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VOORWOORD
Samen verantwoordelijk voor
de onderwijskwaliteit
De Inspectie van het onderwijs bepaalt of een school ‘goed’ of ‘zwak’ is. Zij
gaan er daarbij vanuit dat iedereen in de school verantwoordelijkheid neemt
voor de onderwijskwaliteit. Het onderzoekskader vraagt twee hoofdzaken: is
de basis op orde en wat zijn de eigen ambities? Maar wat als de basis niet op
orde is? Als de school geen eigen ambities heeft? Of als een
school (zeer) zwak is of dreigt te worden?
In het schoolplan wordt de basiskwaliteit die de school en
het bestuur samen willen realiseren, beschreven. Samen
tonen zij daarmee een concreet beeld van de gewenste
onderwijskwaliteit. Het bestuur is eindverantwoordelijk,
maar iedereen is medeverantwoordelijk. Dat betekent dat
iedereen weet welke basiskwaliteit van hen verwacht wordt
en aan welke concrete (onderwijskundige) doelen gewerkt
wordt. Het liefst 4-5 hoofddoelen, passend op een A4-tje.
Minimaal één keer per week bespreken onderwijsmedewerkers samen: wat ging goed of minder goed? Hoe komt dat?
Hoe kunnen we het volgende week beter doen?

De basis op orde en hoge ambities..
Samen verantwoordelijkheid nemen voor de onderwijskwaliteit op alle niveaus begint bij het bestuur. Concreet betekent
dat mijn inziens dat het bestuur en de school samen minimaal twee maal per jaar een professioneel gesprek voeren
over de gerealiseerde kwaliteit met behulp van diverse databronnen, zoals het
leerlingvolgsysteem, de contextfactoren en personele kenmerken. In dit
‘voortgangsgesprek’ staat de ondersteunings(hulp)vraag van de school
centraal. Er wordt preventief ondersteuning geboden als door knelpunten de
onderwijskwaliteit van de school of van een groep leerlingen onder de maat
dreigt te komen. Hetzelfde professionele gesprek vindt plaats op schoolniveau. De schoolleider en de interne begeleider zorgen voor diepte-analyses
van bijvoorbeeld de onderwijsresultaten (middentoetsen en eindtoetsen).
Deze diepte-analyses worden met het hele team besproken en op basis
daarvan worden gezamenlijk concrete, haalbare doelen geformuleerd.
Datzelfde gebeurt in de klas. Met leerlingen en ouders worden, waar mogelijk,
ondersteunende afspraken gemaakt. Zo blijft de basis op orde en ontwikkelen
we gezamenlijke hoge ambities. De beste garantie om niet beoordeeld te
worden als een zwakke school.
Myriam Lieskamp is onderwijsadviseur. Ze publiceerde diverse onderwijsboeken.
www.myriamlieskamp.nl/.
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Deel je kennis en praktijkervaring met je collega's!
Themanummers voor 2020. Voor nr 1 stellen we een themanummer
samen 'Bewegen op school'. Nummer 3 wordt een themanummer
'Verhalen vertellen in de klas' Meedenken en een bijdrage leveren?
Mail naar de redactie zorgprimair@cnv.nl

Contact met redactie: zorgprimair@cnv.nl
Praat en denk mee via Linkedin!
(Groep Zorg Primair/Passend Onderwijs)
Volg Zorg Primair op Twitter: @ZPZorgprimair

Losse nummers kosten € 5,00. Mail
naar zorgprimair@cnv.nl. Het is
mogelijk om een los abonnement te
nemen op Zorg Primair! Dat kost
€ 30,00 per jaar. Bellen naar
030 7511003 of mailen naar
ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl
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ORIËNTATIE

Actuele en bruikbare zaken voor de leerkracht door Jan van Balkom

AGENDA:
16 januari 2020: De ib’er in de schijnwerpers.
Landelijke conferentie voor intern
begeleiders. Locatie: Tilburg.
Kosten: € 195,00 (leden € 160,00).
Meer info via www.lbbo.nl. Kopje ‘onze
activiteiten’.
12 februari 2020. Naar Inclusiever Onderwijs.
Locatie: SPANT!, Bussum. Kosten: € 195,00.
Doelgroep: po, vo, mbo, so/vso, gemeenten
en organisaties in (speciaal) onderwijs,
zorg/jeugdhulp en opvang. Aanmelden
www.naarinclusieveronderwijs.nl/
conferentie
6 maart 2020: De ib’er in de schijnwerpers.
Landelijke conferentie voor intern
begeleiders. Locatie: Utrecht.
Kosten: € 195,00 (leden
€ 160,00). Meer info via www.lbbo.nl.
Kopje ‘onze activiteiten’.
25 maart 2020: Nationale Dyslexie
Conferentie. Locatie: Pathé te Ede.
Kosten € 349,00 (vroegboekkorting van
€ 50,00 bij aanmelding voor 13 januari.
Informatie en aanmelding:
www.nationaledyslexieconferentie.nl.
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VERNIEUWEND ONDERWIJS
Trek jij er wel eens met je groep op uit? De auteurs
van het nieuwste boek Buurtwandelingen. Wat
gebuurt er bij jou? dat
verscheen in de Reeks
voor vernieuwend onderwijs
weten er oplossingen
voor, en geven in meer
dan 200 bladzijden
adviezen en voorbeelden
om met je groep naar
buiten te gaan. Een paar
voorbeelden: de tafels
van vermenigvuldiging
vind je op straat,
herfstbladeren tellen
doe je met een meetlat,
tekeningen maken in de sneeuw … Niet
alleen het organisatorische aspect, maar vooral
het inhoudelijke deel komt aan bod.
Te bestellen voor € 20,00 via de webshop
www.levendleren.nl.

FOTOGRAFEREN MET KINDEREN
Soms zie je meer als je door een koker kijkt. Dat
geldt ook voor een fotocamera. De Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
richt zich op het opdoen
van biologische kennis in
het veld. Voor kinderen
vanaf plm 7 jaar is er nu
het boek ‘Van nature
klikt het!’ In het boek
wordt op begrijpelijke
wijze uitgelegd hoe een
camera werkt en hoe je
er mee de natuur in

kunt gaan. Een boeiende manier om de natuur in te
gaan en deze vast te leggen. Vol handige tips en –
eerlijk gezegd – ook informatief voor de juf en de
meester.
Van nature klikt het! Leerboek voor de junior fotograaf.
Bart Stornebrink. Prijs € 24,95. Te bestellen bij
www.knnvuitgeverij.nl of in de boekhandel.

DE WERELD MOOIER MAKEN
Met de herdenking van
75 jaar bevrijding zal het
onderwerp ook in de klas
wel ter sprake komen.
In het boek Tekenen voor
vrede staan 100 manieren om de wereld mooier
te maken. Aan de hand
van trefwoorden als
geweldloos, gelijkheid,
respect, democratie,
vooroordelen, verzet staan er
korte teksten in die die termen in een actuele
context plaatsen. Herkenbaar voor kinderen en
herkenbaar voor volwassenen. Elke tekst gaat
vergezeld van mooie tekeningen. Een boek dat kan
dienen als uitgangspunt om over ‘geen oorlog’ te
praten. Met een link naar een website vol werkvormen met kinderen en jongeren Samengesteld in
samenwerking met de Stichting Vredeseducatie.
Tekenen voor vrede. Jan Durk Tuinier. Prijs: € 24,95.
Een uitgave van Levendig Uitgever, De Meern.

Duitse soldaten plaatsten toen kleine dennenboompjes met kaarsen op de frontlijn. Ze riepen naar de
Engelse soldaten ‘Come here’ en stapten daarna
zelf dichterbij. Het was even vrede. Vier jaar laat
kwam pas de echte vrede.
Een bijzonder kerstverhaal en een mooi vredesboek
dat duidelijk maakt hoe diep het verlangen naar
vrede leeft in het hart van mensen.
Een voetbal voor de vrede. Fabien Doulut & Géraldine
Elschner. Prijs € 14,95. Een uitgave van De Vier
Windstreken, Rijswijk.

LANDELIJK PRAKTIJKPLATFORM NAAR
INCLUSIEVER ONDERWIJS
De eerste landelijke startconferentie Naar Inclusiever Onderwijs vindt plaats op 12 februari 2020 in
SPANT! Bussum. De conferentie besteedt uit
gebreid aandacht aan de stappen die scholen in het
primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zetten of hebben gezet naar inclusiever
onderwijs. Onderwijsminister Arie Slob geeft een
presentatie als ook andere topsprekers uit de
onderwijspraktijk, het beleid en de wetenschap:
professor Mel Ainscow en Rick Brink (minister voor
Gehandicaptenzaken). De samenwerking met
Vlaanderen wordt op dit moment verkend. Er zijn
meer dan 30 workshops met praktijkvoorbeelden.
Informatie en aanmelden:
www.naarinclusieveronderwijs.nl/conferentie.

KERSTFEEST: FEEST VAN DE VREDE

ZORG PRIMAIR IN 2020

Op 25 december 1914 schreef een Duitse soldaat in
zijn oorlogsdagboek:
“Het was allemaal zo prachtig en wonderlijk”. Op die
bijzondere kerstdag
probeerden de
soldaten van de
verschillende legers
even te vergeten dat ze
vijanden waren.
Ze vierden samen
kerstfeest, wisselden
kleine cadeautjes uit
en speelden voetbal.
Over dat waargebeurd
verhaal gaat Een
voetbal voor de vrede.

Met dit nummer 8 sluiten we de 20e jrg van
Zorg Primair af. Er staan voor het komende
jaar al weer enkele themanummers op de rol.
Zo heeft het eerste nummer het thema
Bewegen op school (bijdragen nog welkom tot
voor de kerstvakantie!), nummer 3 heeft als
thema Verhalen vertellen. Verder ligt er een
verzoek om voor 1 april 2020 een thema
nummer over Autisme samen te stellen. Daar
kunt u ook over meedenken. Na de zomer
vakantie stelt een projectgroep NRO een
themanummer samen over Onderwijs en
Zorg. Voor dat thema zijn nog bijdragen
welkom. Suggesties voor Zorg Primair zijn
altijd welkom bij zorgprimair@cnv.nl.

ZORG PRIMAIR

| 08.2019

5

ARTIKEL

De weg naar beter
onderwijs: geleerde lessen
Paul Delnooz, Stéphane Cépèro & Eti de Vries

Leerkrachten, directeuren en besturen van scholen worden afgerekend op de leerprestaties die
hun leerlingen behalen. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat de leerprestaties verbeteren? Wat is
hierover bekend vanuit het wetenschappelijk onderzoek? Wat leert de praktijk? Van welke
maatregelen is gebleken dat ze wél werken in de praktijk? Maar ook: van welke maatregelen is
gebleken dat ze níet werken?

D

e verbetering van de leerprestaties blijkt af te
hangen van drie soorten factoren: de wijze
waarop leiding wordt gegeven aan de leerkrachten;
de organisatiestructuur van de school ofwel de
manier waarop het onderwijs is georganiseerd; en
de manier waarop les wordt gegeven.

De manier waarop leiding wordt gegeven en de
organisatiestructuur vormen de randvoorwaarden
voor de manier waarop les wordt gegeven. Pas als deze
beide zaken goed geregeld zijn, dan is een leerkracht in
staat om op een goede manier les te geven.

RESULTATEN UIT ONDERZOEK NAAR DE
EFFECTIVITEIT VAN HET ONDERWIJS

Als leerkracht, directeur of bestuurder wil je effectief
onderwijs. Dat wil zeggen: onderwijs waarin de
leerlingen gemotiveerd zijn om te leren én goede
cijfers halen. Dat roept de vraag op welke factoren
hierop van invloed zijn, zodat maatregelen getroffen
kunnen worden om het onderwijs op de eigen school
te verbeteren.
Het onderzoek naar deze factoren is in kaart gebracht
door Delnooz et. al. (2018) en daaruit wordt duidelijk
dat de resultaten die de leerlingen op school behalen
samenhangen met: de opleiding van de ouders; de
intelligentie van de ouders en hun kinderen; de manier
waarop de leerkracht lesgeeft; de intrinsieke motivatie
van de kinderen; de grootte van de klas; de nascholing
van de leerkrachten; het aantal uren dat leerlingen les
volgen; het geslacht van de leerling. En hoewel dat wél
vaak wordt gedacht, blijken de resultaten die de
leerlingen op school behalen niet of nauwelijks af te
6

hangen van de lesmethode die wordt gebruikt.

Deze onderzoeksresultaten lijken op het eerste
gezicht bruikbaar, maar er moeten kanttekeningen bij
worden gezet:
a. De voorspellingskracht van deze factoren is gering.
De beste voorspeller voor het resultaat dat
leerlingen op school behalen is de opleiding van de
ouders. Die heeft een voorspellingskracht van 15 tot
20 procent. Hierna komt het IQ van het kind. Dit
heeft een voorspellingskracht van 5 tot 10 procent.
b. In de onderzoeken is nagegaan of een hogere
opleiding van de ouders, de intelligentie van de
leerlingen, de grootte van de klas, en zo verder,
samenhangen met de resultaten die op school
worden behaald door de leerlingen.
Het vinden van een dergelijke samenhang zegt weinig
over oorzaak en gevolg. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er een samenhang is tussen het aantal
ooievaars in een streek en kinderen krijgen. Meer
ooievaars impliceert meer kinderen. Ook blijkt er
samenhang te zijn tussen de prijs van een hamburger in
een land en de koopkracht. Des te duurder de hamburger, des te groter is de koopkracht van de mensen.
Dat een samenhang is gevonden, wil dus niet zeggen
dat de oorzaak is ontdekt. Het wil niet zeggen dat
ooievaars de oorzaak zijn van kinderen krijgen. Ook
wil het niet zeggen dat de prijs van hamburgers de
oorzaak is van de koopkracht.
Kortom, een goede theorie is niet gebaseerd op
samenhang, maar op praktische voorspellingskracht.

Op basis van een theorie moeten acties kunnen
worden bedacht die onder diverse omstandigheden
en op meerdere locaties effectief blijken te zijn in de
dagelijkse praktijk.

De huidige wetenschappelijke onderzoeksbevindingen zijn in dat opzicht onvoldoende. Het is nog géen
wetenschapper gelukt te zeggen: “De motivatie van de
leerlingen is laag? Het rekenonderwijs op uw school
moet beter? De leerlingen moeten beter leren
schrijven? Dan is dé oplossing …….”
Dit gebrek aan praktische relevantie is overigens niet
alleen een probleem binnen onderwijskundig
onderzoek. Het is een probleem binnen álle sociale
wetenschappen (Delnooz, 2019)

EEN ANDERE KIJK OP ONDERWIJS: CAM

In ons denken over de kwaliteit van het onderwijs ligt
het accent op de leerling. Hoe kunnen we een leerling
stimuleren om harder te leren? Hoe kunnen we
ervoor zorgen dat een leerling meer tijd aan zijn
huiswerk besteedt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat

een leerling beter dingen onthoudt? Hoe kunnen we
een veilige leeromgeving creëren, zodat een leerling
vragen durft te stellen? Enzovoorts, enzovoorts.
Deze manier van denken is de laatste jaren ter
discussie komen te staan onder invloed van studies
die zijn uitgevoerd in de vorm van veldexperimenten
in het basis-, middelbaar-, en hoger onderwijs. In
deze veldexperimenten hebben leerkrachten
Creatieve Actie Methodologie toegepast in hun klas
en gemeten wat hiervan het effect is.
Creatieve Actie Methodologie (ook wel kortweg
aangeduid als CAM) berust op twee pijlers. De eerste
pijler is de selectietheorie van Darwin. Deze pijler
houdt in dat de wezens die zich het best aan kunnen
passen aan hun omgeving de grootste kans hebben
om te overleven en daardoor hun genen door te geven
aan de volgende generatie. Er is sprake van natuurlijke selectie.
Als die theorie wordt toegepast op wezens die kunnen
nadenken, dan heeft selectie plaatsgevonden op basis
van probleemoplossend vermogen. Degenen die het
best oplossingen weten te bedenken voor al de

Train de Trainer. Vanuit de innovatie Academie gaan dr. Paul Delnooz en drs. R. van Gestel vanaf 2020 cursus
geven aan trainers van de Belgische Voetbalbond. Ook de Nederlandse voetbalbond heeft grote interesse.
Waarom? Trainers zijn leerkrachten. Ze geven les! Ze leren voetballers beter te voetballen.

Wat gebeurt er als een jeugdtrainer CAM toepast? Dit is te zien in de onderstaande grafieken. Daarin staan
per kind de voetbalprestaties weergegeven. De blauwe lijn geeft per kind de prestatie op de voormeting
weer. De rode lijn geeft per kind de prestatie op de nameting weer. In de controlegroep liggen de rode en
de blauwe lijn nagenoeg op elkaar. Ergo: er is weinig of geen vooruitgang geboekt. In de experimentele
groep ligt de rode boven de blauwe lijn. Ergo: élk kind heeft vooruitgang geboekt.

Tabel a: de prestatie van de 16 kinderen in
de controlegroep

Tabel b: de prestaties van de zestien kinderen
in de experimentele groep

Bron: Gestel van R., (2019). Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van jeugdvoetballers. Schouten Nelissen
University, Zaltbommel
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vraagstukken die ze in het dagelijks leven tegen
gekomen, hebben immers de meeste kans om te
overleven.

Deze selectie op probleemoplossend vermogen
impliceert dat de menselijke hersenen gedurende de
afgelopen miljoenen jaren steeds meer zijn geëvolueerd tot creatieve probleemoplossers. Ze zijn meer en
meer geëvolueerd tot instrumenten die in staat zijn
creatieve oplossingen te vinden voor de praktische
zaken waar wij in ons leven mee te maken hebben.

De tweede pijler is de cultuur van de waarheid waarin
we leven. Deze cultuur botst met de werking van onze
hersenen, die creatieve probleemoplossers zijn.

Deze cultuur komt vooral tot uitdrukking in ons
onderwijssysteem. Dit systeem is niet gericht op het
creatief bedenken en uitproberen van oplossingen
voor de zaken waar we dagelijks mee te maken
hebben. Het is juist sterk gericht op stilzitten;
luisteren naar wat de juf of meester zegt; uit het hoofd
leren; en het leren toepassen van de taal- en reken
regels. Ergo: de hersenen komen in opstand. De
motivatie om te leren neemt af. Hetzelfde geldt
voor de cijfers die de leerlingen behalen.

DE TOEPASSING VAN CAM IN DE PRAKTIJK

Als wordt uitgegaan van CAM, dan nemen de motivatie
en leerprestaties van leerlingen toe als ze worden
gestimuleerd kritisch, creatief en ondernemend te zijn.
Als ze met andere woorden worden gestimuleerd om
probleemoplossend bezig te zijn.

Hierbij heeft de leerkracht de rol het discours te
stimuleren. De leerkracht brengt de mogelijkheden in
kaart die er zijn om een bepaald vraagstuk op te
lossen; legt de diverse mogelijkheden uit aan de
leerlingen; bediscussieert de diverse mogelijkheden
met de leerlingen; laat de leerlingen zélf kiezen uit de
mogelijkheden en laat ze hiermee aan de slag gaan;
waarna wordt geëvalueerd.
Op welke manieren kun je bijvoorbeeld een opstel
schrijven waarin je de lezer moet overtuigen van je
gelijk? Op welke manieren kun je een bepaalde som
oplossen? Welke visies zijn er op de Tweede Wereldoorlog? Wat is de beste manier? Wat is de beste visie?
Waarom?
Ook heeft de leerkracht de rol zo veel mogelijk aan te
8

sluiten bij de “omgeving” waarin de leerlingen leven.
Welke spellen vinden ze leuk? Vinden ze bijvoorbeeld
dobbelen of darten leuk? Dat helpt om te leren
rekenen! Vinden ze paarden leuk? Dat helpt om te
leren over zaken zoals voeding, anatomie, en het
voorkomen van ziektes.

“Als er al een geheim voor succes
is, dan is dat het vermogen om
dingen te bekijken vanuit zowel
het oogpunt van iemand anders
als dat van zichzelf.”
Henry Ford

Welke maatregelen hebben (aanstaande) leerkrachten bedacht op basis van CAM om de kritische,
creatieve en ondernemende vermogens van hun
leerlingen te stimuleren? Wat is hiervan het effect
geweest? Een tweetal voorbeelden:

a. O
 m het oppositionele gedrag van leerlingen van elf
tot en met dertien jaar tegen te gaan werd CAM
ingezet op een openluchtschool. Dit is een school
voor zeer moeilijk lerende kinderen.

Gedurende zeven weken werd in de ochtenden op
reguliere wijze lesgegeven. In de middagen werkten
de leerlingen aan een door henzelf gekozen doel,
zoals het opzetten van een camping en het ontwikkelen van een vliegende auto. De leerkracht hielp de
leerlingen tijdens de lessen informatie te zoeken en
zwengelde het discours aan.

Tot ieders verbazing waren er opeens leerlingen die
vroegen of ze hun huiswerk mee naar huis mochten
nemen. Ook waren er opeens leerlingen die spontaan
op bezoek gingen bij bedrijven om daarvan te leren
voor het eigen project.

b. Tijdens het bespreken van de prentenboeken in een
groep 1-2 werd CAM toegepast door open vragen te
stellen; ruimte te laten om kinderen te laten praten,
alsook beweringen te laten doen over de inhoud
van het boek; en de kinderen te laten discussiëren
over de inhoud van het boek. In een controlegroep
werd dit achterwege gelaten.

Het effect werd gemeten met de Nijmeegse Pragmatiektest. Het taalgebruik van de leerlingen in de
experimentele groep was significant vooruit gegaan.
Dit in tegenstelling tot de leerlingen in de controlegroep.

De ervaringen met CAM zijn bevestigd door vervolg
onderzoek (Delnooz & De Vries, 2019). Daarin is
gemeten in welke mate leerkrachten lesgeven
volgens de CAM methode. Ook is gemeten in hoeverre
leerkrachten de leerdoelen weet te behalen met hun
klas.
De resultaten van dit vervolgonderzoek zijn helder.
Als een leerkracht meer tewerk gaat volgens de CAM
methode, dan nemen de motivatie en prestaties van
de leerlingen toe. Dit heeft een voorspellende waarde
van 45 procent. Dat is véél meer, dan uit ander
onderzoek ooit naar voren is gekomen.
De opgedane ervaringen maken tegelijkertijd
duidelijk dat het gedrag van leerkrachten niet alleen
van hunzelf afhankelijk is. Het is ook afhankelijk van
de manier waarop leiding wordt gegeven en de
organisatiestructuur.

Tewerk gaan volgens de CAM methode impliceert
bijvoorbeeld de vrijheid voor een leerkracht om zélf de
lessen in te vullen in overleg met de collega-leerkrachten. Het impliceert dat de inhoud van de website, de
wijze waarop functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd, de manier waarop vergaderingen
plaatsvinden, en dergelijke, hier allemaal op afgestemd
zijn. Zo niet, dan is er weinig kans om tot een lerende,
innovatie organisatie te komen.

Overigens is door de Innovatie Academie in Breda
een instrument ontwikkeld waarmee gemeten kan
worden of de manier van leiding geven en de
structuur de organisatie aan de eisen voldoen.

GELEERDE LESSEN

Op basis van het voorafgaande kunnen meerdere
conclusies worden getrokken. Welke conclusies zijn
dat?

Ten eerste de conclusie dat in de wetenschap tot op
heden niet veel bekend was over de factoren die van
invloed zijn op de kwaliteit van het onderwijs. De

praktische en voorspellende waarde van de theorieën
op dit gebied was gering. Dit is veranderd met het
onderzoek naar CAM dat veel praktische en voorspellende waarde blijkt te hebben.
Ten tweede de conclusie dat het succesvol inzetten
van CAM niet alleen afhangt van de leerkracht, maar
ook van de structuur van een organisatie en de
manier waarop leiding wordt gegeven. Zijn deze
beide zaken niet op orde, dan heeft het inzetten van
CAM minder effect.
Ten derde de conclusie dat het onderzoek naar CAM
een nieuwe kijk op onderwijs opgeleverd heeft. Een
kijk waarin het accent minder op kennisoverdracht
ligt dan in huidige onderwijs, en méér op het
stimuleren van het kritisch, creatief denken en
ondernemendheid.

Een kijk die aansluit bij de evolutietheorie. Het
verheldert waarom de evolutionaire ontwikkeling
van de hersenen conflicteert met onze cultuur van de
waarheid. En het verheldert daarmee de noodzaak
om ons onderwijs aan te passen aan de werking van
onze hersenen.
DR. PAUL DELNOOZ IS EIGENAAR VAN
DE INNOVATIE ACADEMIE,
DRS. STÉPHANE
CÉPÈRO IS
BESTUURSVOORZITTER VAN DE
LOWYS PORQUIN
STICHTING
DRS. ETI DE VRIES
IS SCHRIJFSTER EN DOCENTE AAN
DE HANZEHOGESCHOOL IN
GRONINGEN

BRONNEN:
Delnooz, P., S. Cépèro, & E. de Vries (2019). Beter presteren op school.
Wat werkt wél! Wat werkt niet!. Amsterdam: SWP
Delnooz, P. V.A. & E.W. de Vries (2018). How to Measure the
Effectiveness of Teachers: Validation of an Instrument based on
the Creative Action Methodology. Pedagogy and the Human
Sciences, 6 (1).
Delnooz, P. (2019). De praktische waarde van onderzoek.
Amsterdam: SWP
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ARTIKEL
Succesfactoren voor goede leerresultaten

Werken aan de verbetering
van de leerresultaten
behoort maatwerk te zijn
Joop Smits Wetenschappelijk begeleid door Prof. Cor Aarnoutse,
emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

In de periode 2007-2019 hebben we onderzoeken verricht bij verschillende schoolsoorten: bij
reguliere kleurrijke (zwarte) scholen, bij excellente kleurrijke (zwarte) scholen, bij sterke
witte scholen (scholen die tenminste 3 jaar achtereenvolgens hoge resultaten behalen op de
eindtoets), maar ook bij speciale voorzieningen als het Speciaal Basisonderwijs (SBO) en het
Voltijd Hoogbegaafdenonderwijs (VT-HB). Ongeveer 4000 schoolverlaters uit groep 8 en
ca. 2000 leraren hebben deelgenomen aan deze kwaliteitsonderzoeken.
WAARDOOR WORDEN GOEDE LEER
RESULTATEN VERKLAARD?
1. Bij de meeste schoolsoorten is de kwaliteit van het
lesgedrag van leraren van belang voor het behalen
van goede leerresultaten door leerlingen (in het
SBO en het VT-HB-onderwijs is het beeld genuanceerder).
De leerkracht doet ertoe op reguliere en excellente
kleurrijke en sterke witte scholen: de verklarende
factor voor goede leerresultaten is vooral ‘grenzen
stellen/ duidelijk zijn/ structuur en discipline bieden’.
In het SBO is eveneens het bieden van structuur (orde
kunnen houden) van betekenis voor het feitelijk
leerrendement. Op reguliere en excellente kleurrijke
scholen is ook het empathisch optreden van leraren
(aardig zijn en een luisterende houding) van belang,
terwijl op sterke witte scholen ook het didactisch
handelen (differentiëren in de instructie en verwerking
van de leerstof; het gebruik van een takenkaart)
samenhangt met goede leerresultaten.
Voor de nieuwe resultaatindicatoren ‘ambitieniveau’ en
‘toegevoegde waarde’ is in het SBO niet het lesgedrag
van de leraar doorslaggevend, maar de kwaliteit van de
directie! Het gaat dan vooral om een schoolleiding die
opbrengstgericht werken bevordert.
In het VT-HB-onderwijs is vooral de intelligentie van de
10

hoogbegaafde leerlingen bepalend voor de leerresultaten en niet de schoolkenmerken.
2. Evenals bij de 10 % beste kleurrijke scholen met
aanvaardbare resultaten voor begrijpend lezen in de
groepen 7 en 8, zijn ook op sterke witte scholen de
goede resultaten in de groepen 7 en 8 voor met name
begrijpend lezen kenmerkend. Zowel op excellente
kleurrijke scholen als op sterke witte scholen is de
bekwaamheid van leraren in het differentiëren van
de instructie en verwerking van de leerstof voor
begrijpend lezen in de groepen 7 en 8 van belang
voor het behaalde rendement bij begrijpend lezen.
3. De leerlingenzorg moet van hoge kwaliteit zijn: bij
kleurrijke scholen is vooral een adequate uitvoering
van de leerlingenzorg in de klas een succesfactor; bij
sterke witte scholen gaat het vooral om gunstige
randvoorwaarden, namelijk de beschikbare facili
teiten en de organisatie van de leerlingenzorg.
4. Bij kleurrijke scholen is een ruime besteding van
onderwijstijd aan taal en lezen van belang (ongeveer
45 % van de totaaltijd in alle groepen 1 t/m 8), maar
ook een maatschappelijk betrokken leerstofaanbod
(actief burgerschap). Hoge leeropbrengsten op
cognitief sterke witte scholen hangen samen met een
sociaal veilige omgeving voor leraren en leerlingen en
het bieden van boeiend en uitdagend onderwijs.

WAT IS HET PRAKTISCHE NUT VAN DE ONDER
ZOEKSRESULTATEN VOOR DE SCHOLEN?
Op basis van de onderzoeksbevindingen heb ik enkele
concrete aanbevelingen geformuleerd voor het
verbeteren van de leerresultaten:

1. Het bevorderen van orde en rust is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs bij alle schoolsoorten.
Gemiddeld 50 % van de leerlingen en een ruime
meerderheid van de leraren signaleren in alle in
ons onderzoek onderscheiden schoolsoorten
ordeproblemen.

Mijn ervaring is dat op veel scholen de ‘hardware’ met
anti-pestprotocollen, heldere regels op papier e.d. op
orde is, maar dat de ‘software’ mankeert. Op de meeste
scholen moet elke leraar zelf uitzoeken hoe hij/zij
omgaat met leerlingen. Er is geen eenheid van handelen. Vaak is er zogenaamd eenheid van beleid in die zin
dat in schoolplannen of beleidsnotities in fraaie
bewoordingen is uitgeschreven wat de intenties van de
school op dit terrein zijn. Papier is echter geduldig.
Meestal dekt de vlag de lading niet: de werkelijkheid in
de dagelijkse praktijk ziet er in het algemeen heel
anders uit.
Mijn standpunt is dat met heldere regels en met vooral
een consequente toepassing en daadkrachtig ingrijpen
wangedrag wordt voorkomen.
En juist veel leerkrachten missen de bekwaamheid om
kordaat en consequent op te treden.
Hebben leerkrachten geleerd hoe ze moeten omgaan
met agressieve ouders, met leerlingen die een kort
lontje hebben, met schelden, slaan of schoppen? Is er
bij pesten op school, naast de rol van het slachtoffer en
de dader(s), ook nagedacht over de houding van de
omstanders, van de zwijgende meerderheid in de klas?
Een ding is zeker, op veel scholen kunnen de meeste
leerlingen niet rustig doorwerken als de leraar de klas
uit is. Het natuurlijke vanzelfsprekende gezag ontbreekt
veelal. Scholen zouden veel beter moeten nadenken
over hoe ze met wangedrag moeten omgaan.
In het pedagogisch handelen van leraren zijn twee
competenties belangrijk: namelijk empathisch optreden
én duidelijk en consequent optreden. Leerkrachten zijn
in het algemeen aardig met een luisterende houding. Zij
nemen leerlingen serieus. Maar tegelijkertijd stellen zij
te weinig grenzen: zo ver en niet verder. Gezag begint
met duidelijkheid: zo gaat het hier op school met
duidelijke regels die consequent worden gehandhaafd.

Naar mijn mening moet een leraar niet te gemakkelijk
toegeven en zich verschuilen achter de rol van de
begripvolle ‘pamperende’ hulpverlener. Daarmee is niet
gezegd dat het Nederlandse onderwijs moet overgaan
tot ‘Belgische toestanden’ met alle kinderen in de rij.
Maar op elke school moet er eenheid van handelen
komen binnen het team over zaken als taalgebruik,
kleedgedrag (jassen aanhouden, hoofddeksels in de
klas), te laat komen, gsm-gebruik/ oortjes, internet
gebruik, de wijze van groeten, tutoyeren, de leerkracht
al dan niet aanspreken met de voornaam enzovoort. Als
team bepaal je wat de grenzen zijn. Deze afspraken
worden door iedereen nagekomen en consequent
gehandhaafd. Daarnaast zijn sancties nodig, waarin je
als leerkracht door de directie wordt gesteund.
Ruggensteun door de leiding is cruciaal.
Meer structuur en discipline in het onderwijs verhoogt
de kans op goede onderwijsresultaten en is een
basisvoorwaarde voor goed onderwijs en een sociaal
veilige omgeving.
NB: in mijn onderzoeken van de afgelopen 10 jaar kom ik
tot de conclusie dat een leraar orde en rust verwerft in de
klas als hij over drie competenties beschikt: aardig is (de
leerlingen serieus neemt), gedecideerd optreedt (kordaat
en consequent) èn vakbekwaam is (goed les geeft).
Voor de onderscheiden schoolsoorten doe ik de
volgende aanbevelingen:
2. Voor het verbeteren van de leerresultaten dient op
kleurrijke scholen het accent te liggen op meer
onderwijstijd voor lezen en taal en op verbetering van het didactisch handelen bij begrijpend
lezen in de groepen 7 en 8.

Doorgaans wordt op kleurrijke scholen ongeveer 9 uur
per week besteed aan lezen en taal. Een substantiële
verruiming van de onderwijstijd naar ca. 13 uur per
week blijkt een succesfactor te zijn.
Op reguliere kleurrijke scholen constateerden we in de
groepen 7 en 8 een dramatische terugval bij begrijpend
lezen van bijna een heel schooljaar. Het leerstofaanbod
voor begrijpend lezen wordt in de groepen 7 en 8
complexer en de moeilijkheidsgraad van de teksten is
volgens vakdidactici kennelijk groter. Op kleurrijke
scholen missen vooral allochtone leerlingen de
nuanceringen in de Nederlandse taal, zeker als ze thuis
geen Nederlands spreken. Het verdient aanbeveling om
in het schoolbeleid prioriteit te geven aan begrijpend
lezen in de bovenbouw en in de groepen 7 en 8
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topleerkrachten te plaatsen, die in staat zijn te differentiëren in de instructie en verwerking van de leerstof.
Deze vaardigheid doet er vooral toe bij begrijpend lezen.
3. Voor het verbeteren van de leerresultaten op sterke
witte scholen mag de lat hoger worden gelegd en
dient het accent te liggen op bevordering van
uitdagend onderwijs.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat in Nederland de
beste leerlingen achterblijven. Het toptalent wordt te
weinig gestimuleerd.
Op cognitief sterke witte scholen is de uitgangssituatie
positief en zijn de voorwaarden voor een gunstige
schoolontwikkeling (schoolklimaat, leiderschap,
schoolcultuur, sociale veiligheid, attractief onderwijs)
meestal aanwezig. Bovendien komen leerlingen vaak
met grote voorsprong qua leerresultaten binnen. We
hebben de indruk dat op sterke witte scholen te veel
leraren ‘wat achterover leunen’ bij leerlingen die vanuit
een gunstige startpositie het onderwijs aanvangen.
De lat mag best hoger worden gelegd. Op sterke witte
scholen moet de vaardigheidsgroei/ leerwinst van
leerlingen leidend worden in het didactisch handelen.
De prestaties van de leerlingen worden dan niet zozeer
vergeleken met die van andere leerlingen, maar met
eerdere, eigen leerresultaten.
Van leerkrachten wordt vakmanschap verlangd: het
verzorgen van hoogwaardig onderwijs. Dat betekent
onder meer boeiende lessen met meer afwisseling in
werkvormen, het gebruik van eigentijds digitaal
beeldmateriaal, met vragen waarover je moet nadenken,
met de toepassing van uiteenlopende leerstrategieën en
verbreding en verdieping van het leerstofaanbod voor
de snelle leerlingen, waarbij vooral deze leerlingen
meer keuzevrijheid krijgen.
NB: In dit onderzoek is vastgesteld dat de schoolleiding
niet zozeer invloed heeft op de leerresultaten van
leerlingen, maar wel op het lesgedrag van leraren. De
schoolleider heeft een duidelijke verantwoordelijkheid
voor het op een hoger plan brengen van het vakmanschap van leerkrachten.
4. Voor het verbeteren van de leerresultaten op
SBO-scholen dient het accent te liggen bij
directeuren die opbrengstgericht
werken bevorderen en de kwaliteit van
het didactisch handelen bij leraren
versterken.
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Voor het behalen van een hoog ambitieniveau en
toegevoegde waarde is een schoolleiding nodig die een
professionele cultuur bevordert met het accent op
resultaatgericht werken. Met de nieuwe door ons
ontwikkelde resultaatindicatoren worden de verschillen
tussen goede en zwakke scholen in het totaal resultaat
(ambitieniveau + toegevoegde waarde) voor de schoolse
vakken gemiddeld voor maar liefst 60 % verklaard door
de kwaliteit van de schoolleiding.
In het onderwijsverslag 2014 meldt de Inspectie van het
Onderwijs (2014, p. 78-79) ‘dat het algemeen didactisch
handelen van de leraren in het speciaal basisonderwijs
een sterk punt is ten opzichte van andere onderwijs
sectoren’. In ons onderzoek wordt daarentegen het
didactisch handelen van leraren door leerlingen
ongunstig beoordeeld: dat geldt voor de relatief
zwakkere basale didactische kwaliteiten, maar ook voor
de geringere differentiatie in de instructie, voor het
minder gebruiken van de takenkaart ten behoeve van
het zelfstandig leren werken en de geringe afwisseling
in de lessen. Hier is nog veel winst te behalen.
Een mogelijke verklaring is dat in het SBO jarenlang de
opvang van kwetsbare leerlingen die in het regulier
basisonderwijs zijn vastgelopen, centraal heeft gestaan.
De aandacht voor leeropbrengsten en resultaatgericht
werken is veel later op gang gekomen dan in het
regulier basisonderwijs. Ook op didactisch terrein is
in het SBO nog een inhaalslag nodig. Bij veel SBO-leerlingen mag bovendien de lat hoger worden gelegd.
5. Voor het verbeteren van de leerresultaten in
het VT-HB-onderwijs is aandacht voor de vaardigheidsgroei/ leerwinst gewenst.

Hoogbegaafde leerlingen komen er op cognitief terrein
doorgaans toch wel vanwege hun aanleg en capaciteiten.
Maar 25 % van de hoogbegaafde leerlingen heeft te
weinig profijt van het onderwijs op cognitief terrein.
Ook op VT-HB-scholen mag de vaardigheidsgroei (de
leerwinst ten opzichte van het aanvangsniveau) meer
leidend worden voor het didactisch handelen van
leraren. De prestaties van de leerlingen worden dan niet
zozeer vergeleken met die van andere leerlingen, maar met eerdere, eigen leerresultaten.
DRS JOOP SMITS IS ONDERZOEKER
EN OUD-INSPECTEUR VAN HET ONDERWIJS
(JAESMITS@HETNET.NL)

'De pedagogiek van Peter
Petersen anno 2019 (8)

Goed, beter, best

Vorig jaar rond deze tijd bezorgde Zorg Primair me de
uitdagende opdracht Peter Petersen in het heden te
bezien. Ik spendeerde prettige leesuren in zijn boeken
en die van zijn pedagogische erfgenamen. Ik
raadpleegde het jenaplannetwerk en telkens stapte er
iemand naar voren met een mooi lesvoorbeeld, een
pedagogisch-geënte methodiek, een sprekend
voorval. Ik maak de cirkel rond door naar mijn eigen
eerste jenaplanervaring terug te keren.
Op zoek naar een school voor onze oudste, bevonden
we ons op een lentedag in 2012 tegenover ib’er
Manon Vriezekolk van de Zutphense Walter Gillijns
school. Van alles was er ongewis: de vertrouwde
directeur ging vertrekken; nieuwbouw kon elk
moment aangekondigd worden. Maar Manon was de
standvastige, vrolijke kalmte zelve.

Luisterend naar een verhaal dat sympathiek klonk,
onderwijl onze baby in slaap wiegend, zagen we hoe
onze 3,5-jarige klaar was met de aangeboden
speeltjes en een schuifkast inklom, om er via een
andere opening weer uit te komen. Daarna rupste hij
zich de volgende kast in. We vroegen hem dat niet
meer te doen, maar Manon zei dat er niets belangrijks
in lag en amuseerde zich met het schouwspel.
Onuitgesproken lazen we het allemaal als een teken
dat hij zich vrij genoeg voelde om te exploreren.
Thuis lazen we de schoolgids, waarvan de tekst
telkens aangevuld werd met een ‘Jenaplan-basis
principe’ – principes waarin het leven en leren van
het kind geplaatst werden in een context van de
grotere wereld. Er werd verantwoordelijkheid
genomen voor de gezamenlijke opvoeding van
ouders en school op het vlak van samenleving,
cultuur, natuur. We voelden ons meteen al mee

Foto Nina Crebas

Het waren de Jenaplan-basisprincipes, zoals ze verspreid stonden in de schoolgids. Het was het 3,5-jarig
jongetje, dat tijdens de kennismaking de vrijheid voelde zelf op verkenning te gaan. Het was de ruimtescheppende reactie van de ib’er daarop. Kwaliteit toont zich als pedagogische intenties en de alledaagse
praktijk congruent zijn. Intussen hebben alle nieuwe interpretaties van Petersens pedagogiek één ding
gemeen: de zoektocht naar het vasthouden, monitoren en uitbouwen van onderwijskwaliteit.

genomen in het spel van ontvangen en doorgeven
tussen de generaties.

Inmiddels weet ik dat die twintig basisprincipes hét
gezamenlijke document vormen, waaraan iedere
jenaplanschool zich committeert en waarop zij
afgerekend mag worden. En dat er constant gewerkt
wordt aan de kwaliteit, zoals geëxpliciteerd in het
goed-beter-best-model uit het boek Jenaplan, school
waar je leert samenleven. En dat de Zwolse Jenapleinschool een instrument ontwikkeld heeft om die
kwaliteiten nog aanschouwelijker te meten en
daarmee winnaar werd van de Peter Petersenprijs
2020. Ik zie het nieuwe pedagogische jaar vol
vertrouwen tegemoet.

In deze serie belichten we verschillende aspecten
van het jenaplanonderwijs. Meer weten?
Kijk op jenaplan.nl.
GEERT BORS IS HOOFDREDACTEUR
VAN MENSENKINDEREN, HET
BLAD VAN DE NEDERLANDSE
JENAPLANVERENIGING (NJPV),
WWW.JENAPLAN.NL.
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ARTIKEL
Het Leraren OntwikkelFonds

Professionele ruimte
voor elke leraar

Michèl de Vries

Deze maand ben ik 25 werkzaam in het onderwijs. Daar kwam ik onbedoeld achter via de
administratie van mijn schoolbestuur. Daarom schrijf ik dit verhaal om stil te staan op de weg
die ik als leraar loop. Over mijn schouder kijk ik terug naar ‘de staat van het onderwijs’ waaraan ik hand in hand oploop. Ik kies toch voor oplopen, in de tegenwoordige tijd, want niets is zo
veranderlijk als het onderwijs. Verandering lijkt de enige constante factor. Laat ik me eerst
voorstellen: mijn naam is Michèl de Vries, ondernemend in onderwijs. Best vermoeiend, vooral
voor mezelf, maar saai is het nooit.

I

k ben tot de conclusie gekomen dat ik - meer
onbewust dan bewust – verschillende paden in
onderwijsland bewandel of heb bewandeld. Het lijkt
erop dat ik ook dit schooljaar een nog onbetreden
pad voor mezelf ga inslaan.

NIEUWSGIERIGHEID

Persoonlijke drijfveren bepalen mijn keuzes die
sterk gericht zijn op innerlijke of professionele groei.
Of het nu leerlingen, studenten, collegaleraren,
ouders of de thuissituatie betreft: het gaat mij om
het versterken van potentieel van de ander. Een
inclusieve diverse visie op onderwijs boeit me
enorm. Ik merk een nieuwsgierigheid bij me op
die verder reikt dan de uitleg van reken- of taal
opdrachten. Tegenwoordig is deze – ik noem het een
systemische benadering – meer gangbaar. Inzoomen
op problemen kan bijdragen aan een analytische
oplossing. Door uit te zoomen komen alle relevante
aspecten in beeld. Niet eerder opgemerkte mogelijkheden kunnen daarbij helpend zijn. Wanneer ik
maatschappelijk uitzoom, realiseer ik me dat
kranten veelvuldig schrijven dat het huidige
onderwijs behoorlijk op slot lijkt te zitten. De
politiek heeft geen antwoord op de problemen die
spelen in het onderwijsveld.
14

KRACHTIG LERAARSCHAP
Toch is er uit onverwachte hoek een beweging op
gang te komen, vanuit de leraren zelf. Sinds drie jaar
ben ik betrokken bij een prachtig initiatief: een
ontwikkelplek voor krachtig leraarschap van, voor én
door leraren. A-politiek en daardoor autonoom. Hoe
eenvoudig het mag klinken; het is niet bepaald

De ruimte om het onderwijs
zelf te (her)ontwerpen werd
min of meer uitbesteed.

eenvoudig om naast focus op je eigen school tevens
een bijdrage aan het Leraren OntwikkelFonds (LOF)
te leveren. Maar een hechte en ambitieuze groep
leraren geeft bedding, deelt kennis en kunde om deze
beweging van leraren voor leraren mogelijk te maken.

INDIVIDUALISME

Eind jaren tachtig: mijn opleiding was sterk indivi
dualistisch vormgegeven. Het was de tijdgeest waar
onderwijs voornamelijk als broedplaats gold voor

de industriële economie. Het schoolteam van de
basisschool waar ik daarna werkte, functioneerde
grotendeels als een verzameling van individuen die
met elkaar voornamelijk de koffiepauzes deelden.
Doordat het onderwijs zo sterk individualistisch
verliep, werden kennis of kwaliteiten van de verschillende leraren nauwelijks gedeeld. Beter onderwijs
stond daardoor onder druk. De voorkeur voor bepaalde leraren staken ouders niet onder stoelen of
banken. En ze hadden gelijk; de kwaliteit van het
onderwijs leek afhankelijk van de leraar waarbij hun
kind was ingedeeld.

ZELFONTWIKKELING

Ik stapte na 8 jaar uit het primair onderwijs om
- tijdelijk - buiten de kaders van het primair onderwijs te gaan werken. Bij een particulier opleidings
instituut sloeg ik de weg in van de communicatie en
zelfontwikkeling. Een pad dat ik sindsdien niet meer
heb verlaten. Wat dat aangaat is zelfontwikkeling net
als fietsen: het is niet meer af te leren. Toen ik na
enkele jaren wederom een plek in het primair
onderwijs gevonden had bleek een kanteling merkbaar. Er werd geïnvesteerd in de leraar vanwege zijn
menselijk kapitaal. Toch miste ook deze investering
zijn doel omdat de scholing sterk gericht was op het
individu. Het onderwijs als geheel profiteerde hier
onvoldoende van.

NAAR EEN COLLECTIEVE FOCUS

Naar mijn mening vraagt onderwijs om een collectieve focus. Het geheel moet worden meegenomen.
Dit vraagt om een andere vorm van leiderschap. Ik
raakte betrokken bij ‘het opleiden in de school’.

Aanvankelijk als een pilot, maar later kreeg deze
meer verbonden vorm van leren vaste grond op de
pabo. Deze meer systemische beweging, maakte een
einde aan de ‘privatisering van de klas’. Leerkrachten
en inhouden werden aan elkaar verbonden: als
schoolopleider kreeg ik de rol van coach en verbinder.
Ik stimuleerde de samenwerking wat positieve
energie bracht. Als verbinder knoopte ik kansen aan
elkaar. Docenten van de Hogeschool werden actief in
de basisscholen. Studenten hielden zich bezig met
opdrachten vanuit de schoolvisie. Dát gaf energie.
Leraren met leraren samen aan de slag om antwoorden te vinden in de zoektocht naar beter onderwijs.

Onderwijsverbetering vanuit
verlangen raakt de kern
waarom leraren voor het
vak hebben gekozen.
Ik ervaarde de kracht van het verbindend leiderschap, terwijl de sleutel van krachtig leraarschap
in de handen ligt bij de leraar. Onderzoekend en
ontwerpend leren kreeg weer een plek in de school.

EIGENAARSCHAP

De sleutel voor krachtig leraarschap hoort bij de
leraar zelf te liggen. Alsof de leraar in het verleden
– hoe goed bedoeld – teveel geholpen werd om zijn
lesgevende taken uit te voeren. Aanvankelijk waren
het de schooladviesbureaus; later vertelden ook
andere externen wat het onderwijs nodig had. Dit
ontzorgen ging ten koste van de onderzoekende
houding van leraren. De ruimte om het onderwijs zelf
te (her)ontwerpen werd min of meer uitbesteed.
Daarmee verloor de leraar het eigenaarschap.
Inmiddels is het onderwijsveld gevuld met allerlei
partijen die als belangenbehartigers optreden. Alsof
de leraar niet zelf in staat zou zijn om het onderwijs
mee vorm te geven. Toen leerde ik het Leraren
Ontwikkel Fonds (LOF) kennen.
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INVESTEREN IN ‘VERLANGEN’
Meewerkende leraren binnen LOF stellen andere
leraren in staat om beter onderwijs te realiseren.
Krachtig leraarschap is daardoor merkbaar. Ik ga nog
een stap verder: het lijkt een mogelijke oplossing voor
de ‘kramp’ waarin onderwijs Nederland momenteel
vast zit. Geef vertrouwen, tijd en ruimte voor
onderzoekend en ontwerpend leren. Alleen dan kan
de leraar zijn verlangen voor beter onderwijs
omzetten in daden. Dat vraagt om vertrouwen van de
schoolleiding. Dat vertrouwen zal - ondanks de krapte
op de arbeidsmarkt – niet worden beschaamd. De

Voor de kinderen die vandaag in je klas zitten is de
voorbereiding op de toekomst al lang begonnen.

Spannend voor de leraar en voor de leidinggevende
die de voor-investering qua facilitering mag doen.
Met mijn pleidooi voor onderzoekend en ontwerpend
leren is de cirkel rond. Vergeet niet dat het de ‘hoop
op een betere wereld’ is, die maakt dat de leraar
warm loopt voor zijn vak. Startup entrepreneurs met
een goed idee krijgen in Silicon Valley op voorhand
het vertrouwen. Zo krijgt ontwikkeling een kans.

ONDERWIJSONTWIKKELING VRUCHTBAAR
HOUDEN

Ik heb een rotsvast vertrouwen in de toekomst van
het onderwijs. Tegelijkertijd zijn er kansen voor de
toekomst om uit de impasse te komen. Het LOF heeft
mij doen inzien dat leraren prima in staat zijn om
beter onderwijs te realiseren met budget en begeleiding. Het lot over deze wijze van onderwijsontwikkeling ligt in de handen van de minister.
Mijn dringend advies aan u om de voedingsbodem
voor onderwijsontwikkeling structureel vruchtbaar
te houden. Zie het als een vorm van circulair ontwikkelen. Ik heb teveel prachtige initiatieven gezien om
te twijfelen aan krachtig leraarschap van, voor en
door leraren.

GENOEG GESCHREVEN…
arbeidsmarkt zet de professionele ruimte behoorlijk
onder druk. Dat mag helder zijn, toch pleit ik voor
investeringen in het verlangen. Laat leraren doen
waarvoor zij opgeleid zijn: lesgeven vanuit het
onderzoekend en ontwerpend leren. Schoolleiders,
vanaf nu systeemleiders, heb vertrouwen en geef de
ruimte. Leraren zullen de investering meer dan waar
maken. Onderwijsverbetering vanuit verlangen raakt
de kern waarom leraren voor dit prachtvak hebben
gekozen.

NAAR ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND
LEREN

21-eeuwse vaardigheden: we hebben er de mond van
vol. Maar voor de kinderen die vandaag in je klas
zitten is de voorbereiding op de toekomst al lang
begonnen. Blijf daarom dicht bij de leraar die ziet wat
de kinderen van vandaag nodig hebben. Geef hem of
haar de ruimte om dit onderwijs te realiseren.
16

Ik ga weer verder met het voorbereiden van mijn
lessen. Hoewel… ik realiseer me dat ik niet weet wat
het komend schooljaar me brengen zal. Ondanks dat,
zie ik het aankomende schooljaar met vertrouwen
tegemoet. Hoe zou het onderwijs eruit gaan zien
wanneer de politiek vanuit ‘vertrouwen’ de leraar zijn
professionele ruimte zou geven? Met een frisse blik
pak ik mijn pen weer op. Voel me trots omdat ik deel
uitmaak van een beroepsgroep die het fundament
onder de toekomstige samenleving bouwt.
MICHÈL DE VRIES IS COACH / TRAINER /
LERAAR BIJ SPO CONDOR.
MEEWERKENDE LERAAR EN
COÖRDINATOR BIJ HET LERAREN
ONTWIKKEL FONDS (LOF) /
MICHAELJJDEVRIES@GMAIL.COM /
LINKEDIN / TWITTER:
@DEVRIESMICHEL /
WWW.IJSBERGINZICHT.NL

ARTIKEL
Er is (n)iets veranderd in het onderwijs…

De Kwaliteitsdialoog

Jaap de Jonge

Onderwijsadviseurs komen meestal op scholen om trainingen te geven en lesobservaties uit te
voeren. Wat opvalt is dat schoolteams – zowel voor, tijdens als na onze schoolbezoeken – veel
meer dan eerder het geval was, open staan voor feedback. En daar vervolgens ook graag mee
aan de slag gaan! En dan weer feedback willen…
Ja, er is echt iets veranderd in het onderwijs.

D

it themanummer gaat over schoolontwikkeling:
over hoe het niet moet, maar vooral over hoe het
wel moet. Met name nadat wij - in samenwerking met
de school of samen met een auditteam vanuit een
stichting of vereniging - een audit hebben uitgevoerd,
hebben we gespreksstof te over. Alleen al binnen de

auditteams raken we vaak niet uitgepraat over wat
we hebben gelezen en gezien.

EEN BLIK VAN BUITEN

Scholen werken vaak enthousiast aan het realiseren
van hun visie, maar vergeten soms juist door dat

Aan het werk met het team van basisschool ‘t Palet Holy te Vlaardingen.
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enthousiasme om te zorgen voor kritische feedback.
Een blik van buiten. Niet alleen onze leerlingen
hebben recht op eerlijke feedback, ook schoolteams
hebben dat recht. Feedback, die allerminst bedoeld is
om de ontwikkeling stop te zetten, maar juist om deze
te stimuleren. Want ondanks alle eisen die
– vaak van buitenaf – aan het onderwijs worden
gesteld en ondanks alle hypes die in onderwijsland de
ronde doen, zijn een kwalitatief sterke instructie en
een goed zicht op de ontwikkeling van je leerlingen
nog steeds de pijlers van goed onderwijs.
Nee, er is in de kern niets veranderd in het onderwijs.

DE ONDERWIJSINSPECTIE

Er is een tijd geweest dat de onderwijsinspectie
zogenaamd ‘risicogestuurd’ te werk ging. Inmiddels is
de inspectie op een ander spoor gezet en worden
vooral de bestuurders onder de loep genomen. Maar
het idee om ‘risicogestuurd’ te werk te gaan, is zo gek
nog niet. Door middel van audits, maar ook aan de
hand van lesobservaties in het kader van trajecten om
het Expliciete Directe Instructie-model te implementeren, komen we vaak risico’s voor de schoolontwikkeling op het spoor. Het heeft weinig zin om de
scholen te vertellen wat er niet moet en wat er wel
moet. Wij hebben ook de wijsheid niet in pacht.
Zinvoller is het om de scholen open en eerlijk terug te
geven wat we hebben gezien en onze ervaringen te
delen. Interessant wordt het pas, als we ook het
verhaal van de kant van de school horen. Als we in
dialoog kunnen treden.

EEN DIALOOG

Die dialoog hoeven we niet altijd alleen maar met de
schoolleiding of met de interne begeleiders te voeren.
We gaan de dialoog ook graag aan met het team of
met een afvaardiging van het team. En dat kan op
vele manieren. De beste manier is de dialoog zoals die
de school zelf voor ogen staat. Zo ging ik onlangs de
groepen in om het instructiegedrag van de leerkrachten in beeld te brengen, samen met wisselende
teamleden. Zowel voor hen als voor mij leerzaam en
interessant om na afloop in gesprek te gaan over wat
we gezien hadden. Of zoals de school die aan het
einde van een schooldag vol lesbezoeken direct de
confrontatie aan wilde gaan: Okay, zeg het maar: wat
vond je goed en wat vond je niet goed en waarom dan
18

niet? Een intensieve bespreking met alle betrokkenen
volgde, geheel en al vanuit een reflectieve houding
van iedereen. Of zoals de school die een studiedag
benutte om per bouw met mij in dialoog te gaan over
het kwaliteitsaspect ‘zicht op ontwikkeling’: de
groepsoverzichten en de groepsplannen werden
gepresenteerd en of ik zonder enige voorbereiding
direct wilde reageren op wat ik las. Wat zie je? Wat
valt je op? Wat vind je sterk? Wat ontbreekt er
volgens jou? Nee, het werd bepaald geen éénrichtingsverkeer: had ik het wel goed gelezen en had ik
wel begrepen wat er werd bedoeld? En inderdaad:
door de dialoog te zoeken werden de verschillende
digitale documenten een stuk duidelijker.

RISICO’S TIJDIG SIGNALEREN

Ook werd voor de onderbouw duidelijk dat het
analyseren van de observaties doelgerichter zou
kunnen. En werd het voor de middenbouw duidelijk
dat er wel erg veel specifieke onderwijsbehoeften
worden genoteerd die misschien wel helemaal niet zo
specifiek zijn. En bleek dat er in bovenbouw misschien wel meer leerling-volgend dan leerling-sturend werd gewerkt.

spontaan terug: Kijk eens met ons mee. Zie je al
verbetering? Waar wel en waar niet? Hadden we dat
zelf ook zo gezien of was er toch nog sprake van blinde
vlekken?

PLANMATIGE SCHOOLONTWIKKELING
In bijna alle gevallen zien we dat een planmatige
schoolontwikkeling risico’s onderkent en tackelt. Zien
we verbeteringen in het didactisch handelen of in de
extra zorg voor leerlingen die deze gedurende
bepaalde tijd even heel hard nodig hebben. Een
schoolteam wil bijna altijd sneller en ziet soms ook al
meer vorderingen dan wij. Dat komt voort uit ambitie
en is alleen maar goed.

Bij het signaleren van risico’s – op de ene school
grote, op de andere school kleine – adviseren we de
school een verbeterplan op te stellen. Zie je het al
voor je, zo’n stapel A4tjes met een nietje er door?
Wij niet. Een verbeterplan is als een goede instructie: compact, concreet en controleerbaar. De analyse
hebben we immers met elkaar al – in dialoog – uitgewerkt? Zo’n plan voorkomt wel mooi dat je de risico’s
pas signaleert als het te laat is. Als de toetsresultaten
al geruime tijd flink tegenvallen. Of als de inspectie
komt vertellen dat het beter moet. Het is net als met
risico’s op andere gebieden: hoe eerder je erbij bent,
hoe meer je er aan kunt doen.

VAN AFVINKEN NAAR AFWEGEN

Eerlijk gezegd: het zijn niet altijd ‘leuke’ gesprekken.
De gesprekken gaan verder en dieper dan (alleen
maar) vertellen waar je trots op bent. De gesprekken
gaan over de kwaliteit van het onderwijs, die ons
allemaal ter harte gaat. Juist nu. In tijden dat die
kwaliteit minder vanzelfsprekend is dan ooit.
Gesprekken vanuit de eigen professionaliteit, waarbij
je gesprekspartner voornamelijk spiegelt. Zeg je wat
je doet? Doe je wat je zegt? Je hoeft je niet te verdedigen, omdat je niet aangevallen wordt. Er wordt niet
afgevinkt, maar afgewogen. Scholen vragen ons vaak

Een dialoog binnen een professionele kwaliteitscultuur doet wonderen. Zorgt er niet alleen voor dat je
geen zwakke school wordt, maar dat je doorontwikkelt naar een nog betere school dan je al bent! Want
als je kunt, wilt en durft reflecteren, kun je eigenlijk
alleen maar beter worden.
JAAP DE JONGE MBA IS SENIOR
ADVISEUR EXPERTIS ONDERWIJS
ADVISEURS. CONTACT:
JAAP.DE.JONGE@EXPERTIS.NL
(FOTO: EMKE SMIT)
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COLUMN BAS WIJS
www.Onderwijsharten.nl
Het vak van leraar zakt steeds verder op de
maatschappelijke ladder, terwijl ik van mening
ben dat die in de top tien behoort te staan. Toen
de minister toch eenmalig geld uittrok voor het
onderwijs en de aangekondigde staking toch
doorging, dacht ik dat dat tot gevolg zou hebben
dat we enkele sporten lager op die ladder
zouden komen. Ik zag al weer voor me hoe
leraren met rare petjes en dansjes op het
Malieveld ons beroep een verkeerd aanzien
zouden geven en de media dat zou uitvergroten.
Maar het tegengestelde gebeurde!

studio sport. Op schoolbank.nl heb ik wel eens
herinneringen van leerlingen over mij gelezen en
dat doet goed!
De verslaglegging van het journaal over de
lerarenstaking gaf mij een positief gevoel. Niet
alleen de leraren wisten goed uit te leggen
waarom de staking nodig was, maar dat deden
ook leerlingen en ouders. En ook niet-stakende
leraren kwamen aan het woord, waarmee de
liefde voor het onderwijs en voor het kind dat wij
onderwijs mogen geven tot uiting kwam.

"Ik gun iedere leerkracht een
ervaring om te werken in een
innovatieve omgeving.
Door de inzet van levenshouding
ontwikkel je zowel jezelf als de
kinderen in het leven leren."
Carol Gray

Met trots luisterde ik ’s ochtends vroeg naar
Radio 2, waar verschillende mensen via
WhatsApp of telefoon vertelden wat de juf of
meester vroeger betekend had voor hen, en wat
ze daardoor nog steeds betekenen. Ik kreeg
soms kippenvel bij de verhalen die ik hoorde. En
ik moet bekennen dat ik stiekem hoopte dat er
één van mijn oud-leerlingen zou inbellen. In
gedachten liet ik tientallen kinderen, die ik in
mijn loopbaan in de klas heb gehad, de revue
passeren. Bij een heleboel van hen kon ik nog
bedenken wat zij voor mij hadden betekend en
hoe ik ze herinner. Soms kom ik nog oudleerlingen tegen. De één is nu collega leraar,
de ander rekent mijn boodschappen af, bij
weer een ander ga ik soms uit eten en van een
enkeling lees ik publicaties die het landelijke
nieuws halen, of ik zie hen op televisie bij
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Het Grote Sociale
Verhalen Boek
’s Avonds laat bij de herhaling van De Wereld
Draait Door werd mijn stakingsdag mooi
afgesloten door Nico Dijkshoorn, die zijn gedicht
wijdde aan de leraar. Wederom leverde mij dat
kippenvel op.
Carol Gray ontwikkelde in 1991 Sociale Verhalen (Social Stories) om kinderen en jongeren met autisme meer inzicht in sociale situaties te geven.
In deze veelgeprezen methode worden gebeurtenissen en mogelijke reacties daarop op een duidelijke, verhalende manier uitgelegd. Ouders,
leerkrachten en begeleiders passen deze aanpak al vanaf het begin met
veel succes toe.

In deze uitgebreide en herziene editie van Het Grote Sociale Verhalen
Boek vind je 175 voorbeeldverhalen over onderwerpen als school, fouten
maken, feestjes en cadeaus, vriendschap en nog veel meer. Daarnaast
legt de auteur in tien stappen uit hoe je zelf Sociale Verhalen kunt maken.

Uit het voorwoord van Barry M. Prizant:

‘Sociale Verhalen zijn bewezen effectief in de educatieve praktijk,

en onderzoek bevestigt hun waarde als een essentieel hulpmiddel
voor mensen met ontwikkelingsachterstanden en -problemen,
ongeacht hun leeftijd en hun groeimogelijkheden.’

Alle verhalen uit dit boek zijn downloadbaar, zowel als pdf om uit te printen én als Word-bestand. Hiermee kun je de voorbeeldverhalen zelf aanpassen – tekstinhoudelijk of door middel van foto’s – aan de specifieke

Natuurlijk hoop ik dat de overheid inziet hoe
belangrijk het is te investeren in onderwijs.
Maar ik hoop ook dat de jeugd en de potentiele
zij-instromers dat inzien. Alle volwassenen die
ook maar iets laten blijken van affiniteit met het
onderwijs moeten we verwijzen naar de website
onderwijsharten.nl. De verhalen die leraren
daar schrijven zullen dan het vlammetje verder
ontbranden. Wat een mooi beroep hebben
we toch!

situatie van je kind of leerling. Een geweldig begin om zelf met Sociale
Verhalen aan de slag te gaan!

omslag Sociale Verhalen 2019.indd 1

Bas Wijs

Kees van Overveld heeft in de
afgelopen jaren
vele leerkrachten
begeleid met hun
‘moeilijke groep’.
In zijn nieuwste
boek geeft hij inzicht in het functioneren van moeilijke klassen en in
wat er misgaat in
de interactie tussen leraar en leerlingen. Ook beschrijft hij praktische tips en slimme oplossingen om het tij te
keren en van een moeilijke groep een plezierige
groep te maken.

‘Wat een verademing is dit boek om
te lezen, Marcel
geeft heel duidelijk
weer waar het op
staat. Niet met een
wijzende
vinger,
maar door feitelijke
informatie op basis
van wetenschappelijke onderzoeken
te geven. We moeten kinderen weer
“gewoon” goed rekenonderwijs bieden. [...] Dit
boek schudt alle leerkrachten weer even goed
wakker.’ klasvanjuflinda.nl

Kees van Overveld | paperback
176 pagina’s | ISBN 9789492525574 | € 24,95

Marcel Schmeier | paperback
296 pagina’s | ISBN 9789491806599 | € 27,95

Voor alledaagse sociale
vaardigheden

Hoe ga je om met TOS?

Carol Gray ontwikkelde Sociale
Verhalen om kinHet Grote Sociale
Verhalen Boek
deren en jongeren
met autisme meer
Nieuwe,
ide
uitgebre
inzicht in sociale
!
itie
ed
situaties te geven.
In deze uitgebreide en herziene
editie vind je 175
voorbeeldverhalen
over onderwerpen
als school, fouten
maken, feestjes en cadeaus, vriendschap en nog
veel meer. Daarnaast legt de auteur in tien stappen uit hoe je zelf Sociale Verhalen kunt maken.

60.000 jongeren in Nederland
eling
en
hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Er zijn boeken
over
jongeren
met TOS. Er zijn
Hoofd vol TOS
sinds kort ook
Overlevingsgids voor jongeren
een paar boeken
voor
jongeren
met TOS. Dit is
het eerste boek ter wereld gemaakt door jongeren met TOS. Veerle, Jérôme en Beau vertellen over hun dagelijks leven met TOS en hoe ze
daarmee omgaan. Een echte overlevingsgids!

Heb jij dat ook?

Dat je niet op het woord kunt komen?

Dat mensen je niet begrijpen als je iets vertelt?

Houd jij meer van plaatjes en foto’s dan van tekst?
Ben jij beter in doen dan in praten?

Zit je liever te tekenen, schilderen of knutselen dan te lezen?

60.000 jongeren in Nederland hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Er zijn
boeken over jongeren met TOS. Er zijn sinds kort ook een paar boeken voor jongeren
met TOS. Dit is het eerste boek in de hele wereld gemaakt door jongeren met TOS.
Veerle Stevens, Jérôme Vergne en Beau Verhaar vertellen over hun dagelijks leven met
TOS en hoe ze daarmee omgaan. Wat moet je doen als je trein niet rijdt en je niet
begrijpt wat er wordt omgeroepen? Wat doe je als iedereen gaat opruimen en jij niet
weet wat je moet doen? Wat kun je zeggen als je een gesprek niet kunt volgen?
De informatie, afbeeldingen, handige tips, leuke weetjes en quizjes maken het boek
heel herkenbaar én bruikbaar. Een echte overlevingsgids dus!

Het boek kwam tot stand in
samenwerking met Jet Isarin
en de TOSfabriek, een leerwerkbedrijf van Kentalis.

Voor alledaagse sociale vaardigheden

omslag Hoofd vol TOS.indd 1

pica
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Carol Gray | paperback
332 pagina’s | ISBN 9789492525758 | € 29,90

Hoofd vol TOS

Het Grote Sociale Verhalen Boek

Wij ook!

Veerle Stevens - Jérôme Vergne - Beau Verhaar

Effectief rekenonderwijs

Carol Gray

Carol Gray

e

Nu al 2e druk!

Veerle Stevens

lange zinnen

Jérôme Vergne

Beau Verhaar

Wat moet
ik zeggen?

bedo

jke
moeili en
woord

pica
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Veerle Stevens, Jérôme Vergne & Beau Verhaar
Paperback | 104 pagina’s | ISBN 9789492525703 | € 17,50

Voor meer info of bestellen:
www.uitgeverijpica.nl

Gratis verzending vanaf 20 euro!
(Alleen binnen Nederland)
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PASSEND ONDERWIJS
Iedereen bij de les
In de jaren ’80 van de vorige eeuw, was ik samen
met mijn duo-collega verantwoordelijk voor klas
6 (groep 8) en werd er in februari de Cito-toets
afgenomen, als tweede, wettelijk gegeven
(second opinion). Dat verliep eigenlijk min of
meer geruisloos. De week daarna moesten we
kopij voor de schoolkrant inleveren en ik vroeg
de kinderen iets te schrijven over iets op
vallends in de afgelopen periode. Cindy schreef
het volgende: “Ik ga jullie iets vertellen over
onze Cito-toets”. De dag dat we de toets

moesten maken, kwam de meester naar buiten
om ons binnen te halen (zo ging dat toen …).
Hij vroeg of we lekker hadden geslapen, goed
hadden ontbeten en relaxed naar school waren
gekomen. Ik dacht: “Apart, dat hij dat allemaal
vraagt, dan gaat er zeker iets bijzonders
gebeuren”. Nou dat klopte, want we kregen
de Cito-toets, met allerlei vragen, met steeds
4 antwoorden, waarvan er steeds maar één het
juiste antwoord was. Spannend hoor, want ze
gaan zo kijken naar welke school ik ga na de
zomervakantie.
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Nog maar een paar jaar geleden kon een school
zich fantastisch kwalificeren en promoten,
terwijl de inspectie niet verder kwam dan
‘voldoende’. Deed je het dus ‘goed’ dan was dat
voldoende, deed je het niet zo goed dan was dat
‘zwak’. En was het dat eigenlijk ook niet, dan
was dat ‘zeer zwak’.
Inmiddels is er best veel veranderd en be
weegt ook de inspectie daarin mee, zodat de
eindconclusie van een schoolbezoek nu in veel
meer gradaties wordt uitgesplitst en zelfs
samen met het team wordt besproken. Op die
manier wordt er dus recht gedaan wanneer
je als school wat meer in huis hebt en de
kinderen daar dus in worden meegenomen
(Excellente scholen). Het is immers zo dat op
school uit een kind moet worden gehaald wat
er in zit!
En op dit moment zal ieder zichzelf respec
terend schoolbestuur een interne visitatie
commissie hebben en/of interne audits
afnemen. Zo blijft iedereen bij de les en word
je niet meer ‘overvallen’ door de inspectie.
Die kun je nu vóór zijn door verbeteringen/
aanpassingen door te voeren. Voldoende is niet
meer het eindstation, want het kan immers
altijd beter… Kwaliteit leveren speelt ook in het
onderwijs een rol.
Het team kan zich met de school zo profileren,
dat duidelijk wordt wat ze te bieden hebben,
hoe dat wordt gerealiseerd in de dagelijkse
schoolpraktijk en hoe het wordt gewaarborgd.
Dat hoort bij goed onderwijs voor onze kinderen.
We helpen hen op die manier verantwoord de
toekomst in.
Han Kooreman,
voorzitter Themagroep passend onderwijs

ARTIKEL
Gedeelde ambitie en verantwoordelijkheid

De rol van de schoolleider
Anje Ros & Brigit van Rossum

Toen Jacqueline Kenter in augustus 2013 aangesteld werd op basisschool De Touwladder was
haar opdracht helder: zorg dat de school zo snel mogelijk van het predicaat ‘zwak’ afkomt. Ze
gaat voortvarend te werk, samen met het team en met succes. In dit artikel belichten we hoe
cruciaal de rol van de schoolleider is. Het portret van Jacqueline is een van de 10 portretten in
ons boek ‘Kwaliteit door gespreid leiderschap’.

I

n het proces dat Jacqueline met het team doorloopt,
kunnen we vier stappen onderscheiden die ook bij
andere succesvolle schoolleiders herkenbaar zijn.

Foto Shutterstock

1) Analysefase
Alle door ons onderzochte succesvolle schoolleiders
namen bij de start op een nieuwe school de tijd om
het onderwijs en de teamontwikkeling te analyseren.

Door het voeren van individuele gesprekken en
lesbezoeken stellen ze vast wat er goed gaat en wat er
verbeterd dient te worden. Het feit dat het team
nieuw voor ze is, stelt hen in staat om met objectieve
blik de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteiten
van de teamleden te beschouwen. Ze nemen hier vaak
3-6 maanden de tijd voor en komen soms tot enkele
voor het team verrassende conclusies. Bijvoorbeeld
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als teamleden niet van elkaar leren, dat er sprake is
van subculturen, en er als los zand wordt gewerkt, dat
er te weinig focus is op het primaire proces en dat er
sprake is van grote onzekerheid in het team.
Jacqueline: “Toen ik aantrad als directeur heb ik me in
eerste instantie autoritair opgesteld en open kaart
gespeeld. Het team schaamde zich heel erg dat het
zover was gekomen. Ik ben gaan analyseren wat er
aan de hand was, ook met externen. Wat bleek: de
focus was eruit. Het vieren van Pasen, Pinksteren en
carnaval was net zo belangrijk geworden als rekenen
en taal. Daar ging heel veel tijd in zitten. Er waren
daarnaast veel vernieuwingen, die niet werden
geborgd.” Met het team spreekt Jacqueline af om al
die activiteiten voorlopig bij ouders neer te leggen,
zodat kan worden gefocust op de opbrengsten.
“Samen hebben we de ouders gevraagd: help ons
alsjeblieft, we willen hieruit komen.”
2) Verbeterfase
In deze fase ligt veel nadruk op verbetering van de
kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen.
De schoolleider heeft hierin een sturende rol.

Jacqueline: “Ik had meteen het vertrouwen: dit team
kan dit. Ik heb gezegd: ik wil goede lessen zien, heel
basaal. En als jullie zelfstandig gaan werken, wil ik het
GIP-model zien wat jullie gebruiken. Tijdens dit
proces heb ik steeds keihard teruggegeven wat ik zag
en niet zag. Dat was wel even een schok, van “mijn
hemel, daar staat wel iemand die wat wil”. Je krijgt
dan wel het leiderschap naar je toe.” Eind november,
Jacqueline begint het team langzamerhand te kennen,
wordt verbetering zichtbaar. De didactiek is in de
basis weer op orde. “Ik heb toen in een teamvergadering gezegd: ik zie iets gebeuren, jullie kunnen dit
gewoon.”

3) Transitiefase
Als de basis op orde is, richten de schoolleiders zich
op het vergroten van het eigenaarschap van de teamleden en het overdragen van verantwoordelijkheid.
Door het stimuleren van professionele ontwikkeling,
neemt de expertise van leraren toe en zijn ze steeds
beter in staat om zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor de kwaliteit van het onderwijs en de leerproces24

sen in het team. De schoolleider moet voortdurend de
afweging maken tussen sturen en loslaten.

Jacqueline: “Mijn voorstel was om te beginnen met
taal, omdat we hier een taalzwakke populatie hebben.
Ik heb gevraagd: wie houdt er van taal?” Vijf mensen
melden zich aan voor het taalteam. Ze krijgen de
opdracht: zorg dat er excellent taalonderwijs gegeven
gaat worden op de Touwladder en haal daarvoor zelf
alle expertise binnen die nodig is. “Ze konden van mij
alles krijgen wat ze wilden, als ze het maar onderbouwden. Dus wilden ze een nieuwe taalmethode,
dan wilde ik precies weten waarom.”

Jacqueline begeleidt het team met het uitvoeren van
een onderzoekscyclus om zo te komen tot onderbouwde besluiten. Het gebruik van literatuur en van
gegevens in de school speelt daarbij een belangrijke
rol. De aanpak werkt. Het expertiseteam krijgt het
onderzoeken steeds meer in de vingers. “Op een
gegeven moment zeiden ze: wij zien dat spelling bij
ons heel erg onder de maat is, dat willen we echt gaan
aanpakken, samen met het technisch lezen. En we
hebben daar nog hulp bij nodig. Waarop ik heb
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rijker. De aard van het leiderschap in deze fasen
verandert: de sturing van de schoolleider neemt af en
de expertise en de zelfsturing van het team neemt toe.
Het is van belang dat deze twee processen met elkaar
in balans zijn.

gezegd: dat is goed, maar die hulp moet ertoe leiden
dat jullie het zelf kunnen gaan doen. Ik wil dat jullie
de verantwoordelijkheid nemen.”

Onderweg naar gespreid leiderschap laveert Jacqueline geregeld tussen sturen en loslaten. ‘In het begin
had ik minimaal drie keer per jaar met iedereen een
gesprek. Ik deed veel klassenbezoeken in het begin. Je
wilt ze goed leren kennen. Langzaamaan krijg je meer
vertrouwen, word je wat losser. Eigen verantwoordelijkheid betekent niet dat alles kan. De expertiseteams
moeten hun voorstellen goed onderbouwen, met
literatuur, gesprekken met experts, ervaringen van
anderen, eigen experimenten of actieonderzoek. “Het
is belangrijk dat je goed hebt geluisterd, dat je
analyseert en weet waarom iets de juiste optie is.
Waarom heeft onze populatie dit nodig op dit
moment?”

4) Borgingsfase
Het gespreid leiderschap wordt geborgd in structuren
en routines voor samenwerking en collectief leren. Er
zijn werkgroepen of expertiseteams ingesteld en de
rol van experts wordt steeds duidelijker en belang

Uiteindelijk komen er vijf expertiseteams, op het
gebied van taal, didactiek, rekenen, sociale competentie en betekenisvol onderwijs. Elk teamlid neemt in
een van de teams plaats. Maandelijks heeft Jacqueline
een overleg met de kartrekkers, meestal een LB’er. De
expertiseteams maken een vijf-jarenbeleidsplan en
krijgen van Jacqueline de opdracht: van alles wat je
maakt en wat je met je team afspreekt, maak je een
kwaliteitskaart. Deze baseren jullie op onderzoek.
Jullie zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, voor
de interne audits, voor het coachen en begeleiden van
collega’s als dat nodig is. Jacqueline: “De enige rol die
ik had, was die gesprekken voeren, vragen of het goed
onderbouwd was. En ik ben klassenbezoeken blijven
doen om de ontwikkeling te volgen: zie ik een lijn
ontstaan, zie ik dingen ontstaan waar ik vragen bij
heb zodat ik dat kan teruggeven?”

De kwaliteitskaarten worden in de teamvergade
ringen voorgelegd en besproken, er worden klassenbezoeken gepland en feedbackgesprekken gehouden.
Soms ontstaan er coaching-groepjes “Nu, vijf jaar
verder, staat het stevig en neemt ieder teamlid zijn
verantwoordelijkheid. De inspectie zegt nu: het ademt
hier ‘onderzoekshouding’, het aanbod is breed en het
volgen van jullie leerlingen zit in jullie haarvaten. Van
het hele team, niet alleen de directeur. Als jij wegvalt,
zou het niet zomaar instorten. Dat is precies mijn doel
geweest. Mijn rol is eigenlijk het strategisch denken.
Steeds weer zien, rondlopen, luisteren, horen waar
het naartoe gaat. Dat checken en er voorstelbeleid van
maken, formuleren. Luisteren naar feedback en
vragen van ouders, en dat weer meenemen in je
beleid en teruggeven aan je team. Die antennefunctie,
dat zie ik als mijn belangrijkste rol. En sinds augustus
2018 heeft de school een schoolhond, een wens van
de leerlingenraad. Jacqueline: “Ik heb wel geleerd: als
er een wens is, en er is draagvlak voor, dan kan
eigenlijk alles. Je moet zoeken naar wegen en
oplossingen. En je moet een beetje durven, spelen.
Dan hou je de fun erin.”
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Teamleden geven aan: “Wij krijgen alleen maar meer
ruimte en zij gaat steeds meer stapjes terug. Ze weet
natuurlijk wel waar mensen mee bezig zijn, maar je
voelt aan haar alleen maar honderdduizend procent
vertrouwen. Ze straalt uit ‘Ze kunnen het echt wel
zonder mij’. Dat idee heb ik ook haast, dat zij denkt:
eigenlijk hoef ik er niet eens te zijn, het komt wel goed
hier.” Toch heeft Jacqueline volgens de teamleden nog
steeds een belangrijke rol, maar wel een andere dan in
het begin. “Als ik heel enthousiast ben en ik wil dingen
regelen of cursussen of extra studiedagen hebben, dan
zegt ze: ho ho, nee nee, team Didactiek heeft nu dat en
dat nodig aan tijd dus jij moet even wachten. Dus zij
heeft het overzicht. Ze is er voor de helikopterview,
voor de contacten met alle mensen om ons heen, met
ouders, om iedereen te faciliteren, lijnen kort te
houden, duidelijkheid, input van buitenaf. Dat zouden
we niet allemaal zelf kunnen doen.”
De cito-scores voor taal en rekenen van de Touw
ladder zijn enorm gestegen en er is sprake van een
professionele cultuur, waarin voortdurend aan

kwaliteit wordt gewerkt, vanuit een gedeelde ambitie
en verantwoordelijkheid. In juni 2018 gaf de
inspectie de school het oordeel ‘goed’, en onlangs is
de school voorgedragen voor het predicaat ‘excellent’.
DR ANJE ROS IS LECTOR GOED
LERAARSCHAP, GOED LEIDERSCHAP
AAN FONTYS HOGESCHOOL KIND EN
EDUCATIE TE EINDHOVEN.

DRS BRIGIT VAN ROSSUM IS
DIRECTEUR DAIR ACADEMY,
ACADEMY VOOR DE LERENDE
ORGANISATIE TE DRUNEN.
HTTPS://DAIR.ACADEMY/

MEER LEZEN?
Ros, A. & Van Rossum, B. (2019). Kwaliteit door gespreid leiderschap. Met
10 praktijkvoorbeelden uit het onderwijs. Assen: Van Gorcum.

'Onderwijs kan altijd beter!'
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BOEKEN
Recensies van studieboeken. Samengesteld door Thieu Dollevoet

Kwaliteit door gespreid leiderschap met 10 portretten uit het primair onderwijs.
Anje Ros & Brigit van Rossum. Van Gorcum, Assen. 2019. 204p. Prijs:29,95. euro. ISBN 978 90 2325 665 6
Gespreid leiderschap vraagt om lef. Degene in het team die de meeste expertise
heeft, kan daadwerkelijk besluiten nemen. Dit vraagt om leiders die weten te
dienen en te verbinden, want een school maak je samen. Het doel van dit boek:
schoolleiders en bestuurders handvatten geven voor het realiseren van gespreid
leiderschap. Waarom gespreid leiderschap? De complexiteit van het onderwijs
maakt het noodzakelijk, dat leraren meer samenwerken en samen onderzoeken
en dat er meer taakdifferentiatie en specialisatie plaatsvindt. Er bestaat
namelijk nog veel onduidelijkheid over dit begrip. Wat houdt het in? Stimuleren
van expertise, ontwikkelen van leraren, benutten van expertise (managen van
talenten). Veilig en open klimaat. Het realiseren van een aantrekkelijke leer- en
werkomgeving. Dit alles liegt er niet om! Ter illustratie zijn zeven interviews
opgenomen van schoolleiders en teamleden van grote en kleine scholen. Elk
hoofdstuk wordt gelardeerd met reflectievragen. Hoofdstuk zes gaat over de rol van de bestuurders. Vaak een ‘uitdagend’ vraagstuk (relatie bestuur-directie en vice versa). In hoofdstuk zeven
volgen de conclusies (het belang van kwaliteit, het playmakersmodel, aan de slag, het gevoel van
trots op het beroep. Afgesloten wordt met literatuur. Het betreft een lezenswaardig boek, dat
‘gespreid’ leiderschap op een inzichtelijke manier in kaart brengt en ‘uitdaagt’ om hier serieus werk
van te maken. Vat evenwel ‘de klus’ niet te licht op. Vraag, waar nodig, ondersteuning om goed
onderwijs te realiseren.

Close reading. Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs.
Diane Lapp e.a.: Uitgeverij Pica, Huizen. 2018. 220p. Prijs: 24,95 euro. ISBN 978 94 9252 565 9
Begrijpend lezen betreft een belangrijke vaardigheid die leerlingen moeten
verwerven. ‘Close reading’ biedt leerkrachten de mogelijkheid om samen met
leerlingen een boek of tekst te doorgronden. In dit boek wordt stap voor stap
uitgelegd hoe de auteurs met close reading aan de slag gaan. Zij krijgen
antwoorden op vragen als: Hoe bereid ik een lessenserie voor? Hoe koppel ik
close reading aan andere vakgebieden? Close reading zorgt ervoor dat
leerlingen nauwkeurig, zorgvuldig, doelgericht en geconcentreerd gelezen en
herlezen worden aan de hand van tekstgerichte vragen. Zo leren zij begrippen hoe schrijvers hun boodschap overbrengen, ze leren aantekeningen
maken en op de tekst gerichte vragen te stellen en te beantwoorden. In zes
hoofdstukken wordt het werken met close reading uitgewerkt? Het betreft
een relevant onderwerp (begrijpend lezen), dat stap voor stap goed wordt
uitgewerkt. Ook vakinhoudelijke kennis en toepassing ervan bepaalt mede
de kwaliteit van het onderwijs.
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Bildung speciaal. Bildungsverhalen uit de praktijk van het (speciaal) onderwijs
Gerard van Stralen (red.): ISVW Uitgevers. Leusden. 2018. Hardcover. Prijs: 19,95 euro.
ISBN 978 94 9253 825 3
De auteur betrekt de volgende stelling: ‘De betekenis van Bildung voor
leraren en leerlingen is nog te weinig systematisch doordacht en weinig
kritisch in praktijk gebracht’ (p. 44). Wat is Bildung? ‘Dat betekent dat je
als leraar alert blijft op ontwikkelingen, nieuwe oplossingen zoeken, je
durft te experimenteren, een veranderende visie vormt en uitdraagt,
maar ook anderen bij je werk betrekt, met anderen reflecteert op je werk
en blijft onderzoeken waar en hoe je van betekenis kan zijn voor je
leerlingen (p. 33), waarbij je als leraar je professionele ruimte en een
betekenisvol contact met je leerlingen realiseert. Bildung vormt de som
van socialisatie, kwalificatie en subjectivering. Dit concept kan bij elk
onderwijsconcept aansluiting vinden. Aan de hand van de Bildungsagora (p. 299) kunnen
bewegingen in groepen in de samenleving gevisualiseerd worden; verschijnselen, posities of problemen geanalyseerd worden; creatieve, fantasierijke oefeningen uitgevoerd worden die het mogelijk
maken het eigen denken te overdenken en systematisch gezocht kan worden naar de eigen positie of
die van anderen. Het boek stelt het Bildungsconcept, soms wat wijdlopig, zowel theoretisch als
praktisch aan de orde. Mij hebben vooral de praktijkvoorbeelden aangesproken. Meer focus op
creativiteit en fantasie is voor mij uit het hart gegrepen wanneer het over de onderwijsdoelen gaat.
Het betreft een interessant concept, dat het nodige doorzettingsvermogen vraagt.

De speeltuin van de kindertherapeut.
Dominiek Huis in ’t Veld-Verhoeven (red.): Pelckmans Pro, Kalmthout. 2017. 288p. Prijs: 30,00. euro.
ISBN 97894 6337 028 8
Het werken met kinderen vergt fantasie en creativiteit, beeldspraak en
samenwerking. Iedere therapeut heeft zijn eigen ideeën, werkvormen en
hulpmiddelen. In deze speeltuin delen therapeuten hun succeservaringen.
Kinderen en jeugdigen laten een enorme veerkracht en doorzettingsvermogen zien, wanneer ze op een creatieve manier aan de slag kunnen gaan met
dingen die hen bezighouden. Het is daarom belangrijk, dat de therapeut zelf
toegerust is om twee taken uit te voeren: het begeleiden van kinderen/jeugdigen zelf en het stimuleren van leerkrachten meer gebruik te maken van
muzisch-creatieve werkvormen en inhouden. Een centraal principe daarin
is het begrip ‘veiligheid’, dat wil zeggen sfeer en timing. Het boek is
ingedeeld, gesorteerd op doel (kennismaking, inzichtgeving, gezins
systeem, psycho-educatie, communicatie, dysfunctionele/negatieve
gedachten, positief denken/eigenkracht, trauma, ontspanning/focus,
diagnostisch onderzoek, exploreren belevingswereld/gevoelens, grenzen/
weerbaarheid, divers, verstreken zelfbeeld en nadenken over hulpbronnen). Het betreft
een kleurig uitgevoerd naslagwerk, dat aanzet tot actie. Van harte aanbevolen, ook om kwaliteit als
school te leveren.
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De relatie. Persoonlijk contact als basis voor waardevolle zorg.
Audry van Vulpen & Pieter Verdoorn. SWP, Amsterdam. 2019. 152p. Prijs: 19.00 euro.
ISBN 978 90 8850 875 2
In zorg en onderwijs staat de menselijke maat en het persoonlijk contact
steeds meer onder druk. Daarom is volgens de auteurs de focus op de
ondersteuningsrelatie essentieel. Een persoonlijke relatie is een belangrijke voorwaarde voor goede, waardevolle (onderwijs)zorg. Hoe bepalend
zijn empathie, vertrouwen en nabijheid? Wat is waardevolle (onderwijs)
zorg? Het model van Machteld Huber (positieve gezondheid) past hier goed
in. Zingeving is hier breder dan religie of spiritualiteit, het betreft ook
kwaliteit van leven, veerkracht en (eigen) regievoering. De auteurs pleiten
voor het stellen van vier vragen in het persoonlijk contact. Wat is er met je
gebeurd? Wat is je kwetsbaarheid en weerbaarheid? Waar wil je naar toe?
Wat heb je nodig? (i.p.v. de DSM-5). Terecht wordt de nadruk gelegd op
‘relationeel werken in de context’, belangrijk voor het pedagogisch klimaat
op school. Het betreft een toegankelijk geschreven boek, dat gerichte
aandacht vraagt voor de ‘menselijke maat’ (aansluiten en afstemmen in
passend onderwijs). Het boek is zowel bruikbaar in de zorg als in het
grensgebied van onderwijs en (jeugd)zorg.

Cyclisch onderwijs ontwerpen. In vijf stappen naar passende leeractiviteiten.
Anouke Bakx, Anje Ros & Erik Bolhuis: Uitgeverij Coutinho, Bussum. 2017 (2). Prijs:27,00 euro.
ISBN 978 90 4690 579 1
De auteurs stellen, dat het belangrijk is dat je als (toekomstige) leerkracht
kritisch leert kijken naar de doelen van het onderwijs. Om te weten welke
doelen je kunt stellen en hoe je ze moet bij kunnen stellen, kun je gebruik
maken van bijvoorbeeld leerlijnen, verschillende databronnen in de school en
door leeractiviteiten te ontwerpen, waarbij veel aandacht dient besteed te
worden aan feedback en formatieve evaluatie. In het boek wordt gebruik
gemaakt van icoontjes (uit de praktijk; ter overdenking; theorie; extra;
website (Coutinho). In de tweede druk van dit boek is enerzijds opbrengstgerichtheid en anderzijds het holistisch kijken naar kinderen aan de orde,
waarbij de leerkracht als ontwerper optreedt. Het boek kent acht hoofdstukken (leraar als ontwerper, zelf onderwijs ontwerpen, doelen stellen,
leeractiviteiten ontwikkelen en organiseren, begeleiden en evalueren,
werken met (toets)gegevens. Afgesloten wordt met ‘literatuur’, ‘register’,
en ‘over de auteurs’. Het betreft een echt naslagwerk, dat een goede
onderbouwing aanreikt en tegelijk leerkracht en leerling in beweging zet om
actief bij te dragen aan kwaliteitsverhoging in het onderwijs in brede zin.
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COLOFON
Zorg Primair is het vakblad
over onderwijspraktijk en hoe

Beter worden in je vak. Systematische zelfreflectie voor
professionals in de GGZ.
Anton Hafkenscheid. Uitgeverij Boom, Amsterdam. 2018. 200p.
Prijs: 26,20 euro. ISBN 978 90 2440 294 6

leerkrachten voortdurend bezig zijn
om deze te verbeteren.

Theo Heskes (redactievoorzitter),
Dorethea Arissen (BaO)
Phia Oostenbach (Bao),

Systematische reflectie is in de GGZ
een nagenoeg onontgonnen terrein.
Het werk in deze sector is vooral
gebaseerd op ‘Wat is er mis?’. De
auteur pleit nadrukkelijk voor
‘deliberate practice’ (USA), systematische zelfreflectie in tegenstelling
tot de aanhangers van de RCT’s en
nationale ‘ROM’s (routine outcome
monitoring). De auteur reikt daarom
drie pijlers aan voor elke vorm van
ggz-behandeling: emotionele band,
behandeldoelen en behandeltaken.
Van Os stelt: ‘Dit komt in een tijd
dat men toe is aan een theorie en
een praktijk die het mogelijk maken om
betekenisvol te werken, in een omgeving waar klinisch redeneren telt
(p. 14). De motivering voor systematische zelfreflectie ligt daarin dat
monitoringinstrumenten nodig zijn die specifiek ontwikkeld zijn ter
ondersteuning van die activiteit (p. 16). Wat is systematische zelf
reflectie? Het regelmatig tijd inruimen om kritisch naar het eigen
functioneren en op het verloop van de behandelcontacten terug te
blikken, liefst aan de hand van beeldmateriaal. Wat zou dit betekenen
binnen de onderwijscontext wanneer het om kwaliteit gaat. De stelling
van de auteur is: ‘De GGZ heeft er veel bij te winnen als zij de subjec
tiviteit van de professional serieus neemt, mits de professional bereid
is en in staat wordt gesteld om het eigen denken, voelen en handelen
systematisch te monitoren’. ‘Subjectiviteit is onvermijdelijk en
onmisbaar’. Terecht stelt de auteur dat het ‘werk in uitvoering’
betreft. Verder onderzoek is geboden. Ook hier is de link naar de
onderwijscontext goed te leggen. Dit boek is een echt studieboek,
dat probeert een nieuwe route in te slaan in de GGZ. Het vormt een
tegenhanger van het medisch model en de RCT’s en ROM’s. De
moeilijke dagelijkse context vormt de uitdaging. Dus terug naar de
relatie en de betekenisgeving. Het is zeer de moeite waard deze
benadering te blijven monitoren. Belangrijk voor gemeenten en het
onderwijs wanneer het gaat om het grensvlak van onderwijs en
jeugdzorg en passend onderwijs.
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We houden van het onderwijs en zijn trots op ons werk, waarmee we de basis leggen voor
onze samenleving. Om ons vak te kunnen blijven uitoefenen, hebben we ruimte, vertrouwen
en waardering nodig. Het vak moet snel weer aantrekkelijker worden.

Stop met (nieuwe) regels die ons veel tijd en energie kosten
Zorg voor betere carrièremogelijkheden
Investeer in voldoende personeel om goed onderwijs te kunnen geven

www.samenvoorgoedonderwijs.nl

