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Öz 
Çok merkezli teftiş modelindeki temel varsayım, okulların belirli kalite eşiklerine ulaştıklarında, 
gelişimlerini en iyi okul grupları ve sosyal hizmetler ve eğitim sağlayıcı başka dış kurumlar arasında 
yürütülecek koordineli ve iş birliği içeren çalışmalar ile sürdürebilecekleri yönündedir. Teftiş 
kurulunun saygınlığı ve kaynaklarına sahip bir dış kurumun rolü, okul ağının daha verimli hale 
getirmek için teşvik ve desteğin sağlanmasıdır. İlintili vaka analizi metodu kullanan bu araştırma, 
çok merkezli teftişin okul verimliliğinin ve çıktılarının geliştirilmesinde bir araç kullanılabilme 
potansiyelini ölçme amacı taşımaktadır. Bu araştırmadaki bulgular, incelenen okul ağı içerisinde 
bu değerlendirme yönteminin okulların ve öğretmenlerin uygulamalarının gelişmesine ve 
tartışmaya açık olmakla birlikte öğrencilerin sınav sonuçlarına büyük bir katkı sağladığını 
göstermektedir. Dolayısıyla bu bulguların okulların değerlendirilmesi ve eğitimde gelişim 
sağlanması noktasında daha geniş çaplı anlamları olacağı düşünülmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler 
İş birliği, ağlar, çok merkezli teftiş, okul yönetişimi 

 
Giriş ve Arka plan 
Okul değerlendirmesi, eğitim döngüsü içerisinde performans kalitesinin arttırılmasında 
anahtar bir itici güç haline gelmiştir (Bkz: Brown ve ark. 2016). Bu bağlamda Mckinsey’de 
Barber ve ark. (2010) birçok eğitim sisteminde bulunan gelişim eksikliğine yönelik bir 
tartışma başlatmıştır. Birçok ülkede, belirli bir kalite eşiğine erişen eğitim sistemlerinin daha 
yüksek başarıları hedeflemeyi bıraktığını be öğretme ve öğrenme biçimlerinde yenilik yapma 
konusunda başarısız olduklarını ileri sürmüşlerdir. İyi’den mükemmel’e doğru son ve zorlu 
bir sıçrayış yapabilmek için mekanizmalardan birisi, onların önerilerine göre, okul ağlarının 
kurulmasıdır. Rincon- Gallardo ve Fullan’ın (2016), ileri sürdüğü gibi, “etkin okul ağlarının 
gücü sadece okullardaki öğretme ve öğrenmenin geliştirilmesi potansiyeli değil ayrıca ve daha 
önemli olarak, bütün sistemlerdeki olumlu değişim gücü olabilme yetenekleridir.”    
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Barber ve ark. (2010) ayrıca okul ağrların harici bir kurumca yönetilmesi ve rehberlik edilmesi 
gerektiğini ifade etmiştir. Bu makalede, bizler teftiş kurulunun veya benzer bir kurumun bu 
ağın yönetimi rolün üstlenebileceğini ve bizlerin “çok merkezli denetim” olarak belirlediğimiz 
role ulaşabileceğini ortaya koyuyoruz.. 

Makale “Okul ağlarının çok merkezli teftişi” adlı AB fonlu bir Erasmus+ projesi kapsamında 
yapılan araştırmayı özetlemektedir. Bu projenin de odak noktası çok merkezli denetimin okul 
verimliliğini ve çıktılarını geliştirmek için bir araç olarak potansiyelinin değerlendirilmesidir. 
Kuzey İrlanda’da Batı Belfast’da (ki bu yaklaşım burada resmi olarak bölge bazlı denetim 
olarak kabul edilir) çok merkezli denetimin bir vaka analizi çalışmasını içermektedir. Proje, çok 
merkezli okul denetiminin uygulamasını ve etkilerini anlayabilmek için ağ oluşturmuş bir okul 
birliğinin üyelerinin bilgi ve tecrübelerinden faydalanır. 

 
 

Bu makalenin ilk bölümü eğitimde ağlarının yükselişinin bir analizini sunmaktadır. İkinci 
bölüm, ağ yönetişimine teorik bir perspektif sunmakta ve bu gelişimin eğitim ağlarında 
uygulanması yönünden yazarların çok merkezli denetim algılarını nasıl şekillendirdiğini 
anlatmaktadır. Bu bölümlerin üzerine binaen, Kuzey İrlanda’daki okul denetim sistemi kısaca 
özetlenmiş ve çok merkezli ya da bölge bazlı denetim konularına ilişkin daha detaylı bilgi 
verilmiştir. Vaka analizi methodunu kullanan dördüncü bölüm, doküman analizinden, 
anketlere, Kuzey İrlanda, Batı Belfast bölgesinde resmi adı “Bölgesel Öğrenme Topluluğu” 
olan bir okul ağının üyeleriyle yarı yapılandırılmış mülakatlara geçmektedir. Son olarak 
beşinci bölüm ise diğer bölümdeki aşamaları sentezleyerek Kuzey İrlanda’daki haliyle okul 
ağları ve çok merkezli denetim konuları üzerine genel bir görüş bildirmekte ve farklı 
bağlamlarda kullanılabilmelerinin potansiyelini değerlendirmektedir.  
Eğitim ağlarının yükselişi 
Ağ geliştirmenin, yönetimsel koşulların bazılarını geliştirmek üzere kullanılması fikri hem 
kamu alanında hem de özel sektörde iş ve psikoloji gibi alanlarda yerleşmiş durumdadır (Burt 
ve ark., 2013). Networking terimi, birçok sosyal etkileşimi kapsayacak bir çatı terim olarak 
kullanıldığı için, Chapman ve Hadfield (2010) ağ teriminin anlamının bu denli esnek olmasının 
birçok sosyal ve teknolojik olguyu açıklamak için kullanılagelmiş olmasından kaynaklandığı 
görüşündeler (p. 310). Feys ve Devos (2014) politikacılar ve okul yöneticileri arasında “ağ, 
ortaklık ve işbirliği” gibi terimlerin kullanılmasının artan bir trend olduğunu ve kamu ve kar 
amacı gütmeyen alanda iş birliği artık sadece bir tercih değil olmadığını artık bunun yeni norm 
haline geldiğini ifade etmişlerdir (3). Hertting and Vedung (2012) ise “değerlendirme ve ağ 
yönetiminin günümüz kamu politikalarında en gözde 10 kavram arasında olduğunu ileri 
sürmüştür. (p. 29). 

Öte yandan Muijs et al. (2010) eğitim ağlarının diğer alanlara göre henüz emekleme 
aşamasında olduğunu vurgulamıştır.: 

 
[. . .] tabii ki ağ kurma eğitim alanında daha yeni ön plana çıkmıştır, buna karşın sosyal bilimlerde, 
psikolojide ve ticari bilimlerde güçlü kökleriye uzun süredir yerleşik haldedir [. . .] (6) 

 
Díaz-Gibson ve ark. (2014: 180 Daly ve Finnigan (2010)’a atıfta bulunarak “eğitimsel 

gelişime destek olarak ağlar, hala emekleme döneminde olsalar da, eğitimde ivme kazanmaya 
devam ediyor”. Bu, bir eğitim ağının parçası olmanın faydalarına yönelik artan bulgulara 
bakıldığında çok da sürpriz değildir.  

Bunlar arasında gelişen öğrenme, kaynakların verimli kullanımı, artan inovasyon kapasitesi ve 
sistem genelinde gelişmedir. (Chapman, 2008; Chapman ve Hadfield, 2010; Hands, 2010; Muijs 
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ve ark, 2011). Bunların bir sonucu olarak, eğitim ağları ve özellikle de resmiyet kazanmış eğitim ağları 
Avrupa çapında ülklerede ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu ağların benzer işlevleri vardır; örneğin, akran 
desteği, öğretimin ve öğrenmenin bir coğrafi bölgedeki okullar arasında öğrenmenin ve öğretmenin bir 
yönünü geliştirmeye yönelik işbirlikli planlar yapmak (Ehren ve ark. 2017). Ancak, bir eğitim ağının 
içerisinde yer almak her zaman gelişim olacağını garanti altına almamaktır.  

Ağ teorisinin bilim insanları ayrıca etkin ve sürdürülebilir ağları temelden destekleyen 
rehber ilkelere de hak ettikleri ilgiinin verilmesi gerektiğini ifade etmektedir bu ilkelerden 
bazıları şunlardır: “ağın hedef için fikir birliği” (Provan ve Kenis, 2008), “amaç ve kimlik” 
(Chapman ve Hadfield, 2010; Provan and Kenis, 2008); “karşılıklılık” (bakınız Moolenaar, 
2010) ve “güven” (Chapman ve Hadfield, 2009; Daly ve Finnigan, 2012). Daly ve Finnigan 
(2010) Okul Liderliği Ulusal Koleji’inin  Ağ öğrencme projesinde tanımlanan başarılı eğitim ağları 
için koşulları şu şekilde ifade etmişlerdir (Earl ve Katz, 2007): 

 
Bu başarılı ağlarınanahtar koşulları, sık ve etkili iletişim, ortak anlayış ve amaç, birlikte meydan 
okuyucu çalışmalar ve gizli ve açık bilgilerin aktarılmasına olanak sağlayan güvene dayalı ilişkiler 
(Daly ve Finnigan, 2010: 114). 

 

Çok Merkezli Denetim ve eğitim ağlarının yönetimi: Teorik bir 
perspektif 
Etkili eğitim ağlarının faydaları ve yönlendirici prensipleri iyi belgelendirilmiştir. Ancak 
McCormick ve ark. (2010) ayrıca eğitim ağlarının önceki dönemlerdeki uygulamalarının ya 
aşırı hevesli ya da yeterince istekli olmadığını ifade etmişlerdir: 

 
Aşırı hevesliden kasıt, ağların tek yol olarak görülmesi ve ağların üretkenliğini göstermek üzere aslında 
arkası pek de iyi desteklenmeyen metaforlar olduğu ortaya çıkan kavramların kullanılmasıdır. Yeterince 
hevesli olmaması ise ağ üzerinden düşünmenin getirebileceği benzersiz düşünceleri anlayabilmek için 
bizlere yardımcı olamamasıdır. (231) 

 
Dolayısıyla, mevcut bulgular eğitim ağlarının etkin olabilmesi için daha net hedef 

yönlendirmesi yapılması, belirli hedefler ve resmi yönetim üzerine daha büyük ağırlık 
verilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu da eğitim ağlarının artık rastgele ortaya çıkan 
oluşumlardan ziyade açık ve net hedeflerle tasarlanan ve sürüdürülen yapılar olması gerektiği 
anlamına gelmektedir. Lima (2010)’un gözlemlerine göre, 

 
Geleneksel olarak eğitim ağlarındaki etkileşimin yoğunluğu, önemli bir ölçüde, grup üyeleri 
arasındadaki gelişigüzel etkileşimlerden oluşmaktadır (yani eğitim ağları bireysel aktörlerin merkezi 
bir ağın talimatları olmadan rastgele etkileşimleriye gelişmektedir) ama eğer eğitim ağlarının öne 
sürülen faydaları kanıtlanmak istenirse, hedef-odaklı ağlar şeklinde daha planlı bir ağ kurma yaklaşımı 
benimsenmelidir. [. . .] (10) 

 
Bu amacı takip edebilmek için, hedef odaklı ağların pratikte faaliyet gösterebilmeleri için, 

etkili bir şekilde yönetilmeleri ve ağın gündelik faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan 
paydaşların da rehberliğine açık olmalılar. Hedef odaklı ağ aktivitlerine ulaşmak için bir çözm 
de çok merkezli ağ denetimi olabilir, ki bu denetimler ağın günlük faaliyetlerinin dışında bir 
ajans tarafından uygulananlardır. Bu ajansların ideal olarak tavsiye verecek, yöneltecek, 
rehberlik edecek ve belki de kural uygulayacak yasal statüye, güce ve saygınlığa sahip olması 
gerekmektedir. 
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Bu çalışmanın teorik çerçevesinin temelini oluşturan çok merkezli denetim yaklaşımına 
yönelik arkaplandaki varsayım; okulların belirli kalite eşiklerine ulaştırklarında tek birimli iç 
ve dış denetimle daha ileri seviyede başarı elde edemeyecekleri ve bunu ancak okullar, diğer 
kurumlar ve teftiş kuruluyla işbirlikli, kalite onaylı denetleme aracılığıyla sağlanacak ortak 
öğrenme yoluyla gerçekleştirebilecekleri yönündedir. Dolayısıyla bizler okul ağlarının tatmin 
edici bir şekilde işlevlerini yerine getirebilmeleri için, sorumluluk ve gelişim tabirlerinin çok 
merkezli denetim perspektifiyle yeniden anlamlandırılması gerektiğini ileri sürüyoruz. Bahsi 
geçen bu kavram Hertting ve Veung (2012) tarafından “gelişim değerlendirmesi” olarak 
olarak tanımlanmıştır. Araştırmacılar “ağ bir bütün olarak ele alındığında ağ içerisindeki tüm 
kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleşecek bir ortak öğrenmenin “gelişim değerlendirmesi” 
anlamına gelebileceğini ve her bir kurum ve kuruluşun bireysel olarak öğrendiklerinin bu 
kapsama girmeyeceğini” ifade etmişlerdir (37). Başka bir deyişle, Brown ve ark. (2015) “bu 
tür değerlendirmeler geleneksel hiyerarşik emir komuta düzenine ve kontrol mekanizmalarına 
benzemeyen bir biçimde yatay olarak seyreder. Yine bu değerlendirmeler teftiş kurullarının 
ve ağ içerisindeki diğer çeşitli aktörlerin karşılıklı ilişkileri ve ortak değerlendirme 
faaliyetleriyle oluşurlar.”(5) 

Okul denetimi üzerindeki (Altrichter ve ark.. 2016; Brown ve ark., 2017, 2018; Gustafsson 
ve ark.,2015; McNamara ve O’Hara, 2012) ve genel olarak teftiş literatürü üzerindeki Ehren 
ve ark., 2013; Ehren ve Visscher, 2008) çalışmalarımızda denetimin kilit noktasının 
sorumluluk yerine gelişimi desteklemek olduğu üzerine çokça sav bulunmaktadır (Hopkins ve 
ark., 2016; Nevo, 2010). Çok merkezli denetimde, müfettişlerin sorumluluk yükleme 
güçlerinin mi olması gerektiğine ya da tamamıyla destekleyici ve geliştirici bir rol mü 
üstlenmeleri gerektiğine ağın türüne ve durumuna bağlı olarak karar verilmesi gerektiğini 
söylemek makul olacaktır.  Örneğin, fonlu ve fonsuz ağlar (Ehren ve ark., 2017). Ayrıca birçok 
ağpın karşılıklı fayda ve işbirliği gözeten doğaları sebebiyle onları ağ yönetişimi ve 
sorumluluk perspektifinden değerlendirme konusunda isteksizlik oluşabilir. Provan ve Kenis 
(2008) taradından belirtildiği gibi “ağlar üzerinde çalışan çoğu kişide resmi kontrol 
mekanizmaları üzerinde tartışma noktasında bir gönülsüzlük varmış gibi görünüyor.” Yaygın 
bir varsayıma göre ağlar çoğunlukla işbirliğine dayalı yapılanmalar olduğu için, hiyerarşi ve 
kontrol iması taşıyan yönetişim anlayışı konuya pek de uygun değildir” (230). Lima (2010) 
ayrıca ağların eğitimdeki başarısızlık oranlarına ilgi tutan çalışmalar noktasında bir eksiklik 
olduğunu amma velaki eğitim uygulamalarının bir parçası olarak okullar arası ağlar 
oluşturulması için sürekli bir teşvik olduğunu ifade etmiştir. Bu araştırma bağlamında bu fade 
önem taşımaktadır. Lima (2010) şöyle ifade etmektedir. 

 
Ağ mevzusunun doğal olarak bir artısı veya eksisi yok; esnek ve organik veya katı ve bürokratik 
olabilir; özgürleştirici ve güçlendirici de olabilir kısıtlayıcı ve engelleyici de. Demoktatik de olabilir 
ama ayrıca belirli çıkarları gözetecek biçimde yönetilebilir de. Somut eğitim ağlarında ne olacağı  
açıkçası araştırmacıların karar vereceği bir husustur. (2) 

 
Okul denetimi üzerine yapılan araştırmalar çoğunlukla bireysel okullar üzerine 

yoğunlaşmıştır (Brown, 2013: Brown ve ark., 2017; Dederin ve Muller, 2011; Ehren ve ark., 
2013; Gustafsson ve ark., 2015; Hallinger ve Heck, 1996; Leithwood ve ark., 1999; McNamara 
ve O’Hara, 2012; Witziers ve ark., 2003). Bu makalenin içerisinde ilginç bir durum ise bu 
araştırmanın okulların denetiminin yönetimin ve sorumluluk kontrolünün doğrudan etkileri 
olan kişileri gösterip suçlama veya finansal cezalardan ziyade,  dolaylı etkileri yoluyla daha 
çok geliştiğini ortaya koymasıdır (dönüt alma, beklentileri belirleme ve okulun kendini 
denetleme kapasitesinin artması). Okul ağlarının  denetimi konusunda literatürde fazla bilgi 
yoktur ve bu muhtemelen bu dar ve tekil okul bazlı gelişim yaklaşımlarının zayıf yönleri 
ortaya çıktıkça değişimin ağlar üzerinden yönetilmesine önemli bir geçişin ortaya çıkışının 
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henüz yeni olmasından kaynaklanmaktadır (Muijs ve ark., 2010).  Jackson ve 
Temperley’n in (2007) ifade ettiği gibi, 

 
[. . .] bir birim olarak okul artık çok küçük bir ölçek haline gelmiş ve bilgi yönünde zengin ve 
bağlantıda bir dünya içerisinde yetişkin üyelerine zengin bir mesleki öğrenme sağlayabilmek için 
fazla izole konumdaır. Yeni bir anlam, aidiyet, işleyiş – ağ- gereklidir. (45) 

 
Ancak Sciliano (2012)’nin de belirttiği üzere “tekil okulların çıktılarıyla kıyaslandığında okul 
ağının nedensel etkisinin belirlenmesi daha zor olabilir (2)”  Mevcut proje içerisinde bu 
kesinlikle bir meseledir. Çok merkezli denetim etkinlikleri aşağıdaki etkinliklerden oluşur : 

 
• Ağ içinde değişim için ortak bir gündem için toplu sözleşmeyi kolaylaştırmak; 
• Eğitim ağındaki tüm okullara ve diğer kuruluşlara ziyaretlerin planlanması; 
• Ağ üyeleri arasındaki işbirliği girişimlerinin kalitesinin incelenmesi; 
• Okulların ve çeşitli paydaşların okul kalitesine ilişkin değişen bakış açılarını dikkate 

almak; 
• Ağın önceki önerilerin uygulanmasını sağlayan kalite çok merkezli denetimler; 
• Diğer okullardaki ve ağlardaki en iyi uygulama unsurları hakkında paydaşlara geri 

bildirim sağlamak (Ehren ve ark., 2017; ETI, 2010b). 
 

Bu araştırma, bu denetim programının ağın desteklenmesi ve belki de yönlendirilmesi 
üzerindeki etkisini, ancak daha da önemlisi, ağ oluşturmanın tanımlanabilir iyileştirmeyi ne 
ölçüde getirdiğini değerlendirmeyi amaçladı. Bu proje için çok merkezli muayenenin tanımı 
aşağıdaki gibidir: 

 
çok merkezli bir perspektiften okul teftişleri, geri bildirim sağlamak, iyi uygulamaları yaymak ve 
nihayetinde ağ içinde değişim için ortak bir gündem üzerinde anlaşmak için birbirine bağlı paydaş 
ağlarıyla birlikte ağ bağlantılı okulların dış değerlendirmeleridir. (Brown ve  a r k ., 2015) 

 
Bu makalenin bir sonraki bölümü, Kuzey İrlanda'daki okul ağlarına ve okul teftiş 

sistemine, çok merkezli teftişe veya aynı zamanda atıfta bulunulan alan bazlı teftişe odaklanan 
bir genel bakış sunmaktadır. 

 
Kuzey İrlanda’daki Okul Ağları 
Bu araştırmayla özellikle ilgili olan şey, birkaç yıl önce ilköğretim sonrası okulların (özel 
okullar dahil) kümelerinden oluşan “Alan Öğrenen Topluluklar”ın (ALC'ler) kurulmasıdır. Şu 
anda, Kuzey İrlanda'da Eğitim Bakanlığı (DENI, 2010) tarafından şu şekilde tanımlanan 30 
ALC vardır: “ALC'ler, okulların gönüllü koalisyonlarıdır bir alandaki öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak ve kaliteye odaklanmak ve iyi uygulamaları paylaşmak için planlama 
ve işbirliği için faydalı bir forum” (s. 4). Müfettişliğin rolü ve hesap verebilirlik konusu ile 
ilgili olarak, bu ağların gönüllü niteliğini vurgulamak esastır. ALC'ler "geniş ve dengeli bir 
müfredat sağlamak ve "Yetkilendirme Çerçevesi"nin gerekliliklerini yerine getirmek için 
gönüllü olarak birlikte çalışırlar.. Yetkilendirme Çerçevesi, okulların öğrencilere Temel 
Aşama 4'te (24 ders) minimum sayıda kursa ve 16 sonrası (27 ders) minimum sayıda kursa 
erişim sağlamasını gerektirir. Bu hedeflere ulaşmak için 2006 Eğitim Emrinin 21. Maddesi, okulların 
ALC içindeki diğer kurumlardaki öğrenciler için ders sağlamasını sağlar. Bu nedenle, bu ağların 
temel amacı, öğrencilerin birden fazla kurumda ders almalarını sağlamak için gereken 
esneklik düzeyini sağlamaktır. Ayrıca bu ağların doğası gereği coğrafi olduğu ve ilçelerle, bu 
durumda Batı Belfast ile bağlantılı olduğu sonucu çıkar. 
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Misyonu “iyileştirmeyi teşvik etmeyi” vurgulayan Eğitim ve Öğretim Müfettişliği (ETI) 
tarafından yürütülen teftişler, Kuzey İrlanda eğitim sisteminin farklı 
aşamalarında/sektörlerinde bir dizi teftiş modunu kullanır. Farklı teftiş çerçeveleri mevcut 
olmasına rağmen, çoğu durumda teftiş tek tek okullara odaklanır. ETI'de (2014) belirtildiği 
gibi, “ETİ'nin çalışmaları çoğunlukla okullar, kolejler, eğitim ve diğer sağlayıcılar gibi tekil 
kuruluşların genel etkinliğinin denetlenmesine ve raporlanmasına odaklanır” (1). 

 
Tek okul teftişlerinde, bir okul iyi bir teftiş elde ederse, Her Okul İyi Bir Okul (DENI, 

2009a) başlıklı DENI iyileştirme belgesinde belirtilen sonuçlar, bir sonraki teftişin, Okulun, 
Birlikte Gelişime Doğru (ETI, 2010d) olarak adlandırılan, ETI tarafından geliştirilen kaynak 
tarafından yönlendirilen kendi öz değerlendirme süreci. Öte yandan, iyileştirme için acil 
alanların belirlendiği durumlarda, okulun FIP (Formal Intervention Process) olarak 
adlandırılan ve sonuçları örneğin “yönetimin yeniden yapılandırılması, okul içinde liderlik ve 
yönetim; okulun komşu okulla birleştirilmesi” (DENI, 2009a: 65). Ancak, bir coğrafi alan 
genelinde okul ağları söz konusu olduğunda, ETI tarafından farklı bir denetim modeli (alan 
tabanlı denetim) test edilmiştir. 
Bölge Bazlı Denetimler 
Kuzey İrlanda'da, alan bazlı teftişler 2005'ten beri mevcuttur. Alan teftişleri, bir coğrafi 
alandaki farklı aşamalarda eğitimin belirli bir yönüne odaklanır. ETI’nin ifade ettiği gibi 
(2005), 

 
tüm teftişlerin amacı gelişmeyi teşvik etmektir, alan teftişinin amacı, belirli bir coğrafi alanda eğitim 
ve öğretim sağlanmasının ilgililiğini, uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini 14-19 yaşındaki 
öğrencilerin hazırlanmasında değerlendirmektir. ileri eğitim, öğretim veya istihdama ilerlemektir. (2) 

 
ETI'nin (2010c) kaliteli eğitim sağlamak için işbirliği içinde çalışan bir alanda eğitim 

örgütlerine verdiği önem Başmüfettiş Raporunda kanıtlanmıştır. (2008–2010): 
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Öğrencilerin yararına çalışan tüm kuruluşların, tüm öğrenciler için etkili geçişler ve daha tutarlı bir 
deneyim sağlamak için birlikte çalışma yollarını keşfetmeye devam etmesi önemlidir. İki farklı alan 
içindeki geçişlerin alan bazlı değerlendirmeleri. . standartları yükseltmek ve öğrenciler için daha iyi 
sonuçlar elde etmek için bir dizi paydaşla çalışarak etkili ve bilgili öz değerlendirmenin ve daha fazla 
bağlantı kurmanın önemini vurgulayın. Stratejik planlamanın önemi göz ardı edilemez. Öğrencilerin 
ihtiyaçlarına hizmet edecek ve onlara geniş, dengeli ve tutarlı bireysel öğrenme yolları sağlayacak bir 
müfredat geliştirmeye yönelik ortak bir yaklaşım çok önemlidir. (25) 

 
Alan bazlı denetimlerin odak noktası değişir. Ancak, daha yakın tarihli alan denetimlerinde 

(ETI, 2010a, 2010b), denetimin odak noktası özellikle bölge içindeki eğitim ve öğretim için 
stratejik planlama, gençler için öğrenme kalitesi ve gençler için geçiş düzenlemelerinin 
etkinliği ile ilgilidir. Bu teftişler sırasında ETI, belirli bir alandaki eğitim sağlayıcılarının 
temsili bir örneğini ziyaret eder. Öğrenci devamı, dış sınavlardaki öğrenci performansı ve 
önceki teftişlerin sonuçları gibi çeşitli belgeler teftişe hazırlanırken kullanılır. ETI'nin talebi 
üzerine her kuruluş, denetim gerçekleşmeden önce ağın güçlü ve zayıf yönleri hakkında bir 
öz değerlendirme raporu da doldurmalıdır. 

Teftiş sırasında, eğitim ve öğretimin belirli bir yönünde uzmanlık bilgisine sahip birkaç 
müfettiş ekibin bir parçasını oluşturur. Her müfettiş, kendi uzmanlıklarıyla ilgili olarak eğitim 
sağlayıcılarının temsili bir örneğini değerlendirir. Örneğin, Ballymena'nın alan bazlı teftişi 
durumunda (ETI, 2010a), okul öncesi merkezler, ilkokullar, ilköğretim sonrası okullar, 
alternatif eğitim sağlayıcılar, özel okullar ve ileri eğitim hakkında uzman bilgisi olan 
müfettişler ve gençlik ortamları teftiş ekibinin bir parçasını oluşturdu. Kuzey İrlanda'daki 
bireysel okul teftişlerinde olduğu gibi, bu kuruluşlarda sağlanan eğitimin kalitesi hakkında 
yargı oluşturmak için kullanılan kanıtlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ders gözlemlerinden, 
her kuruluşun öz değerlendirme raporunun analizinden, velilerle yapılan görüşmelerden 
oluşur. , öğrenciler, öğretmenler ve her organizasyonun yönetim ekibi ve Yönetim Kurulu 
üyeleri denetlendi. Kanıtlar ayrıca, bölgedeki Eğitim ve Kütüphane Kurulu gibi, denetlenen 
konu hakkında kendi değerlendirmelerini yapmaları istenen bir dizi başka kuruluştan da 
toplanır. Müfredat Danışmanlığı Destek Servisi, İstihdam ve Öğrenim Departmanı ve West 
Belfast örneğinde, West Belfast Bölgesi Ortaklık Kurulu gibi bölgedeki diğer ilgili 
kuruluşlarla da görüşmeler yapılır. 
Denetim tamamlandığında, ALC'ye bir denetim raporu verilir. Temel güçlü yönleri ve 

iyileştirilmesi gereken alanları detaylandıran genel bir değerlendirme yapılır (ETI, 2009, 2010a, 
2010b). Denetim kararları, yetersizden olağanüstüye (yetersiz, yetersiz, tatmin edici, iyi, çok iyi 
ve olağanüstü) değişen bir kalite sürekliliği içinde yer alır. Bir kuruluşun hedeflerine ne ölçüde 
ulaştığını tanımlamak için bir dizi nicel terim de kullanılır, yani “Neredeyse/neredeyse (%90'dan 
fazla)”, “Çoğu (%75-%90)”, “A çoğunluk (%50–74)”, “Önemli bir azınlık (%30–49)”, “Azınlık 
(%10–29)”, “Çok az/az sayıda (%10'dan az)”. Rapor ayrıca, Kuzey İrlanda ortalamalarıyla 
karşılaştırmalı olarak bölge için temel aşama değerlendirme sonuçları ve bölgede istihdama veya 
daha yüksek veya daha ileri eğitime giren okulu bırakanların yüzdesi gibi alanlara ilişkin nicel 
karşılaştırmalı verileri de içerir (ETI, 2010a, 2010b). Rapor iki ayrı bölüme ayrılmıştır.
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Raporun 1. Kısmı (Özet) farklı alt bölümlere ayrılmıştır. İlk bölüm (Giriş) alan bazlı 

denetim modelini açıklamaktadır. İkinci bölüm (Bağlam) incelemenin gerçekleştiği alanı 
açıklar. Bu bölüm, ücretsiz okul yemeklerinden yararlanan çocukların sayısı ve yardım 
talebinde bulunan nüfusun yüzdesi de dahil olmak üzere, bölgeyle ilgili bağlamsal veriler 
sağlar. Üçüncü bölüm (Değerlendirme), değerlendirmenin odağını ve genel denetim 
yargılarını bilgilendirmek için toplanan kanıt türlerini açıklar. Dördüncü bölüm (Ana 
bulguların özeti), odaklanılan alanın güçlü yönlerine ve iyileştirilmesi gereken alanlara genel 
bir bakış sağlar. Denetlenen her kuruluşa raporla ilgili sözlü geri bildirim de verilir. 

Raporun 2. Kısmı (Sonuç ve geliştirme için temel öncelikler) de farklı bölümlere 
ayrılmıştır. Birinci bölüm (Sonuç), belirlenen güçlü yönleri ve iyileştirmeye yönelik yönleri 
detaylandıran bir açıklama ile birlikte bölgede sağlanan eğitimin kalitesi hakkında genel bir 
yargı sunar. Ayrıca, diğer takip teftişleri doğrultusunda, bu bölümde ayrıca (Ballymena (ETI, 
2010a) ve West Belfast (ETI, 2010b) alan teftişlerinde olduğu gibi) “Eğitim ve Öğretim Teftiş 
Kurulunun izleyeceği ve iyileştirme için bu alanların ele alınmasında kaydedilen ilerleme 
hakkında kamuoyuna rapor verin” (ETI, 2010b: 9). 

 
Raporun ikinci bölümü (Kalkınma için temel öncelikler), iyileştirme alanlarını ele almak 

için gereken çalışmaları detaylandırıyor. Ancak, bu hedeflere ulaşmada her bir ALC üyesinin 
sorumluluklarına ilişkin kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için bu bölüm, iyileştirme için 
belirlenen hedeflere ulaşmak için her birinin belirli rol ve sorumluluklarının ayrıntılı bir 
tanımını sağlar.  

Örneğin, ETI (2010a, 2010b), Eğitim Bakanlığı ve İstihdam ve Öğrenim Dairesi'nin, eğitim 
paydaşlarının (Eğitim ve Kütüphane Kurulları) ve kuruluşların (ilkokullar, ilkokul sonrası 
okullar, özel okullar, ileri eğitim kolejleri, eğitim organizasyonları, alternatif eğitim 
sağlayıcıları ve gençlik hizmeti) raporda ana hatlarıyla belirtilen iyileştirme yelpazesini 
gerçekleştirmede. Rapora ilişkin sözlü geri bildirim, bölgedeki tüm kuruluşlara, paydaşlara ve 
ilgili kişilere halka açık bir forumda sağlanır. 
Metodoloji 
 

Bu çalışmada kullanılan metodoloji, amacı “belirli bir fenomen ile onun daha geniş 
bağlamı arasındaki karmaşık etkileşimi” (Iorio, 2004: 60) anlamak olan eşzamanlı bir karma 
yöntem vaka çalışmasıydı. Çok merkezli denetim ve ağ yönetişiminin uygulanmasını çevreleyen 
önemli karmaşıklıklar nedeniyle vaka çalışması en uygun yöntem olarak seçilmiştir. Yin'in 
(2014) ardından, yalnızca sayısal veri noktalarına dayanmak yerine, olgunun genel bir yorumunu 
oluşturmak için dikkate alınması gereken başka değişkenler ve veri kaynakları olduğu kabul 
edildi. Son olarak ve bu çalışmada en önemlisi, durum çalışması araştırması “veri toplama ve 
analizine rehberlik etmek için teorik önermelerin önceden geliştirilmesinden yararlanır” (Yin, 
2014: 17). Bu örnekte, teorik önerme, çok merkezli ağ değerlendirmesinin gelişmeye yol 
açacağıydı. Bu önermeyi test etmek için, veri toplama ve analiz, Creswell'in (2012) "sınırlı 
sistem" olarak adlandırdığı şeyin derinlemesine araştırılmasından oluşuyordu. Vaka çalışmasının 
gerçekleştiği sınırlı sistem, Kuzey İrlanda'nın West Belfast adlı bir kentsel bölgesidir.
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Tablo 1. Çok Merkezli Ağların Öncelikleri: Değerlendirme ve planlama. 
 

 Öncelik Değil Düşük 
Öncelik 

Orta Öncelik Yüksek 
Öncelik 

Hayati 

Eğitim sağlamanın bir yönünü 
    

0.00% 7.14% 7.14% 21.43% 64.29% 
ortaklaşa ele almak (örneğin 
okuryazarlık) 

0 2 2 6 18 

Eğitim sağlamanının bir yönü  
  

0.00% 7.14% 7.14% 42.86% 42.86% 
İçin ortaklaşa bir gelişim planı 
oluşturmak. 

0 2 2 12 12 

      
 

Tablo 2.  Çok Merkezli Ağların Öncelikleri – Müfredat geliştrime ve ölçme. 
 

 

Öncelik Değil Düşük Öncelik Orta Öncelik Yüksek Öncelik Hayati 
 

Ortaklaşa bir 0.00% 7.14% 7.14% 57.14% 28.57% 
Müfredat geliştirme 0 2 2 16 8 
      
Ortaklaşa 0.00% 7.14% 57.14% 28.57% 7.14% 
Ölçme oluşturmak 0 2 14 8 2 

 
Batı Belfast, yaklaşık 93.000 kişilik bir nüfusa sahiptir (West Belfast Ortaklık Kurulu, 2014). 

Batı Belfast'ta toplam 17.339 çocuk yaşamakta ve bölgedeki 10 ilkokul sonrası veya 30 ilkokuldan 
birine devam etmektedir. Bölge, Kuzey İrlanda'da işsizlik ödeneği talebinde bulunan en yüksek 
insanlardan birine sahiptir. Batı Belfast aynı zamanda Kuzey İrlanda'nın en yoksun süper üretim 
bölgelerinde yaşayan en yüksek insan oranına (%76) sahiptir ve Kuzey İrlanda çoklu yoksunluk 
ölçüsünde ilk sırada yer almaktadır (West Belfast Partnership Board, 2014: 6). Sonuç olarak, bölgedeki 
önemli sayıda öğrenci ücretsiz okul yemeklerine hak kazanır. Gerçekten de, ücretsiz okul yemeklerine 
hak kazanan ortalama öğrenci sayısı, ilköğretim sonrası düzeyde yaklaşık yüzde 35 ve ilköğretim 
düzeyinde yüzde 60'tır (Brown ve ark., 2015). 

 
Veri Toplama ve Analiz 
Veri Toplama ve Analiz Beş Farklı aşamadan oluşmuştur. 

 
Aşama 1: Literatür taraması. Araştırmanın bu aşaması, eğitim ağları ve ağ yönetişimi 

üzerine literatürün gözden geçirilmesinden oluşuyordu ve üye ağların çok merkezli denetim 
algılarını belirlemek için bir anket ve bir görüşme programı geliştirmek için kullanılan teorik 
bir çerçevenin üretilmesiyle sonuçlandı. Çalışmanın bu aşaması, çalışmanın sonraki 
aşamalarında görüşme verilerinin sınıflandırılmasına da temel oluşturmak için kullanılmıştır. 

 
Aşama 2: Anketler. Anketin ilk bölümü, ağ üyeleri tarafından algılanan çok merkezli 

denetimin amacına ilişkin bir dizi soru ve ağın önceliklerine ilişkin sorulardan oluşmuştur. 
Anketin ikinci kısmı, ağ katılımcılarının ağ için değerlendirme metodolojileri ve 
standartlarının geliştirilmesinde kimlerin yer alması gerektiğine ilişkin tutumlarını 
belirlemeye çalıştı. Anket, yüzde 70'lik bir yanıt oranıyla (n = 28) ağın 40 üyesine uygulandı. 
Analiz, özet sonuçları Tablo 1 ila 8'de sunulan parametrik istatistiksel teknikler kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 3.  Çok merkezli ağın öncelikleri – Akran öğrenme ve desteği. 
 

 
 
Güçlü Eğitim kuruluşlarının 

Öncelik Değil Düşük 
Öncelik 

Orta Öncelik Yüksek 
Öncelik 

Hayati 

0.00% 14.29% 50.00% 28.57% 7.14% 
Gelişimde güçsüz olanları 
desteklemesi 

0 4 14 8 2 

      
Kurumların birbirlerinden 0.00% 7.14% 7.14% 21.43% 64.29% 
Öğrenmelerinin sağlanması 0 2 2 6 18 

Personel için (öğretmen vb.) 0.00% 7.14% 7.14% 35.71% 50.00% 
Sürekli profesyonel eğitim 
sağlanması 

0 2 2 10 14 

      
 

Tablo 4.  Çok merkezli ağın öncelikleri: Altyapısal kaynaklar 
 

 Öncelik Değil Düşük Öncelik Orta Öncelik Yüksek 
Öncelik 

Hayati 

Kaynak paylaşımı: 
 

0.00% 35.71% 42.86% 21.43% 0.00% 
BT 0 10 12 6 0 
Okul binalarını 0.00% 42.86% 42.86% 14.29% 0.00% 
Ve alanlarını 
paylaşmak 

0 12 12 4 0 

 
Table 5.  Çok merkezli ağın öncelikleri: insan kaynakları. 

 

 Öncelik Değil Düşük 
Öncelik 

Orta Öncelik Yüksek 
Öncelik 

Hayati 

Toplum çalışanı 7.14% 14.29% 21.43% 50.00% 7.14% 
Ve destek hizmetlerinin 
paylaşılması (psikolog vb) 

2 4 6 14 2 

Personelin paylaşılması 7.14% 28.57% 42.86% 14.29% 7.14% 
(öğretmen vb) 2 8 12 4 2 
Ortaklaşa temel öğretmenlik 

  
0.00% 42.86% 50.00% 0.00% 7.14% 

Eğitimi planlayıp sağlamak 0 12 14 0 2 
Kaynak paylaşımı: İK 0.00% 50.00% 42.86% 7.14% 0.00% 
hizmetleri 0 14 12 2 0 
Finansal hizmetleri paylaşma 0.00% 42.86% 42.86% 14.29% 0.00% 
(tüm okullar için tek bir 
finans departmanı gibi) 

0 12 12 4 0 

 
Table 6.  Çok merkezli ağın öncelikleri: Erişim eşitliği. 

 

 Öncelik Değil Düşük 
Öncelik 

Orta Öncelik Yüksek 
Öncelik 

Hayati 

Kapsayıcı eğitim  0.00% 7.14% 14.29% 28.57% 50.00% 
sağlama 0 2 4 8 14 



Brown ve ark.: Eğitim AğlarındaEtkileşim 11 
 

 

Tablo 7. Aşağıdaki paydaşlar değerlendirme metotlarının gelişiminde ne derece söz hakkına sahip olmalıdır? 
. 

Hiç Çok Az Biraz Büyük 
ölçüde 

Çok Büyük 
Ölçüde 

 

Teftiş kurulu 7.14% 7.14% 35.71% 35.71% 14.29% 
 2 2 10 10 4 
Okulların (veya diğer  0.00% 7.14% 14.29% 42.86% 37.71% 
Kurumların) müdürleri 0 2 4 12 10 

Öğretmen Temsilcileri 0.00% 14.29% 42.86% 42.86% 0.00% 
 0 4 12 12 0 
Her bir okulun 0.00% 14.29% 42.86% 42.86% 0.00% 
Bağlı olduğu resmi kurumlar 0 4 12 12 0 
Veli temsilcileri 0.00% 21.43% 35.71% 42.86% 0.00% 

 0 6 10 12 0 
Öğrenci temsilcileri 0.00% 28.57% 42.86% 35.71% 0.00% 

 0 8 10 10 0 
Ağların bağlı olduğu 0.00% 42.86% 50.00% 7.14% 0.00% 

Resmi kurumlar 0 12 14 2 0 

 
Table 8. Aşağıdaki paydaşlar değerlendirme standartlarının gelişiminde ne derece söz hakkına sahip 
olmalıdır?

Hiç Çok Az Biraz Büyük 
Ölçüde 

Çok büyük 
ölçüde 

 

Teftiş kurulu 7.14% 7.14% 25.00% 46.43% 14.29% 
 2 2 7 13 4 
Müdürler 0.00% 7.14% 42.86% 28.57% 21.43% 

 0 2 12 8 6 
Öğretmenler 0.00% 21.43% 42.86% 28.57% 7.14% 

 0 6 12 8 2 
Veliler 0.00% 15.38% 69.23% 15.38% 0.00% 

 0 4 18 4 0 
Öğrenciler 0.00% 28.57% 57.14% 14.29% 0.00% 

 0 8 16 4 0 
Her bir okulun 0.00% 21.43% 42.86% 35.71% 0.00% 
Bağlı olduğu resmi 

 
0 6 12 10 0 

Ağların bağlı 
 

0.00% 7.14% 42.86% 35.71% 0.00% 
Resmi kurumlar 0 2 10 16 0 

 
Aşama 3: Mülakatlar Çalışmanın nicel aşaması, ağ öncelikleri ve ağ için metodolojilerin ve 
standartların geliştirilmesine ilişkin konuların açıklayıcı bir analizini sağlamıştır. Ağın 
katılımcıları ile yapılan müteakip görüşmeler, araştırmacıların, rekabet ve güç yapılarının ağın 
genel işleyişini etkileme derecesi gibi diğer konuların yanı sıra bu konuları daha ayrıntılı 
olarak keşfetmelerine olanak sağlamıştır. Mart-Ağustos 2016 tarihleri arasında ağ içindeki 
okul liderleriyle 18 saatlik 1 saatlik görüşme yapılmıştır. Katılımcıların seçimi, amacı 
“çalışması incelenen 
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Tablo 9. Batı Belfast Bölgesi Öğrenme Topluluğu GCSE performansı: 2010- 2015. 
 

GCSE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Y12deki öğrenci sayısı 893 775 840 894 851 819 
Uygun Öğrenci Sayısı (Yıllık Sınav Sonuçları 
Özeti) 

827 734 780 826 789 767 

Uygun olmayan öğrencilerin oranı 7.4 5.3 7.1 7.6 7.3 6.3 
A* ve C arası beş veya daha fazla not alanların oranı 79.2 80.8 84.5 85.7 91.9 92.2 
İngilizce ve Matematik Dahil A* ve C arası beş 
veya daha fazla not alanların oranı 

52.4 49.0 49.1 50.7 61.2 61.3 

A* ve C arası yedi veya daha fazla not alanların oranı 60.0 63.6 69.5 70.5 80.2 80.4 
İngilizce ve Matematik Dahil A* ve C arası yedi veya 
daha fazla not alanların oranı 

50.7 46.5 47.7 48.7 59.4 59.2 

Kaynak: Belfast Eğitim ve Kütüphane Kurulu.  
GCSE: Genel Ortaokul Eğitimi Sertifikası. 

      

 

Tablo 10.  Batı Belfast Bölgesi Öğrenme Topluluğu A Seviye Performans: 2010 -2015. 
 

A Seviye 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Y14 deki öğrenci sayısı 697 666 793 710 783 801 
Uygun Öğrenci Sayısı (Yıllık Sınav Sonuçları 
Özeti) 

560 536 564 573 626 632 

Uygun olmayan öğrencilerin oranı 19.7 19.5 28.9 19.3 20.1 21.1 
A-C arasında iki veya daha fazla not alanların oranı 92.3 89.9 93.3 91.1 93.8 93.3 
A-C arasında üç veya daha fazla not alanların oranı 50.2 51.1 55.0 58.1 66.8 61.6 

 
soruları aydınlatacak bilgi açısından zengin vakaları seçmek” olan amaçlı bir örnekleme 
stratejisine dayanıyordu” (Patton, 2002: 46). Yarı yapılandırılmış görüşmeler, bu çalışma için 
en uygun görüşme türü olarak kabul edildi ve Hitchcock ve Hughes (1995) ile tutarlı olarak, 
“görüşmeci tarafından yanıtlayıcının yanıtlarını araştırma ve genişletme fırsatı sağlayarak 
derinliğin elde edilmesini sağlar” (157). 

Ayrıca, görüşmelere odaklanılmadığı takdirde analizin gücünün azaltılabileceği 
görüşünde olan kişileri de (Miles ve diğerleri, 2013) dikkate aldık. Yazarlar, “eğer görüşme 
programları veya gözlem programları odaklanmazsa, çok fazla gereksiz bilgi toplanacaktır. 
Verilerin aşırı yüklenmesi, analizin verimliliğini ve gücünü tehlikeye atacaktır” (39). 
Araştırmanın bu aşamasının görüşme kodlama ve analiz çerçevesi, Creswell'in (2008) veri 
analiz sürecini ve Miles ve Huberman'ın (1994) “Veri Analizinin Bileşenleri: Etkileşimli 
Model”i kullanmış ve üç analitik aşamadan (görüşmelerin transkripsiyonu, veriye daldırma ve 
kodlama ve analiz). Tüm görüşmeler NVivo 10 Yazılımı kullanılarak tematik olarak 
kodlanmıştır. 
Aşama 4: Doküman Analizi. Araştırmanın bu aşaması, Batı Belfast'ın ETI alan denetim 
raporunun (ETI, 2010b) ve Batı Belfast Ortaklık Kurulu'nun (2012) denetime verdiği yanıtın 
analiziyle birlikte alan ve gençlik denetimlerinin çapraz vaka analizinden oluşuyordu. Kuzey 
İrlanda İstatistik ve Araştırma Ajansı, Eğitim Bakanlığı ve Batı Belfast ALC tarafından 
sağlanan veriler kullanılarak, harici olarak tasarlanan GCSE- (Genel Ortaöğretim Sertifikası) 
ve A- (İleri) seviye sonuçlarıyla ilgili veri setleri de kalıplar için analiz edildi. alan 
denetiminin ardından performans (Tablo 9 ila 12). 
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Tablo 11.  GCSE performans seviyesi-ücretsiz okul yemeği hakkına sahip öğrenciler arasında (FSM): 2013 
‘ten 2015’e kadar. 

 

GCSE seviyesi 2013 2014 2015 

Y12deki Ücretsiz okul yemeği alan öğrenci sayısı 330 314 368 
Uygun ÜOY öğrenci sayısı (yıllık sınav sonucu özetine) 289 275 346 

Uygun olmayan öğrencilerin yüzdesi 12.4 12.4 6.0 
5 veya daha fazla ders notu A*–C olan ÜOY öğrencisi yüzdesi 76.5 84.0 88.7 
İngilizce ve Matematik dahil 5 veya daha fazla ders notu A*–C 
olan ÜOY öğrencisi yüzdesi 

31.1 41.1 45.4 

7 veya daha fazla ders notu A*–C olan ÜOY öğrencisi yüzdesi 56.1 65.8 73.4 
İngilizce ve Matematik dahil 7 veya daha fazla ders notu A*–C 
olan ÜOY öğrencisi yüzdesi 

28.4 39.3 43.4 

GCSE: Ortaöğretim Genel Karnesi.    
 

Tablo 12.  Ücretsiz okul yemeği hakkı olan öğrencilerin A seviye performans seviyeleri (FSM): 2013 arası 
2015. 

 

A Seviye 2013 2014 2015 

Y14teki Ücretsiz okul yemeği alan öğrenci sayısı 211 213 290 
Uygun ÜOY öğrenci sayısı (yıllık sınav sonucu özetine 
göre) 

174 155 207 

Uygun olmayan öğrencilerin yüzdesi 17.5 27.2 28.6 
    
2 veya daha fazla ders notu A*–E olan ÜOY öğrencisi yüzdesi 86.2 89.0 99.0 
5 veya daha fazla ders notu A*–C olan ÜOY öğrencisi yüzdesi 44.3 52.3 59.4 

 
GCSE, Kuzey İrlanda'daki 14 ila 16 yaşındaki ilkokul sonrası öğrencilere sunulan ana 

yeterliliktir. GCSE'yi aldıktan sonra, öğrenciler ayrıca sonuçları üniversite düzeyinde yüksek 
öğrenim kurslarına giriş noktası olarak kullanılabilecek A-seviye yeterliliği için eğitim alarak 2 
yıl daha geçirebilirler. Her iki yeterlilik için de baskın değerlendirme modu, öğrencilere yılda 
bir kez sunulan harici olarak tasarlanmış yazılı sınavların sağlanmasıdır. Okullar tarafından 
elde edilen sonuçlar da Kuzey İrlanda ortalaması ile karşılaştırılmakta ve ETI tarafından okul 
denetimlerinde kalite belirleyicisi olarak kullanılmaktadır. 
 

Aşama 5: Yakınsak aşama. Son olarak, çalışmanın 5. aşaması, aşağıdaki makalenin bulgular 
bölümünde bildirildiği gibi, çalışmanın genel bir yorumunu oluşturmak için önceki aşamaların 
birleştirilmesinden oluşuyordu. 
Bulgular  

Araştırma, ağın hem işleyişini hem de mümkün olduğu ölçüde etkisini değerlendirmek için bir 
dizi kilit göstergeye odaklandı. Üyeler tarafından algılandığı şekliyle teftiş kurulunun ağa liderlik 
etme ve rehberlik etme rolü özellikle ilgi çekiciydi. entegre ettik 
  
 
Anket ve görüşme verileri, ilgili oldukları tablonun hemen ardından okul liderleriyle yapılan 
görüşmelerden alınan temsili alıntılarla birlikte aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. 

Ağın Amacı 
Bu bölüm, ağın etkinliklerinin, başarılarının ve başarısızlıklarının bir analizini sağlar. Bir 
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yandan, değerlendirme ve planlama, müfredat geliştirme (CPD) ve değerlendirme, akran 
öğrenimi ve destek ve erişimde hakkaniyet gibi alanların söz konusu olduğu yerlerde, çoğunlukla 
bunlar ya yüksek öncelikli ya da temel öncelikler olarak görülüyor. ağ (Tablo 1 ila 3 ve 6). 
Katılımcıların çoğunluğu ayrıca işbirlikçi öğrenmeyi ve ortak SMG'yi ağın yüksek önceliği veya 
temel öncelikleri olarak görmektedir. Ancak, biraz şaşırtıcı olan, katılımcıların çoğunluğunun, 
zayıf eğitim organizasyonlarını iyileştirmede destekleyen güçlü eğitim organizasyonlarını düşük 
veya orta öncelikli olarak görmeleridir (Tablo 3). Altyapı kaynaklarının paylaşımı gibi öncelikler 
söz konusu olduğunda da durum böyledir (Tablo 4). Buradan, okullar arasındaki rekabetin 
hüküm sürdüğü eğitim sistemlerinde bir eğitim ağının parçası olmanın faydalarına rağmen, ağ 
üyelerinin aynı zamanda işbirlikçi ağ oluşturmanın belirli yönleriyle meşgul olma konusunda 
çekingen olabileceği sonucuna varılabilir. altyapı ve insan kaynaklarının paylaşımı. Nitekim 
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de belirttiği gibi, 

 

Tüm kanıtlar gösteriyor ki, öğrenciler ve kaynaklar için okullar arasındaki rekabet baskın 
politika olmaya devam ettiği sürece, kendi alanlarındaki tüm gençler için üzerinde anlaşmaya 
varılmış güçlü bir vizyon geliştirmeleri ve diğerlerini onları ikna etmeleri çok zor olmaya devam 
edecek. tüm bu gençlerin çıkarlarına tam ve etkili bir şekilde hizmet edilebilmesi için işbirliği 
yapmak. (DENİ, 2009b: 9) 

 
Başarı hissedilen bölgeler 

 
Bu ağın algılanan başarısı, yalnızca öğrencilerin transferi konusunda değil, aynı zamanda 
müfredat geliştirme ile ilgili olarak da ilköğretim ve ilköğretim sonrası okullar arasında 
geliştirilmiş işbirliğidir. İlk iki tablo (Tablo 1 ve 2) ve görüşmelerden alınan yorumlar bu 
noktayı göstermektedir: 
 
Ağ, aritmetik konusunda iyi çalıştı. Artık bir aritmetik ağı var ve onlar pedagojilere baktıkça 
aritmetik önemli ölçüde ilerledi. Antrenmanlarını paylaştılar, birbirlerinin odalarına girip 
çıktılar, deneyimlerini paylaştılar ve bu taçtaki mücevherlerden biri oldu. Artık çok güçlü bir 
ilişki var. (Katılımcı 1) 
 
Yerel ilkokulumuzdan Müdür'ü İngilizce Bölümü ile kullandıkları stratejiler hakkında 
konuşmak için çağırdık ve onlar için ve bizim için çalışabilecek kaynakları bıraktı. 
Okuryazarlık gibi kilit bir alanda bu paylaşımı görmek harikaydı. (Katılımcı 2) 
 
Toplu olarak ağın bir parçası olarak CPD girişimlerini de paylaşabiliriz. Orta yönetimi 
geliştirmek, okulumuzda geliştirmek istediğimiz bir şeydi. Böylece, Orta Yönetim hakkında 
konuşmak için bir ETI üyesini davet ettik ve ağ kurduk. (Katılımcı 3) 
 
Örneğin 7. ve 1. sınıf arasında ortak bir müfredat oluşturduk. İlköğretim ve okul sonrası 
öğretmenler, geçişi kolaylaştırmak ve zaman kaybını en aza indirmek için birlikte çalışır. 
(Katılımcı 4) 
 
Benim açımdan en büyük ve en sevindirici gelişme, ilköğretim ve okul sonrası arasında 
bağlantıların yaratılmasıydı. İlköğretim ve İlköğretim Sonrası Müdürler birbirlerinin 
komitelerinde temsil edilir ve bu sonuçta çocukların ilerlemesini kolaylaştırır. (Katılımcı 1) 
 
Geçişi kolaylaştırmak için ihtiyaç duyduğumuz bilgilerden hepimizi haberdar etmenin bir yolu olarak harika 
bir geçiş proforması oluşturduk. (Katılımcı 5) 
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Sınırlı ilerleme kaydedilen bölgeler 
Yukarıda belirtildiği gibi, işbirlikçi öğrenme ve öğretmenlerin mesleki gelişimi üzerinde ortak 
çalışma için güçlü bir destek varken, işbirliğinde sınırlamalara ve bir dereceye kadar hayatta 
kalan rekabet gücüne dair kanıtlar da vardı. Bu bağlamda, ağın temel amaçlarından birinin bir 
okuldaki öğrencilerin başka bir okulda ders veya kurs almalarını sağlamak olmasına rağmen, 
bunun gerçekleştiğine dair herhangi bir olaya rastlamamamız dikkat çekicidir. Örneğin, ortak 
zaman çizelgesi oluşturmayı ima eden böyle bir işbirliği düzeyi, uygulanabilir veya gerçekten 
arzu edilenin çok ötesindeydi. Aşağıdaki üç tablo (Tablo 3 ila 5) ve yorumlar bu noktayı 
göstermektedir: 
 
Tüm tatlılık ve hafiflik değil, yine de okullar arasında “sağlıklı” bir rekabet. Sorunlu olabilecek 
alanlara girmemek konusunda bilinçli olmalısınız. Hepimiz için anlamlı şeyler 
geliştirebileceğimiz alanlara odaklandık. (Katılımcı 3) 
 
İşbirliği olumlu bir şekilde başlayabilir, ancak daha sonra okullar bir bölgede birbirleriyle 
rekabet moduna geri döner. Birbiriyle rekabet eden, birbirinden şüphelenen okullar, birlikte 
çalışan farklı sektörler, örneğin bir dilbilgisi okulu, dilbilgisi olmayan bir okulla birlikte 
değerlendirilmek ister mi? (Katılımcı 6) 
 
Okullar rekabet içinde görüldüğü için sürecin başında anlaşılabilir bir endişe vardı. Bu aslında 
hiçbir zaman ortadan kalkmadı, ancak karşılaştırma tehdidinin alan genelinde kaliteyi 
iyileştirme fırsatından daha az önemli olarak görüldüğü alanlarda okulların fikirleri, kaynakları 
ve personeli paylaşmasına izin verecek mekanizmalar geliştirildi. (Katılımcı 7) 
 
İngiltere'deki benzer bir çalışma da ağlar içinde rekabet gücünün devam etmesi konusunu 
gündeme getirdi. Pedder ve MacBeath (2008), İngiltere'nin “Öğrenmeyi Öğrenme Projesi”ne 
atıfta bulunarak, öğretmenlerin örgütsel öğrenmeyi geliştirmenin bir yolu olarak ağ 
oluşturmaya yönelik olumlu bir eğilimi olsa bile, bunun pratikte her zaman 
gerçekleştirilmediğini buldu; “Okullar, diğer okullardaki personelle uzmanlık geliştirmenin bir 
yolu olarak ağ oluşturmayı desteklemenin yollarını geliştirmekte tipik olarak mücadele ediyor 
gibiydi” (Pedder ve MacBeath, 2008: 221). 
Bu nedenle, kesinlikle gönüllü bir ağda, mümkün olan işbirliği düzeyi üzerinde önemli 
kısıtlamalar olabilir gibi görünüyor. Bununla birlikte, ağın kritik bir rolü ve başarısının, 
eğitimde eşitliği ve çok yoksun bir alanda kapsayıcılığı teşvik etmek için birlikte çalışmak 
olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği vardı: 
 
Hepimiz çocuklarımızın son derece yoksun olduğu gerçeğinde birleştik. Britanya'nın en yoksun 
bölgesinden geliyorlar [. . .] Karşılaştıkları zorlukların çok iyi farkındayız. (Katılımcı 8) 
 
Ağı değerlendirmek için kullanılan standartların ve metodolojilerin belirlenmesinde paydaş 
katılımı 
Ayrıca ağdaki çeşitli paydaşların algılanan rolleri ve önemi ile de ilgilendik. Bu projede 
paydaşı, projede “çıkarı veya “payı” olan herhangi bir kişi veya taraf olarak tanımlıyoruz. 
Dolaylı olarak, çoğu paydaş projeyi bir dereceye kadar etkileyebilir' (Hillson, 2011: 78). 
Aşağıdaki alanları araştırarak, algıları incelemeyi umduk: 
  
 
ağdaki roller ve güç ve müfettişlik ve diğer paydaşların değerlendirme metodolojilerinin 
(standartların nasıl değerlendirildiği) ve ALC'lerin değerlendirilmesi için standartların (neyin 
değerlendirildiği) geliştirilmesinde ve uygulanmasında ana ortaklar olduğu hakkında. 
Ortaya çıkan, adı geçen tüm paydaşların önemli olduğu düşünülürken (ağın kendisinin yönetim 
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grubu hariç), okul liderlerinin ağ faaliyeti ve kalitesinin itici gücü olacak olanın öncelikle 
kendileri ve müfettişler olduğu konusunda net olmalarıydı (Tablo 7). ve 8). Teftiş kurulunun ağ 
için önemi aşağıdaki yorumlarla daha da açıklanmaktadır. 
 
 

Değerlendirme Metotları (Standartlar nasıl değerlendirildi?) 
Değerlendirme standartlarının geliştirilmesi. Tüm farklı grupları içermesi gerekiyor, ancak işte 
bu noktada işler karışıyor ve tüm bunların kaynakları ve müfettişlerin ve özellikle Bölge 
Müfettişinin girdileri olmadan bir araya geldiğini görmek zor. (Katılımcı 3) 
 
Teftişin rolü ve işlevi hakkındaki daha geniş tartışmalar bağlamında, müfettişliğe verilen rolün, 
bu durumda, hesap verebilirlikten çok destek ve geliştirme rolü olması dikkat çekicidir. Ancak, 
bu ağın yasal bir temeli olmasına ve kamudan para almasına rağmen, okulların ve diğer 
kuruluşların katılımının isteğe bağlı olduğu ve ağın denetiminin hesap verebilirlik yönünü 
kesinlikle sınırladığı belirtilmelidir. Bu bağlamda ilgi çekici olan bir başka nokta da, ağın 
denetiminin dayandığı temel olarak, teftiş kurulunun ağ okullarında öz-değerlendirmeye 
yaptığı vurgudur: 
 
Bölge müfettişimiz, sürece rehberlik eden güvenilir meslektaşımız olmalıdır. Bunun işe 
yaramasının tek yolu bu. Sürece rehberlik eden güvenilir bir meslektaş müfettiş. (Katılımcı 9) 
 
Çok merkezli herhangi bir şeyin kırılganlığı, okulların bunu yapmak isteyip istememesidir. Bu 
değerlendirme sonuçları modelini kimseye empoze edemezsiniz. (Katılımcı 10) 
 
Yönerge ise çok merkezli denetim çalışmayacaktır. Çarpıcı bir modelin aksine, daha takdir edici 
bir soruşturma olması gerekiyor. (Katılımcı 11) 

Ağın Etkisi 
Öğrenci performansı. Ağın kuruluşundan ve ilk çok merkezli denetimden (ETI, 2010b) bu yana, 
GCSE ve A düzeyi sınav sonuçlarının analizi, çok merkezli ağın bir parçasını oluşturan okulların 
genel sınav performansının bu dönemde sürekli olarak arttığını göstermektedir. (Tablo 9 ve 
10). Bu aynı zamanda ücretsiz okul yemeklerine hak kazanan öğrenciler için de geçerlidir 
(Tablo 11 ve 12). 
Bununla birlikte, muayene sonuçlarındaki art arda yıllık artışların doğrudan çok merkezli ağın 
yaratılmasına atfedilebileceğini öne sürmek saflık olur, çünkü bulunacak değişkenler aralığına 
sahip bir alandaki belirli sonuçları nedenlere bağlamak her zaman zorlayıcıdır. öğrenci 
başarısında (Baker ve diğerleri, 2010). Öğrenci performansının neden gelişebileceğine dair pek 
çok makul açıklama vardır. 
Sınavlardaki iyileştirilmiş öğrenci performansı, örneğin eğitim sistemlerinde ve eğitimin 
sürekliliğinde not enflasyonuna bağlanabilir (bakınız örneğin, Acquah, 2013; Johnes, 2004; 
Oleinik, 2009). Bu, Smithers'ın (2014) Birleşik Krallık'taki A-seviyesi sonuçlarının analizini şu 
sözlerle destekler: “Ofqual, dereceli enflasyonu 
  
 
enflasyonu gerçek iyileşmeden ayırt etmenin hiçbir yolunun olmadığını kabul etse de, kontrol” 
(s. 2). Dezavantajlı topluluklar söz konusu olduğunda ve bu vaka çalışmasının gerçekleştiği 
bağlamla ilgili olarak; Lupton ve Thomson (2015) ayrıca İngiltere'deki en az avantajlı 
öğrencilerin GCSE'nin beklenen seviyelerine ulaşmak için mesleki dersleri tercih ettiğini, 
"muhtemelen sonuçlarını yükseltmek isteyen okullar tarafından bu konulara itildikleri için, 
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ama aynı zamanda muhtemelen onları buldukları için" de belirtmektedirler. daha ilgi çekici ve 
motive edici” (s. 13). 
Öte yandan, aşağıdaki yorumlardan da anlaşılacağı gibi, bu araştırma için görüşülen 
müdürler, açık bir şekilde sınav sonuçlarındaki gelişmeyi çok merkezli ağ ile 
ilişkilendirmektedir ve bu açıklama veya kısmi açıklama, eğitim ağlarının etkisine ilişkin önceki 
araştırmalar tarafından desteklenmektedir (Chapman ve Muijs, 2014; Moolenaar ve diğerleri, 
2012). Benzer şekilde, teftiş etki araştırması daha genel olarak benzer performans 
iyileştirmeleri önerir ve bunları en azından kısmen (Ehren ve diğerleri, 2013), okullar arasında 
ve toplumun diğer üyeleriyle belirli bir özellik olan geliştirilmiş işbirliği gibi dolaylı etkilere 
bağlar. okul ağı. Örneğin, bir okul lideri, ağ üyeleri arasındaki işbirliğinin okuryazarlık ve 
aritmetik gibi temel alanlarda kapasite geliştirme ile sonuçlandığını söyledi: 
 
Okuryazarlık, Matematik, SEN koordinatörlerimiz bir araya geldi ve bunun bir kısmı bunu nasıl 
yapıyorsunuz, neye benziyordu ve bu şu an bulunduğumuz nokta için bir sıçrama tahtasıydı 
çünkü etrafımızda ve hakkında çok fazla mükemmel uygulama olduğunu fark ettik. Biz. 
(Katılımcı 2) 
 
Liderlik ve personel gelişimi. Katılımcılara göre, öğrenci performansını etkilediği iddia edilen 
çeşitli liderlik tarzları olduğunu kabul etmekle birlikte (bakınız, örneğin, Leithwood ve diğerleri, 
2008; Robinson ve diğerleri, 2008), çok merkezli ağ, liderlik uygulamalarındaki gelişmeler ve 
yükselen liderlerin yaratılmasıyla ilgili. Bir liderin belirttiği gibi, 
 
Toplantılar sadece toplantı değildi; liderlerin yetiştirildiği yerler haline geldiler. Bu önemliydi 
çünkü tüm ağ genelinde eğitim kalitesini iyileştirme yeteneklerini besledi ve sonuçta 
öğrenciler, toplum ve okullar bundan faydalandı. (Katılımcı 12) 
 
Bu bakış açısı Day ve ark. (2016), İngiliz okullarında liderliğin öğrenci çıktıları üzerindeki etkisi 
üzerine yaptığı çalışmada, okullardaki gelişmenin mutlaka okul müdürleri tarafından 
sergilenen liderlik tarzıyla ilgili olmadığı gerçeğinin altını çizmiştir. Bunun yerine, Batı 
Belfast'taki çok merkezli ağda olduğu gibi, Müdürlerin "çoklu kombinasyonlar ve zaman 
birikimi ve bağlama duyarlı stratejiler yoluyla örgütsel olarak paylaşılan eğitim değerlerini 
açıkça ifade etme" yeteneği ile ilgili öğrenci sonuçları. . ” (222). 
 
Müfettişliğin etkisi. Son olarak, teftiş kurulunun Batı Belfast'taki çok merkezli teftiş için, 
ağların işbirliğine dayalı öz değerlendirmesini güvence altına almak ve ayrıca bölgede 
kalitenin hangi yönünün değerlendirileceğine karar vermek olarak tanımlanan özel bir görevi 
olmasına rağmen (ETI, 2010b), teftiş kurulu üyeleri ağ müfettişlerinin stratejik liderlik 
sağlayarak ağ üzerinde dolaylı bir etkisi olduğu görüşündeydiler. Bu, katılımcılara göre, 
belirlenen alanlar için sürekli bir iyileştirme gündemi olmasını ve bu alanlardaki ilerlemenin 
değerlendirilmesini sağlamıştır. Bir katılımcının belirttiği gibi, 
 
Çoğu zaman, iyi niyet yorgunluğunun bir sonucu olarak birçok girişim gelir ve gider ve 
çoğunluğa düşer ve okullar gösteriyi yolda tutmanın başka yollarını bulmaya çalışırken 
bırakılır. Bu, bence, tüm iyileştirme olayının özüdür. Birinin stratejik bir bakış açısına sahip 
olması gerekiyor. 
Ağ ve müfettişliğin aktif rolü bunu sağlar [. . .] Sanırım onu devam ettiren yapıştırıcı. (Katılımcı  
9) 
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Tartışma ve Sonuç 
Bu makale, Batı Belfast'taki okulların alan (çok merkezli) denetimine ilişkin bir vaka 

çalışmasının sonuçlarını sunmaktadır. Vaka çalışması, dört Avrupa ülkesini (Bulgaristan, 
İngiltere, Hollanda ve İrlanda) kapsayan Ağa Bağlı Okulların Çok Merkezli Denetimi başlıklı, 
Erasmus+ tarafından finanse edilen 3 yıllık bir projenin bir bölümünü oluşturdu. Bu araştırma 
yapılmadan önce proje ortakları, tek okul teftişlerinin etkisi üzerine araştırma yapmış ve okul 
teftişinin hem hesap verebilirlik hem de iyileştirme için yararlı bir araç olarak hareket 
edebileceğini belirlemişti (Brown ve diğerleri, 2018; Ehren ve diğerleri, 2013). ; McNamara 
ve O'Hara, 2012). Araştırma ayrıca, hiçbir okulun tek başına üstesinden gelemeyeceği sorunlar 
olduğu için, bireysel okullarda okul geliştirme olanaklarının sınırlarını da vurguladı. Bu tür 
sorunlarla ilgili olarak, iyileştirme en iyi şekilde diğer okullar ve eğitim kurumları, işverenler 
ve sosyal hizmetler gibi diğer kurum türleri ile işbirliği yoluyla sağlanabilir (Chapman, 2019). 

Bu nedenlerden dolayı, ağlardaki okulları ve diğer paydaşları birbirine bağlama fikri etkili 
olmuştur (Díaz-Gibson ve diğerleri, 2017), ancak ağların potansiyellerini gerçekleştirmesi için 
açıkça işbirliği, bilgi alışverişi ve değerlendirme mekanizmalarının olması gerekir (Díaz-
Gibson ve diğerleri, 2017). Janssens ve Ehren, 2016). Araştırma literatüründe çok az ilgi gören 
veya hiç ilgi görmeyen önerilen bir mekanizma, ağları bir bütün olarak denetlemek veya bu 
araştırmada çok merkezli inceleme olarak tanımlanan şeydir. Teorik önerme, çok merkezli 
incelemenin etkili ağ oluşturma için bir etkinleştirici ajan veya katalizör olarak hareket 
edebileceği yönündedir. 

Batı Belfast, bu araştırma için İrlanda vaka çalışması olarak seçilmiştir, çünkü ALC altında 
gelişen bir toplum eğitim ağına sahiptir ve Kuzey İrlanda Müfettişliği bu ağın alan bazlı 
denetimlerini yürütmüştür. Bu nedenle West Belfast, coğrafi tabanlı bir eğitim ağının işleyişini 
ve alan tabanlı veya çok merkezli denetimin ağın gelişimi üzerindeki etkisini incelemek için 
mükemmel bir fırsat sundu. Önemli bir soru, ağların çok merkezli denetimi gibi kuşkusuz 
işbirliğini geliştiren ve öğretmenler için mesleki gelişim fırsatları sağlayan etkinliklerin, 
hepsinin en önemli sonucu olan iyileştirilmiş öğrenci performansına yol açtığının gösterilip 
gösterilmeyeceğidir. Eğitim araştırmalarında bu tür ilgili etkileri saptamak her zaman zor olsa 
da, yanıt verenlerin çoğu, Batı Belfast'taki GCSE ve A-seviye sınavlarında son yıllarda elde 
edilen sonuçların iyileştirilmesinin, en azından bir dereceye kadar yapılan çalışmaya 
atfedilebileceğini belirtti. ortaklık ve ilgili denetim faaliyetleri. Bir bütün olarak ağın çalışması 
üzerindeki etki açısından, teftişin ve özellikle teftiş kurulunun ağ ile devam eden katılımının, 
ilerlemek için gerekli değilse de hayati olduğu konusunda güçlü bir anlaşma vardı. 

iyileştirme gündemi ve engelleri yıkma. 
Bununla birlikte, çok merkezli muayenenin göz ardı edilmemesi gereken potansiyel 

sakıncaları olduğu da kabul edilmelidir. Bu ağ söz konusu olduğunda, katılımcılar hem ağ 
oluşturma hem de denetim konusunda son derece olumlu bir eğilime sahipken, tek okul 
denetiminin etkisine de önemli ölçüde değer vermişlerdir. Bir katılımcıya göre, “okul teftişi 
her zaman altın standart olacaktır, okuldaki herkesi kesinlikle motive eden şey budur, ancak 
bunun daha az hesap verebilirlik odaklı olduğu için çok merkezli teftiş için geçerli olup 
olmadığından emin değilim” (Katılımcı 13) ). Diğer bir katılımcı, çok merkezli denetimin, tek 
tek okullar üzerinde değer yargıları yapmak yerine, alandaki kalitenin bir yönünün 
değerlendirilmesini sağladığı için, bu katılımcıya göre, tek okul denetimlerinin yokluğunda 
zayıf okulların “arkasına saklanabileceği” görüşündeydi. daha güçlü okullar ve okul gelişimi 
söz konusu olduğunda cansızlaşıyor” (Katılımcı 14). 

  
 
Çok merkezli denetimin bir başka sınırlaması, hem bir bölgedeki tüm okullarda kalitenin 

bir yönünü denetlemek için gereken kapsamlı denetim kaynakları ve hem de neredeyse sürekli 
katılımın rolü nedeniyle bu denetim modunu yürütmek için gereken kaynak gereksinimleriyle 
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ilgilidir. ağdaki müfettişlik. Daha önce de belirtildiği gibi, ağ üyeleri, bölge müfettişlerinin 
stratejik karar alma ve iyileştirme alanlarının ön planda tutulmasını sağlamada kritik bir role 
sahip olduğu görüşündeydiler. Bu kaynak yoğun rolün tek başına tek okul teftişleri için gerekli 
teftiş kaynaklarının miktarını sınırlayabileceği açıktır. 

Sonuç olarak, bu araştırmanın önemi, okul müfettişliği gibi harici bir aktörün desteğiyle 
birbirine bağlı okulların ve kurumların, tek başına hareket eden okulların ötesindeki alanlarda 
nasıl ilerleyebileceğinin kavramsallaştırılmasını içerir. Bu tür ağların başka yerlerde de fayda 
sağlamaması  için herhangi bir neden yok gibi görünüyor.  

Elbette, West Belfast, çeşitli nedenlerle, bir eğitim topluluğu uyumu geçmişine sahiptir, 
ancak kanıtlar, Kuzey İrlanda'daki diğer ağların da iyi sonuçlar elde ettiğini göstermektedir. 
Bir görüşme katılımcısının belirttiği gibi, “bu kavramların sistemimizde ve diğer sistemlerde 
standartları iyileştirmeye yönelik daha geniş bir uygulaması olduğunu düşünüyoruz. Bir şeye 
başladık” (Katılımcı 15). Bununla birlikte, daha önce belirtildiği gibi, çok merkezli denetimin 
daha az kaynak yoğun hale gelebileceği ve tek okul denetimlerinden elde edilen bulgularla 
uyumlu hale gelebileceği yolların incelenmesi ihtiyacı gibi, bu değerlendirme biçimine ilişkin 
daha fazla araştırılması gereken çözülmemiş sorunlar vardır. Son olarak, bu değerlendirme 
modelini, sınıf içi öğretim ve öğrenim gibi, diğer potansiyel olarak tartışmalı alanlarla birlikte, 
çok merkezli denetim bağlamında büyük ölçüde kaçınılan kalite güvencesinin diğer yönleri 
üzerinde de test etmeye ihtiyaç vardır. 
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