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De relevante vraag...
Een tijdje geleden, onderweg naar school, vroeg mijn dochter aan mij: “Papa, wat doe jij eigenlijk op je werk?”
Die vraag kwam voort uit haar ontevredenheid over het feit dat ik weer eens een paar dagen weg moest … voor
mijn werk. Na enige seconden denken produceerde ik het volgende antwoord: “Papa zorgt dat alle mensen
bij Onderwijs Maak Je Samen goed hun werk kunnen doen en dat zij juffen, meesters en directeuren kunnen
helpen hun werk op school nog beter te doen.” Een kort moment van voorzichtige tevredenheid over dit vlot
gefabriceerde antwoord volgde. Maar dat gevoel verdween direct toen de reactie van mijn dochter kwam:
“Maar, papa, dat is toch helemaal geen belangrijk werk?” Ik kon eigenlijk niet anders dan haar gelijk geven …
en dat bleef nog een tijdje in mijn gedachten hangen.

Of je nu werkt in een bouwmarkt, op kantoor of in de school, in je werk heb je het vaak druk. “Hoe gaat het met
je?” “Ja, prima hoor. Druk hè, je kent het.” Die drukte kan soms prettig zijn, bijvoorbeeld omdat een deadline je
helpt. Of omdat die drukte je in een flow brengt, doordat je simpelweg geniet van wat je doet. Maar soms kun
je ook in een verkeerde flow raken en ben je vooral bezig met afkrijgen wat op je lijstje staat, met wat anderen
belangrijk vinden (denk je) of met wat je eigenlijk altijd doet.

Waarom doe ik dit? Wat is hier eigenlijk de bedoeling van? Dit zijn vragen die je jezelf nooit te vaak kunt
stellen. Ze doen ertoe, vooral als het antwoord je in laat zien dat je bezig bent met iets wat er eigenlijk
helemaal niet toe doet. Wij volwassenen, wij kunnen het onszelf soms zoveel gemakkelijker maken. En
de ontnuchterende onbevangenheid van kinderen kan ons zo ontzettend helpen … vooral in onze eigen
zelfsturing.

Zullen we het daar eens over hebben? Of sterker
nog, zullen we het de leerlingen eens wat vaker
vragen?

Job Christians
Directeur Onderwijs Maak Je Samen
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DEEP LEARNING,
LEREN
VAN
EN
VOOR
DE
WERELD
HOE KOMEN WE TOT EEN CULTUUR VAN VERDIEPEND LEREN?
TEKST MARION VAN WEEREN BRAAKSMA

W

ie wilde, kon in februari nauwgezet
het leerproces volgen van de zes
leerlingen die de kern vormen van de
Nederlandse ‘klimaatspijbelaars’. Een mooi
voorbeeld van Deep Learning in uitvoering.

Deep Learning, ofwel verdiepend leren, beoogt leerlingen hun plek te
laten vinden in de wereld door te leren op een manier die beklijft. In de
visie van Michael Fullan, Joanne Quinn en Joanne McEachen – auteurs
van het boek Deep Learning – gebeurt dit als leerlingen een diepe
verbinding maken met de wereld. Die verbinding stelt hen in staat de
wereld en zichzelf te transformeren.

“In essentie is verdiepend leren
het doel van iedere school,
ongeacht het onderwijsconcept.”

LEERPROCES CENTRAAL
De Deep Learning-visie klinkt misschien groots
en meeslepend, en daardoor onbereikbaar. Niets is
echter minder waar. Deep Learning is voortgekomen
uit de ervaringen van 1.400 scholen in zeven landen
wereldwijd die al vijftien jaar bezig zijn om leren

anders vorm te geven. Dan kun je gerust stellen dat verdiepend leren
voor iedereen toegankelijk is. Job Christians, directeur van Onderwijs
Maak Je Samen: “In essentie is verdiepend leren het doel van iedere
school, ongeacht het onderwijsconcept. Aan Deep Learning ligt de wens
ten grondslag het onderwijs zo in te richten dat leerlingen in staat zijn
vragen te stellen die er werkelijk toe doen. Het alleen al kunnen stellen,
maar misschien zelfs ook beantwoorden van die vragen is het leerproces
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en juist dát staat bij verdiepend leren centraal. Deep Learning kan

6C’S

professionals in het onderwijs helpen na te denken over de vraag hoe zij

De OESO ziet de verwerving van wat zij ‘mondiale competenties’ noemt,

tot die diepere laag van leren kunnen komen. Bij henzelf, maar vooral

voor leerlingen als een belangrijke verworvenheid om hun plek te vinden

ook bij de leerlingen. Kijk je naar het grotere geheel, dan vragen scholen

in de wereld. Het OESO-rapport Global Competence in an Inclusive World

zich af hoe je in een steeds knellender onderwijssysteem tot verdiepend

uit 2016 stelt op de eerste pagina: “Mondiale competenties omvatten de

leren komt. Het lerarentekort verhoogt de noodzaak het onderwijs

verwerving van diepgaande kennis en diepgaand begrip van mondiale en

anders te organiseren. De vraag is: doe je dat rigoureus, met alle risico’s

interculturele kwesties, het vermogen om te leren van en te leven met

van dien, of stap voor stap? En hoe dan?”

mensen van verschillende achtergronden en de attitudes en waarden die

Deep Learning beoogt een organische systeemverandering door de

nodig zijn om respectvol met anderen om te gaan.”

cultuur van leren te veranderen. De focus ligt op het leerproces van
alle betrokkenen (in het systeem), met het leerproces van

Fullan, Quinn en McEachen onderscheiden zes

de leerling als uitgangspunt. Verdiepend leren is

mondiale competenties, die bij verdiepend leren

klaar concept is er niet, omdat veel van

Deep
Learning

de beste ideeën in de praktijk ontstaan.

over een cultuurverandering waarmee het
onderwijssysteem stapsgewijs en organisch

ti
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De auteurs van Deep Learning hebben het

van

Het gaat dus om met en van elkaar leren.

kan kantelen. Job Christians: “Deep Learning
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biedt een systemische kijk op onderwijs. Het biedt
handvatten om na te denken over hoe we het onderwijs
beter kunnen laten aansluiten bij de leefwereld en belevingswereld

competenties worden 6C’s genoemd, in het
Engels allemaal beginnend met een C. (zie
kader). Job Christians: “De 6C’s zijn een
stevig onderbouwde set vaardigheden die
leerlingen nodig hebben om goed te kunnen
functioneren in de maatschappij, nu en
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van onderwijsmethoden of structuren. Groot
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leren door te doen in plaats van het vervangen

later. Uiteraard gaat onderwijs niet alleen
om vaardigheden; ook kennis en attitude
zijn onlosmakelijk verbonden aan de opdracht
die ons onderwijs heeft. Het ontwikkelen van
mededogen, empathie, sociaal-emotioneel leren en

ondernemerschap komt terug in elke competentie. Fullan,
Quinn en McEachen hebben iedere competentie tot in detail

van leerlingen, nu en met het oog op de toekomst. Dat begint op

uitgewerkt op vier tot vijf niveaus. Deze volledigheid en nauwkeurigheid

schoolniveau: wat past in onze school bij onze leerlingen?”

zorgen ervoor dat de ontwikkeling van de competenties, op basis van
observatie en (zelf)reflectie, meetbaar wordt.”

VERANDERING VAN TIJDPERK
Deep Learning is dus een weerspiegeling van scholen wereldwijd die

De 6C’s staan centraal in de definitie van verdiepend leren: Deep

bezig zijn het kantelingsproces van onderwijs vorm te geven. Gewoon

Learning is het proces van het verwerven van de zes mondiale

door te doen en leerlingen vragen te laten stellen over hoe zij hun

competenties – karakterontwikkeling (character), burgerschap

leefwereld willen veranderen. Daarmee spelen deze scholen, die te

(citizenship), samenwerking (collaboration), communicatie

vinden zijn in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de Verenigde Staten,

(communication), creativiteit (creativity) en kritisch denken (critical

Uruguay, Finland en Nederland, in op een uitspraak van Jan Rotmans.

thinking). Uit de ervaringen van de 1400 scholen wereldwijd blijkt

Deze hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, onder andere

dat de 6C’s gelijke kansen bevorderen. Leerlingen worden op school

bekend van de beweging Nederland Kantelt, zegt dat we niet meer leven

gestimuleerd zich actief te verhouden tot de wereld om hen heen. Ze

in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.

ontwikkelen veerkracht, een gevoel van eigenwaarde en een goede

Job Christians: “Die uitspraak van Jan Rotmans sluit aan op een vraag

geestelijke gezondheid. Een focus op de 6C’s blijkt een eerlijk speelveld

die scholen ons steeds vaker stellen: hoe kunnen leerlingen leren voor

op te leveren voor zowel bevoorrechte leerlingen als leerlingen die

én bijdragen aan een toekomst die maar ten dele te voorspellen is, waar

sociaal op achterstand staan.

onzekerheid de enige zekerheid lijkt te zijn?” In het verlengde daarvan
ligt de vraag hoe je als school leerlingen voorbereidt op een wereld die
aan het kantelen is.

Verdiepend leren is leren door te

De voorspelbaarheid van de industriële revolutie, toen het huidige

doen in plaats van het vervangen van

onderwijssysteem ontstond, ligt ver achter ons. Geen wonder dat het

onderwijsmethoden of structuren.

systeem knelt. In Deep Learning stellen de auteurs vast dat het oude
systeem slechts werkt voor een minderheid. Zij halen hoge cijfers en
lijken succesvol. Helaas valt dat vervolgens in de steeds complexer

LEERPARTNERSCHAPPEN

wordende buitenwereld tegen. De auteurs concluderen: “De dagen van

Met verdiepend leren kom je tot een andere relatie tussen leraar en

vastgestelde kennis en presteren op basis van inhoud zijn voorbij.”

leerling dan de klassieke verhouding. Het is niet langer de leraar die

Ook de OESO ziet dat het veranderende tijdperk een nieuwe dynamiek

doceert en de leerling die kennis consumeert. Leraar en leerling zijn

creëert voor afgestudeerden. Het gaat niet langer alleen om wat je weet,

allebei ‘lerenden’. Ze leren van elkaar en van hun omgeving door een

maar ook om wat je kunt.

antwoord te vinden op een vraagstuk dat hen raakt.
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Job Christians: “Een wezenlijke

vermogens aanwakkert. En dat alles speelt

succesfactor voor onderwijs is de mate

zich af in verbondenheid met de wereld en

van betrokkenheid van leerlingen bij het

anderen.

leren. Daarmee bedoel ik niet dat leerlingen
te allen tijde 100% zelfsturend kunnen of moeten

Denk dan eens aan de klimaatspijbelaars, de geuzennaam van

zijn. Het gaat erom bij iedere leerling te ontdekken waar deze

Youth for Climate. In navolging van Belgische scholieren organiseerden

sturing nodig heeft en waar deze sturing mag geven. Verdiepend leren

zij op 7 februari een klimaatmars onder schooltijd. Bij De Wereld Draait

sluit daarop aan. Als school en als leraar kijk je op een andere manier.

Door lichtten ze hun initiatief toe1. De klimaatmars werd tot hun eigen

Je begint bij degene die leert: ‘als ik de lerende ben en jij de leraar, hoe

verrassing een groot succes. Binnen een week zaten ze bij premier Rutte

gaan we dan invulling geven aan mijn – of liever nog ons – leerproces?’

en staatssecretaris Wiebes in het Torentje. Een dag later reflecteerden

De leraar is dus geen uitvoerder van een volledig uitgeschreven

ze bij De Wereld Draait Door op hun ervaringen. In iets meer dan een

onderwijsmethode. De leraar is een onderzoeker, een lerende leraar.”

week groeiden ze uit van betrokken, activistische scholieren die onder
de indruk waren van de camera’s, tot jonge mensen die standvastig hun

“Ook de school staat bij verdiepend leren niet meer op zichzelf, maar

doel voor ogen houden. Nog steeds onbevangen, maar gegroeid als team

verbindt en maakt actief deel uit van de gemeenschap. School en

rondom een inmiddels dieper geworteld doel. Als toeschouwers kregen

ouders zijn samen opvoeder; samen bieden zij de context waarin een

we inzicht in de voorbereiding. Ze waren meerdere leerpartnerschappen

leerling leert. En hoe kan het dat er zo weinig samenwerking is tussen

aangegaan om alles goed te laten verlopen. Het overleg in het Torentje

onderwijs en bedrijfsleven? Met verdiepend leren worden nieuwe

leverde geen bevredigend resultaat op. Dus houdt de vaste kern van

leerpartnerschappen gevormd, die niet alleen de leraar en de leerling

Youth for Climate voet bij stuk: ze begon voorbereidingen te treffen voor
een nieuwe staking. Het gaat de klimaatspijbelaars namelijk om hun

“Leerlingen worden op school gestimuleerd
zich actief te verhouden tot de wereld
om hen heen. Ze ontwikkelen veerkracht,
een gevoel van eigenwaarde en een goede
geestelijke gezondheid.”

toekomstige wereld, dus laten ze van zich horen.

AAN DE SLAG
De jongeren van Youth for Climate vormen een voorhoede. Met
verdiepend leren kunnen we zelfbewustzijn stimuleren bij alle
leerlingen. Hoe te beginnen? Moedig verdiepende gesprekken aan;
ontwikkel een cultuur waarin iedereen zichzelf als lerende ziet; denk
groot en begin klein. Job Christians: “Panklare oplossingen zijn er niet

verbinden. In die leerpartnerschappen is een rol weggelegd voor ouders,

en dat is maar goed ook. Het organisch proces dat je als team moet

lokale middenstanders, de politiek en CEO’s van grote bedrijven. De

doorleven, dat gaat met vallen en opstaan.” En daar worden we allemaal

partnerschappen staan in het teken van het beantwoorden van de vraag

wijzer van.

van de leerling. Daarom zie ik verdiepend leren als een krachtig pleidooi
om op een systemische wijze tot herziening van het onderwijssysteem te
komen. Heb geduld, maar begin vandaag! En om dan maar met Fullan te

VERDIEPEND LEREN

spreken: ‘You have to go slow to go fast!’”

In afstemming met Turning Learning
en Stichting De Brink vormt OMJS

YOUTH FOR CLIMATE

een partnerschap met Michael

Met Deep Learning wordt leren relevant in de context van het

Fullan, Joanne Quinn en Joanne

veranderende tijdperk waarin we leven. Deep Learning laat leerlingen

McEachen. Wil jij met jouw school

een identiteitsgevoel ontwikkelen rond een doel of een passie.

het leren verdiepen? Onze collega’s

Ze streven een doel na dat ze belangrijk vinden, zetten daar hun

helpen je graag op weg!

creativiteit voor in en ontwikkelen hun meesterschap rondom dat doel.
Ze doorlopen een leerproces dat hun reflectieve en onderzoekende
1

info@onderwijsmaakjesamen.nl

https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/682498

Deep Learning
s.o

mjs.nl/deeple
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FORMATIEF

FORMATIEF VULT
SUMMATIEF AAN
TEKST HANS VAN LEEUWEN

F

ormatief toetsen is in opmars in het onderwijs. Het kan dan ook een waardevolle aanvulling zijn op de van oudsher bekende summatieve manier van toetsen. Hoe zit dat?

In het voortgezet onderwijs worden veel overhoringen en toetsen voor

summatief toetsen alleen in de achteruitkijkspiegel kijkt, is bij formatief

een cijfer afgenomen: summatieve toetsen. De leerling wordt de maat

toetsen de blik juist vooruit gericht. Je bent gericht op de weg die voor je

genomen: in hoeverre beheers je de behandelde stof? Summatieve

ligt, nadat je vastgesteld hebt waar je nu staat.

toetsen zijn dus geschikt om een periode af te sluiten en te meten wat er
tot dan toe geleerd is. Zo komen leerlingen tot betere resultaten bij de

HOE HET WERKT

afsluitende toets, zo bewijst onderzoek. Ander onderzoek laat zien dat

Op weg naar een einddoel heeft de leerling dus meer baat bij formatief

leerlingen met formatief evalueren nog beter op een afsluitende toets

toetsen of formatieve evaluatie (Black & Wiliam, 1998; Marzano, 2003;

kunnen worden voorbereid.

Hattie, 2009). De formatieve toets bestaat vooral uit feedback: waar sta
je nu en wat heb je nog nodig om je leerdoel te halen? Dylan Wiliam

8

VOORUITKIJKEN

doet veel onderzoek naar formatief toetsen. Zijn video The classroom

In het onderwijs werken leerlingen toe naar een einddoel, dat gaandeweg

experiment wordt regelmatig bekeken op het internet. Wiliam stelt dat je

de tijd steeds beter gaat passen bij hun interesses en talenten. In het

eerst bepaalt wat de doelen zijn: de feedup. Door te toetsen kun je zien

voortgezet onderwijs uit zich dat bijvoorbeeld in de profielkeuze. Om

hoe ver een leerling is en daarop feedback geven. Ten slotte bestaat de

voortgang te boeken wordt met summatieve toetsen teruggekeken: wat

feedforward uit datgene wat nog geleerd moet worden om van de huidige

beheers je van de aangeboden leerstof? Er wordt niet inhoudelijk op de

situatie naar het (eind)doel te komen. Meestal zijn dit zeer persoonlijke

antwoorden ingegaan.

leerdoelen.

Bij formatief toetsen staat feedback juist voorop: wat ging wel goed en

IN DE PRAKTIJK

wat moet je nog verbeteren of leren om het einddoel te halen? Formatief

Formatief toetsen betekent zo vaak mogelijk meten wat de leerlingen

toetsen laat je achteruitkijken om vervolgens een plan voor de toekomst

kennen en kunnen om vervolgens je didactische aanpak daarop aan te

te maken: wat moet je nog leren om je leerdoel te halen? Waar je bij

passen. Om zo vaak mogelijk te kunnen meten, is het verstandig veel

OMJS MAGAZINE

korte, informele formatieve werkvormen te gebruiken om kleine stappen

LEREN OMGAAN MET FEEDBACK

in het leerproces te checken. Dat kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien.

Wiliam (Cijfers geven werkt niet, 2015) leert ons dat er veel
formatieve werkvormen inzetbaar zijn om in de les zo snel mogelijk

FEEDBACK VOORAF

feedback aan leerlingen te geven. Bovendien biedt formatief toetsen

Natuurkundedocenten hechten er vaak waarde aan dat verslagen

leerlingen de mogelijkheid elkaar feedback te geven, met als nuttig

van een proef een gelijke opbouw vertonen: titel, onderzoeksvraag,

bijkomend leerdoel dat zij leren feedback geven en ontvangen.

uitvoering enzovoort. Een vorm van formatief toetsen zou kunnen
zijn om dit kwaliteitsaspect door leerlingen zelf te laten controleren,
voordat ze hun werk inleveren. Groepjes van vier leerlingen beoordelen
dan elkaars verslagen aan de hand van een afvinklijst: wat is in orde en
wat ontbreekt nog?

FORMATIEVE EVALUATIE EN ZELFREGULATIE
Zelf aan de slag met formatief evalueren? Volg de training
‘Formatieve evaluatie en zelfregulatie’.
Meer weten?

s.omjs.nl/formatieve-evaluatie

FEEDBACK ACHTERAF
De verslagen kunnen worden teruggegeven met een cijfer. Voor het
leren is het echter effectiever om de verslagen terug te geven met

5 MINUTEN FORMATIEF

drie voorbeelden: een perfect verslag, een middelmatig verslag en een

Onderwijs Maak Je Samen heeft 5 minuten

slecht verslag. Laat leerlingen deze voorbeelden lezen en daarna drie

formatief ontwikkeld: 40 werkvormen die

leerpunten opschrijven over hun eigen verslag of over het verslag van

inzicht geven in het leerproces van leraar

een klasgenoot. Bij een volgend verslag kan die eigen feedback worden

en leerling. Bestel deze en meer 5 minuten

gebruikt voor een beter verslag van de nieuwe proef.

spellen via

omjs.nl/webwinkel.
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DUURZAAMHEID

TOEKOMSTBEWUST
ONDERNEMEN...
TEKST ERIK BOESCHOTEN
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nderwijs Maak Je Samen maakt zich sterk voor duurzame organisatieontwikkeling.
Duurzaamheid is een eigenschap van iets wat lang goed blijft of blijft bestaan. In
alles wat we doen, met en bij onze klanten, proberen we blijvende impact te realiseren. We
streven ernaar misbaar te zijn na de bijdrage die we hebben mogen leveren.

THE CLIMATE NEUTRAL GROUP
Naast een focus op duurzame organisatieontwikkeling willen we ook

Dit jaar gaan we onze impact op milieu en klimaat op twee manieren

een steentje bijdragen aan een duurzame leefomgeving. De mens

compenseren of beperken.

heeft in zijn handelen de afgelopen decennia weinig aandacht gehad

1

Ter compensatie van onze studiereizen per vliegtuig gaan we de

voor het effect ervan op milieu en klimaat; dat is anno 2019 gelukkig

veroorzaakte CO2-uitstoot compenseren door te investeren in het

wel anders. En ook wij stellen ons de vraag op welke wijze we onze

Cookstove-project in Afrika (zie kader).

verantwoordelijkheid kunnen nemen.

2

Eind vorig jaar hebben we onze gasaansluiting al gedag gezegd en
zijn we ‘all-electric’ gegaan. En dit voorjaar zal het dak van ons

Dit jaar hebben we ons voorgenomen klimaatbewust te gaan

kantoor voorzien worden van de nodige zonnepanelen, waardoor we

ondernemen. Een hele uitdaging als je bedenkt dat we jaarlijks zo’n half

– naar we hopen – een groot deel van ons energieverbruik zelf en op

miljoen kilometers rijden, studiereizen organiseren per vliegtuig en een

een verantwoorde manier kunnen opwekken.

aardig kantoorpand warm te houden hebben. Bij het in beeld krijgen van
onze voetafdruk hebben we in The Climate Neutral Group een partner

Heb jij nog goede suggesties voor ons?

EfficiënteLaatcookstoves
het ons weten. Ook een betere
leefomgeving maken we samen!
in Oeganda

gevonden die ons helpt in ons klimaatbewustzijn. Tegelijkertijd biedt

deze organisatie ons de mogelijkheid om datgene te compenseren wat
we vooralsnog op korte termijn lastig kunnen veranderen.

Compensatie

OVER
HET COOKSTOVE-KLIMAATPROJECT
Samenwerkingsverband

Geïnteresseerd?
En meer weten over onze
Gold Standard projecten?

Climate Neutral Group werkt samen met het klimaatproject om
Om de ernstige
gevolgen
voor het klimaat
envooraf
de gezondheid
tegen in
te de
gaan, investeert het klimaatproject in de
dit initiatief
te ondersteunen,
door
te investeren
productie,
eneffi
verkoop
van cookstoves.
Het project
lokale productie
en distributie
verkoop van
ciënte kooktoestellen
(cookstoves).
Door het slimme ontwerp van de cookstove
maakt
efficiënte
cookstoves
bereikbaar
het armste
deel
is er 50%
minder
hout nodig
bij het koken
en komtvoor
er minder
rook vrij.
Zo leiden cookstoves niet alleen tot een
Kijk op onze website, of bel direct naar 030 - 23 26 175
de Oegandese bevolking.
Het project
Standard
enorme van
gezondheidsverbetering,
maar dragen
ze ook is
bijGold
aan het
tegengaan van ontbossing en zorgen ze voor
gecertificeerd.
een enorme CO2-reductie. Hierdoor draagt het project bij aan het beperken van klimaatverandering.
https://youtu.be/COMRXSA_pp8

Bron: Efﬁciënte cookstoves in Oeganda (www.climateneutralgroup.com)

Voordelen:
Klimaat en milieu
Door efficiënte verbranding van de cookstove is tot
50 procent minder hout en/of houtskool nodig, dit
zorgt voor:
• Betere luchtkwaliteit.
• Vermindering van ontbossing

Gezondheid
• De bestrijding van vier miljoen sterfgevallen per jaar als
gevolg van koken op open vuur.
• Minder nek en rugklachten, door het dragen van minder
hout.
OMJS MAGAZINE
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VERANDERKRACHT

Student Bregje

VERBETER HET
ONDERWIJS,
START BIJ
JEZELF
TEKST PATTY VAN DER AA
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A

ls leraar ben je de weerspiegeling van het onderwijs
voor de leerlingen in jouw groep. Omdat er zoveel moet,
heb je soms weinig tijd om stil te staan bij de veranderingen
die nodig zijn om jouw groep nog beter te ontwikkelen.
Bovendien heb je voor verandering niet alleen te maken
met jezelf, maar ook met het team om je heen én met de
schoolleider. Pas wanneer jullie collectief handelen, kun je
het onderwijs voor elke leerling beter maken. De eenjarige
post-hbo-opleiding ‘de veranderkrachtige leraar’ helpt je om
hierin de juiste stappen te zetten.

“Vanuit de theorie weten we dat innoveren een complex proces is”, legt dr. Monique van der Heijden
uit. Van der Heijden is Hogeschoolhoofddocent en onderzoeker op Hogeschool de Kempel en als
gastdocent verbonden aan de opleiding ‘de veranderkrachtige leraar’. Daarnaast is ze gepromoveerd
op het onderwerp ‘het identificeren van veranderkrachtige leraren’, ook wel change agents genoemd.
“Bij innoveren gaat het om het veranderen van het gedrag van de leraar. Dit is geen gemakkelijk
proces. Het begint namelijk bij het urgentiebesef: voel jij ook echt diep van binnen dat het anders
moet of kan? Daarnaast heb je nog te maken met een specifieke context die op de ene school
anders is dan op de andere. De schoolleider speelt een belangrijke rol in het team, maar ook in
de mate waarin leraren kunnen participeren in besluitvorming. Samen moet je een professionele
leergemeenschap vormen waarin niet alleen het leren van elkaar, maar ook het leren van leerlingen
centraal staat. Als die professionele leergemeenschap er niet is, wordt innoveren lastig.”

“Voel jij ook echt diep van binnen dat
het anders moet of kan?”

UIT JE COMFORTZONE
Wil je innoveren, dan moet je uiteraard openstaan voor vernieuwing. Dit is niet iets wat je leert,
maar zit verankerd in wie je bent als persoon. Waar de een meteen bruist van ideeën, wordt de
ander liever aan de hand meegenomen tijdens een innovatietraject. Hoe dan ook moet je af en toe
uit je comfortzone gehaald worden, simpelweg omdat daarbuiten alle leuke dingen gebeuren. Er zit
alleen een nuance in: vanuit enthousiasme meteen de wildste ideeën bedenken zonder theoretische
achtergrond levert in bijna alle gevallen weinig resultaat op.
“Ik merk dat er best veel collega’s zijn die willen veranderen”, vertelt student Bregje van Bommel,
leraar en MT-lid op basisschool Lambertus in Asten. “Alleen willen velen van hen ook veel te
snel gaan. Die bedenken iets, maar vergeten daarbij dat het belangrijk is om ook theoretische
achtergronden bij hun ideeën te zoeken, simpelweg om te zien wat werkt. Tijdens deze opleiding
word je dan ook aangemoedigd hierbij stil te staan en na te denken wat eraan voorafgaat, voordat je
ook daadwerkelijk veranderingen kunt doorvoeren.”
Natuurlijk leer je tijdens de opleiding nooit alle theorieën. Het gaat er vooral om dat je als student
kritisch kijkt welke theorie je aan jouw praktijk kunt koppelen. Daarvoor zijn brede theoretische
kaders nodig, maar vooral ook de knowhow hoe je deze naar de praktijk vertaalt. Dat je elkaar hierin
opzoekt voor reflectie, overleg en kennisuitwisseling, wordt vooral gestimuleerd. Niet alleen binnen
de opleiding, maar ook op je eigen school.

OMJS MAGAZINE
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Bregje en OMJS-collega Puck

OPBOUW VAN DE OPLEIDING

is of kan zijn. Het liefst op een veilige manier, zodat ik niemand in mijn

De opleiding is opgebouwd uit drie modules en een praktijkonderzoek.

team verlies. Wat ik dan ook heel praktisch en waardevol vind aan deze

Module 1 staat in het teken van jouw persoonlijke missie, jouw visie

opleiding, is de coöperatieve werkvorm waarmee we hier als studenten

op de veranderkrachtige leraar en jouw kwaliteiten en valkuilen. In de

aan het werk worden gezet. Deze is direct toepasbaar in de klas of binnen

tweede module wordt vervolgens doorgepakt naar klassenmanagement

mijn team. Ik vind dat een mooie link tussen de theorie en de praktijk.”

en hoe je jouw ideeën over verandering kunt delen met anderen.
De weerstand waartegen je hierbij mogelijk aanloopt, wordt in

Niet alleen het meenemen van je team, maar ook de leerlingen in je

module 3 behandeld. Gedurende de hele opleiding loopt bovendien

groep staat centraal in de opleiding. Bregje: “Ik betrap mezelf er steeds

een onderzoekslijn, waarin je je verdiept in een voor jouw relevant

op dat ik zo enthousiast ben over wat we hier leren, dat ik het meteen

onderwerp.

toepas in de praktijk. En dat valt blijkbaar op. Op een gegeven moment
kwam er zelfs een leerling naar me toe die vroeg of ik gisterenavond

“In deze opleiding staan we veel stil bij het waarom van de

weer bij de opleiding was geweest!”

ontwikkelingen in de school”, legt Puck Lamers, een van de twee
kerndocenten aan deze opleiding uit. “Waarom maken we de keuzes

LEF OM TE VERANDEREN

zoals we ze maken en wat is daarbij nu echt belangrijk? We vinden

We hebben veel veranderkrachtige leraren nodig om het Nederlandse

namelijk vaak heel veel belangrijk, maar als je de prioriteit hierin

onderwijs te innoveren. Leraren met lef om te durven veranderen. Niets

niet kunt aangeven, weet je nooit waar je moet beginnen en wordt

is zo makkelijk om dingen te doen zoals je ze altijd al deed, puur en

veranderen heel moeilijk. We zijn ervan overtuigd
dat je jouw eigen veranderkrachten met deze
opleiding oproept. Daarnaast vergroot je ze door al

alleen omdat je weet dat het werkt. Om van deze

“Op een gegeven moment

je teamleden hierin mee te nemen zonder dat je ze

kwam er zelfs een leerling

precies vertelt hoe zij het moeten doen.”

naar me toe die vroeg of

Voor student Hanneke Heijkens, leraar en
teamcoördinator onderbouw alsook voorzitter

ik gisteravond weer bij de
opleiding was geweest.”

van de MR op IKC De Kemp in Egchel, is dit heel

14

manier af te stappen of anders durven zijn – met
het risico dat het misschien anders uitpakt of
mislukt – doen er niet zoveel.
“Je wordt niet van de ene op de andere dag wakker
met het idee dat je in een keer heel erg openstaat
voor veranderingen of vernieuwingen”, legt
dr. Van der Heijden uit. “Maar openstaan voor

belangrijk. “We leren eerst naar onszelf kijken, maar staan daarnaast

andere, nieuwe dingen is een voorwaarde om te innoveren. We weten

ook stil bij hoe we anderen in ons verhaal kunnen meenemen. Ik doe

dat de openheid voor ervaringen een stabiele persoonlijkheidsfactor

dan wel deze opleiding, maar vind dat ook de rest van mijn team moet

is. Maar wanneer er geen urgentiebesef is en je niet met elkaar praat

meekrijgen wat ik hier leer. En hoe of waarom het voor hen waardevol

over visieontwikkeling of waar het onderwijs volgens jullie naartoe zou

OMJS MAGAZINE

moeten, is innoveren onmogelijk. Je moet met elkaar in gesprek over het
leren van en met elkaar als schoolteam. Over welke koers je wilt varen.
Elke leraar heeft een grote maatschappelijke opdracht en als team doe
je samen je stinkende best om kinderen tot ontwikkeling en leren te
brengen. Al met al erg complexe materie, maar superbelangrijk. Het kan
niet zo zijn dat je als leraar in deze continu veranderende maatschappij
zegt: ik verander gewoon niet mee.”

D E L E RA A R M A A KT H E T V E R S C H I L
De leraar maakt het verschil. Daar zijn we het allemaal over eens. Ook

Student Hanneke

op het gebied van verandering, verbetering of innovatie. Natuurlijk
is het hierbij belangrijk eerst kritisch naar jezelf te kijken. Simpelweg
omdat jij de persoon achter
de leraar bent en je jezelf mee
de klas in neemt. Maar je hebt

“Het kan niet zo zijn dat je

kennis nodig om te kunnen

als leraar in deze continu

veranderen. Als je niet weet wat
een goede koers is om te varen

veranderende maatschappij zegt:

of hoe je ervoor kunt zorgen dat

ik verander gewoon niet mee.”

jouw leerlingen zich nog beter
ontwikkelen of leren, houdt het
op. In een professionele leergemeenschap gaat het erom dat je kennis
met elkaar deelt en leert van en met elkaar. Met de kinderen in je groep
net zo goed als met je teamleden. Het is de rol van schoolleiders en
innovatieve leraren om ook anderen de juiste stapjes te laten nemen.

POST-HBO-OPLEIDING
VERANDERKRACHTIGE LERAAR

“De bewustwording dat je op een dag de keuze hebt om zo optimaal

De post-hbo-opleiding Veranderkrachtige Leraar bestaat uit drie

mogelijk voor de ontwikkeling van de leerling te gaan of niet, is

modules en een onderzoekslijn, verdeeld over zestien dagdelen op

essentieel. Evenals het inzicht dat jij er als leraar toe doet”, besluit

locatie in Heerenveen, Helmond of Utrecht.

Hanneke het gesprek. “Dat is het krachtige van deze opleiding. Je hebt

Kosten voor deze opleiding zijn € 2795, exclusief studiemateriaal en

een prachtig beroep met de eer om jonge kinderen te mogen opvoeden

literatuur.

en opleiden, dus zet maar even een paar tandjes bij, als dat mogelijk is.”

Meer informatie vind je op

s.omjs.nl/veranderkrachtigeleraar.

AAN HET WOORD WAREN...
HANNEKE HEIJKENS

BREGJE VAN BOMMEL

Teamcoördinator onderbouw, leraar groep 1-2-3, voorzitter

Leraar groep 5-6 en managementlid op Basisschool St.

MR bij IKC De Kemp, Stichting Prisma.

Lambertus, Asten, Stichting PRODAS

“The best teachers teach from the heart not from the book.”

“All thinking begins with wondering.” - Socrates

DR. MONIQUE VAN DER HEIJDEN

PUCK LAMERS

Hogeschoolhoofddocent – onderzoeker bij Hogeschool de

Onderwijsadviseur en opleidingsdocent bij Onderwijs

Kempel

Maak Je Samen

“Be the change you want to see in the world.” – Gandhi

“Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een
voorbereiding op het leven, maar het leven zelf.”

OMJS MAGAZINE
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INTERIM

OMJS-collega’s Hanneke en Hans

OMJS INTERIM
TIJDELIJKE KRACHTIGE OPLOSSINGEN

TEKST MARION VAN WEEREN-BRAAKSMA

S

oms loopt het niet zo lekker in de school. Een overgangsperiode in de vorm van een interimmanager kan dan nieuw perspectief creëren. Een dergelijke tijdelijke oplossing heeft echter pas
een krachtige uitwerking, als er aandacht is voor de school als systeem. Onderwijs Maak Je Samen
werkt met een krachtige aanpak als een tijdelijke oplossing noodzakelijk is.

In een systeem hangt alles met alles samen. Een school is ook zo’n

“Binnen de school hanteren we het raamwerk om de mensen in

systeem. Het Coherentie-raamwerk van Michael Fullan* verbeeldt dit

het systeem weer in hun kracht te laten komen. Het begint met het

systeem als vier samenhangende factoren – focus op richting, cultiveren

raamwerk als houvast en verbreding van de analyse, omdat het een

van de samenwerking, verdiepend leren en slim verantwoorden – en

gezamenlijke taal en helderheid schept. Vervolgens zetten we het

één verbindend element: leiderschap (zie infographic). Je zou de

raamwerk in om met het team in gesprek te gaan en te blijven. Het

vier factoren kunnen zien als hartkamers waarin het bloed wordt

raamwerk geeft alle betrokkenen een blijvend referentiepunt, omdat

rondgepompt en het verbindende element als de pompfunctie. Is er ruis

we er met het team regelmatig doelbewust op terugvallen. Ons doel is

in een van de vier hartkamers of hapert de pompfunctie, dan heeft dat

altijd om een ontwikkeling tot stand te brengen waarvan het team kan

gevolgen voor het functioneren van het hart als geheel.

genieten, als wij onze interim-periode afronden.”

Hans van Leeuwen is adviseur bij Onderwijs Maak Je Samen en daarnaast
kartrekker van OMJS Interim. Hij vertelt hoe het raamwerk een bijdrage
levert aan het bieden van nieuwe perspectieven: “Bij een interim-

Op zoek naar een interim-leider of -opdracht?
interim@onderwijsmaakjesamen.nl

opdracht ligt de focus vaak op één verbeterpunt. Het is bijvoorbeeld de
bedoeling om de kwaliteit van het geboden onderwijs te verbeteren. Dat
is de hoofdopdracht, maar die staat nooit op zichzelf. Om tot duurzame
verbetering te komen is het nodig om het hele
systeem te aanschouwen. In de eerste paar weken
analyseren we daarom wat er nog meer speelt. Dat
koppelen we terug naar de opdrachtgever.”

* Lees hierover meer in De verbindende schoolleider van OMJS.
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POST-HBO-OPLEIDING INTERIMSCHOOLLEIDER PO
Vanaf schooljaar 2019-2020 start de post-hbo-opleiding tot Interimschoolleider PO. Meer weten?

s.omjs.nl/interim-schoolleider

OM JS In te ri m

Tij del ijke Kra cht ige Op
los sin gen

Interim schoo lleider s name

•

Doelgerichtheid

•

Doelen met impact
Duidelijke strategie

•
•

ns Onder wijs Maak Je Samen

•

Groeicultuur

Leiderschap

•

Lerend leiderschap

bij verandering

•

Verander- en

•

verbetercapaciteit vergroten
Collegiaal leren

FOCUS
OP RICHT ING

Sch oo ltran sit ies

CULTI VEREN
VAN DE SAME NWERK ING

LEIDE RSCHAP

Creati e; bruise nd bouw
en
Contin uïteit; het goede
besten digen

SLIM VERAN TWOOR DEN

Heror iëntat ie; terug naar
de bedoe ling
Genez ing; stuk wat nu?
genez en en gezon d maken
Transf ormat ie; als het ander
s moet?

•

Interne

•

Externe

VERDI EPEND
LEREN

verantwoordelijkheid
verantwoording

•

Duidelijkheid geven

•

over leerdoelen
Precieze pedagogiek

•

Praktijk veranderen door
het vergroten van verbeteren verandercapaciteit

Con tact
Hans van Leeuw en - 06
10 18 71 48
interim @ond erwijs maakj
esame n.nl

Leiderschap
•
•

Beheers het Raamwerk
Leiderschapsontwikkeling

op alle niveaus

Coherence model (Fullan,

www.o nderwi jsmaak jesame

Passen op
de winkel
Heldere klus

Scan voor
invalshoeken

Waar kunt u aan denken?

Projectmanage ment

Inzet voor een bepaalde tijd aan een specifiek
project.

Veranderingsm anagement

Een sterke koersverandering binnen de instelling;
onderwijsconcept, rebranding.

Conflictmanag ement

Coaching, Mediation, Supervisie

Meningsverschillen tussen de verschillende
geledingen, geschillen over strategische doelen,
verstoorde verhoudingen met externe partners,
interne teamconflicten, afstemming binnen de staf.

Waarnemingsm anagement

Tijdelijk bezetten openstaande post vanwege ziekte,
vacatureruimte.

Overbruggings management

Tijdelijke aanvulling op bestaande managementformatie.

“Fusie” management

Onpartijdig manager soms wenselijk, fuseren van
twee scholen, bij elkaar brengen van partijen.

Management i.v.m.
Reorganisatie

Sterke ingreep in de organisatie is aan de orde;
zittend management veelal gepasseerd, afvloeiing,
DGO, bedrijfsvoering.

Deskundigheid smanagement

Vrij regulier: in verband met de voortgang van de
dagelijkse zaken wordt externe deskundigheid
ingeroepen.

Crisismanagem ent

De doelstellingen van de organisatie worden niet
gehaald, zeer zwakke school.

Opheﬀing

Sluiten van een school, voorzieningen in kernen of
buitengebieden.

Schaduwmana gement

Ondersteuning zittend (bovenschools) management,
(con) rectoren, sectordirecteuren.

Cultuur
management

n.nl

Indicatie voor zwaarte en tarief

Tijdelijke Krachtige Oplossingen

Coaching, Mediation, Supervisie

2016)

Uitvoeren van
een vastgesteld
beleid of thema

Analyse en
uitvoering in
complexe situaties

Lemniscaat van kwaliteitsbewustzijn (Heijmans & Creemers,

2013)

De Basis op Orde (Spitteler & Buijs, 2013)

Inhoud

Verhouding

Versterken van de interne cultuur, na fusie en bij
implementatie van grote projecten.

(*) Vrij naar R. Roos, De interim-manager, Baarn 1992

Houding

Inhoud-houding-verhouding (Spitteler & Buijs, 2013)

www.onderwijs maakjesamen. nl

INFOGRAPHIC OMJS-INTERIM
Deze infographic is ontwikkeld om onze interim-aanpak te visualiseren.
Bekijk de infographic online

s.omjs.nl/interim.
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IN DE SPOTLIGHTS

PRODUCT
IN

DE SPOTLIGHTS

5 MINUTEN GELUK
40 werkvormen om geluksmomenten in de groep
waarneembaar te maken.

2

Geheimen over jezelf
Domein positieve emoties
Benodigdheden een doos die afgesloten kan worden, pen en papier.
dingen
Ieder mens heeft geheimen. Kleine geheimen, onschuldige gedachten en
is:
waar je je misschien een beetje voor schaamt. Het doel van deze activiteit
ervaren wat het delen van een geheim met jou en met anderen doet.

groep
7-8

aan
Geef zelf een voorbeeld van een van je geheimen. Leg uit wat je hier moeilijk
anonieme
op
zichzelf
over
geheim
vindt of vreemd. Nodig leerlingen uit om een
erbij,
wijze te delen: door het op een briefje te schrijven, eventueel met een tekening
stoppen.
en opgevouwen in een doos te
Stel
Bekijk met enige regelmaat een anoniem geheim en ga erover in gesprek.
aan het
moedig
er
is
Wat
geheim?
dit
herkent
Wie
vragen.
volgende
de
bijvoorbeeld
zeggen?
willen
geheim
dit
van
eigenaar
de
tegen
je
zou
Wat
geheim?
dit
van
delen
Waarom denk je dat dit een geheim is?
Tip Wees alert op de veiligheid tijdens deze activiteit.

27 Strippenkaart vol geluk
groep
3- 4
groep
5- 6
groep
7-8

Tijdens deze activiteit

ervaren leerlingen dat
iets

bijdraagt aan het geluk

van allebei.

daden.

positiefs doen voor een

ander

Maak een strippenkaart
met vijf positieve daden,
bijvoorbeeld:
• voer thuis een taak
uit zonder dat je ouders
erom vragen;
• ga een kopje thee drin
ken bij een buurman of
buurvrouw;
• zeg iedereen gedag
die je tegenkomt.
Bespreek met de leerling
en het doel van de stri

ppenkaart vol geluk.

Geef leerlingen de tijd
om de taken uit te voe
ren, bijvoorbeeld twee
weken. Zorg dat
er in het lokaal een ple
k wordt ingericht waar
de leerlingen hun ervarin
gen van de
positieve daden van de
strippenkaart kunnen
delen.
Variatie Laat leerlingen

zelf positieve daden bed

enken voor de strippenka
art.

WAT IS GELUK?
De auteurs van 5 minuten geluk proberen antwoord te geven op deze
vraag. Lees het artikel ‘Geluk als een vak op school?’.
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s.omjs.nl/geluk

MINUTENGELUK

groep
1-2

Domein positieve dad
en
Benodigdheden strippe
nkaart met vijf positieve

MINUTENGELUK

groep
5-6

s.omjs.nl/5minutengeluk

IN DE SP
OTLIGH

MODELLEN
LEMNISCAAT VAN KWALITEITSBEWUSTZIJN

TS

“KWALITEIT IN HET ONDERWIJS IS VOOR MIJ...”
‘Kwaliteit’ is niet alleen de goede dingen doen (de kwantitatieve, meetbare
kwaliteit), maar vooral ook de dingen goed doen (de kwalitatieve, alledaagse
kwaliteit). Het is van belang om beide kwaliteitsaspecten met elkaar te
blijven bespreken. Het lemniscaat van kwaliteitsbewustzijn, gebaseerd
op het gedachtegoed van Daniel Ofmans boek Bezieling en kwaliteit in
organisaties (2006), is daar een handvat voor.
Aan de ene kant willen we de goede dingen doen en de kwaliteit leveren
die de overheid en maatschappij van ons vragen. We hebben het dan over:
• de HET-kwaliteit: de vereiste kwaliteit vanuit wet- en regelgeving
(inspectie en toezichtskaders);
• de ZIJ-kwaliteit: de kwaliteit die leerlingen, ouders en andere
belanghebbenden verwachten (waardering en tevredenheid).
Aan de andere kant willen we de dingen ook goed doen, onze eigen stempel
drukken en de kwaliteit leveren die wij noodzakelijk vinden voor het
onderwijs van morgen. In dat geval hebben we het over:
• de WIJ-kwaliteit: de kwaliteit(en) waarmee de school of het bestuur zich
wil onderscheiden (opvattingen, waarden, normen);
• de IK-kwaliteit: de kwaliteit die iedere leraar of leidinggevende wil

uit ‘Van eiland naar WIJland - Collegiaal leren in de praktijk’,

leveren (professionaliteit en expertise).

Heijmans, J. & Creemers, M. (2013)
s.omjs.nl/vaneilandnaarwijland

VAN TOEKOMSTGERICHT NAAR
TOEKOMSTBEWUST

TOEKOMSTBEWUST LEIDERSCHAP

Leidinggeven is situationeel bepaald. Passend bij de context en de situatie
moeten schoolleiders de juiste beslissingen nemen en de juiste koers

Kwaliteitsbewust

uitzetten. Dit vraagt van hen dat zij vanuit verschillende perspectieven
kunnen redeneren en dat zij zicht hebben op factoren die een rol spelen

WAT EN HOE?

bij het leren en lesgeven, nu en in de toekomst. Om dit gerichter te kunnen
bekijken en bewuster te kunnen bespreken maken we gebruik van het
model van toekomstbewust leiderschap.
Het bewustzijn van de (morele, maatschappelijke) opdracht van onderwijs
is en blijft leidend en blijkt wereldwijd grote overeenkomsten te vertonen,
wanneer we onszelf (over de grens) met anderen vergelijken. Het is de kern

Opdrachtbewust

vanwaaruit we de andere drie aspecten betekenis kunnen geven.

WAAROM? WAARTOE?

Omgevingsbewust
WAAR EN
(MET) WIE?

Systeembewust
WAARDOOR?

Dit model wordt ingezet tijdens studiereizen om onderwijssystemen niet
te leren kopiëren, maar te waarderen naar de kracht die ze hebben binnen
de eigen grenzen. Het biedt daarmee een referentiekader om eigen gedrag,
behoeften en context beter te begrijpen en bewust te ontwikkelen.

uit Epiloog ‘In het verleden behaalde resultaten...’, Creemers, M.,
‘Toekomstbewust Leiderschap’, Harris, A. & Jones, M. S. (2017)
s.omjs.nl/toekomstbewustleiderschap
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“STUDIEREIZEN VERBREDEN
KIJK OP HET ONDERWIJS”
VAN LEUVEN TOT ZUID-AFRIKA
TEKST SANNE VOORZEE

W

aar Onderwijs Maak Je Samen inmiddels al bekend staat om zijn
publicaties en schoolontwikkeling, is de organisatie van studiereizen
wellicht nog niet bij iedereen even bekend. Maar dat zal ongetwijfeld
de komende tijd veranderen, want ook in 2019 staan weer minimaal vier
studiereizen op het programma: Leuven, Londen, Finland en Zuid-Afrika.
‘Minimaal vier’, omdat OMJS desgevraagd vanuit de OMJS Academie ook
maatwerk biedt.

e is
s t u d i e r 2 0 17
a
ik
r
f
a
z u id -

Zo werd eerder al een studiereis naar Leuven ‘op maat’ ontwikkeld. Mariëlle Moll,
directeur onderwijs en kwaliteit bij Ronduit Onderwijs (waar twaalf scholen uit Alkmaar
en omgeving onder vallen) kwam bij haar zoektocht voor de organisatie van een studiereis
bij OMJS uit: “Ik kende OMJS al vanwege publicaties en de organisatie van conferenties.
Toen bleek dat ook studiereizen mogelijk waren, ben ik met hen in gesprek gegaan. Als
stichting waren we namelijk op zoek naar een specifieke studiereis. De reis was bedoeld
als ondersteuning van de ontwikkeling van ons strategisch beleid. Er namen dan ook 24
directieleden deel aan de reis, die als bijvangst ook een nadere persoonlijke kennismaking
had, aangezien er enkele nieuwkomers binnen de directie waren. Vier dagen Leuven boden
ons een prettige mix van formele en informele onderdelen, stuk voor stuk tot in de puntjes

s t ud i e r e is
fin la n d 20
13

geregeld door OMJS. Maar naast de focus op ons eigen beleid geeft zo’n studiereis ook de
mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen bij een buitenlandse schoolvorm; in ons
geval dus de Belgische, Vlaamse manier van onderwijs geven. En daar steek je altijd iets
van op.”
“Studiereizen verbreden je kijk op het onderwijs. Maar uiteraard hebben we ook gekeken

REISVERSLAG ZUID-AFRIKA 2017

naar de bijdrage die de reis geleverd heeft aan het oorspronkelijke doel van de reis. En ik

Meer weten over de reis die Harrie Berkers maakte?

kan gerust zeggen dat de reis aan de basis heeft gelegen van het huidige strategische beleid

Op onze website staat een uitgebreid verslag van de

van Ronduit Onderwijs. Nog steeds wordt er bij vergaderingen regelmatig gerefereerd aan
punten die bij de studiereis naar boven kwamen. En dat is natuurlijk een meetbaar gewin
van zo’n activiteit. Al met al kan ik niet anders dan OMJS aanbevelen als organisator van
studiereizen. Voor onze stichting is het erg waardevol geweest.”
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reis van 2017 door Maarten Theijs:
s.omjs.nl/afrika-verslag.

Naast de studiereis ‘op maat’ worden uiteraard ook reizen georganiseerd waarbij het programma van
tevoren vaststaat en waarop ingeschreven kan worden. Zo besloot Harrie Berkers, directeur van een drietal
basisscholen in Deurne, om eind 2017 mee te gaan op studiereis naar Zuid-Afrika. Berkers’ motivering
was tweeledig: “Uiteraard ging ik deels voor het avontuur, mede ingegeven door de verhalen van een tante
van me, die daar missiewerk heeft verricht. Maar ook was ik bijzonder nieuwsgierig naar hoe men in zo’n
gecompliceerd land het voor elkaar krijgt om passend onderwijs te bieden. Nou, laat ik zeggen dat ik na de
reis alles beter kan relativeren. We klagen met gezonde benen in Nederland. Want ik heb versteld gestaan van
het enthousiasme van zowel leerlingen als leraren in de scholen in de townships, waar de klassen vaak heel
groot zijn en de middelen beperkt. Onderwijs betekent heel veel voor de bewoners van de townships. Voor

s tudier
z u id -a f r e is
ik a 2 0 17

sommigen is het zelfs van levensbelang, omdat aan het onderwijs vaak een voedselprogramma is gekoppeld.
Verder stond ik versteld van het enorme verschil tussen deze scholen en de elitescholen, waar de ouders voor
één kind soms wel zo’n € 14.000 per jaar neertellen. Ook het onderwijssysteem ontkomt in Zuid-Afrika helaas
niet aan het enorme contrast tussen rijk en arm.”

WAT LEVERT EEN STUDIEREIS JE OP?
Een studiereis maak je niet zomaar. Met een reis die je kunt maken met OMJS, werk je toe naar een opbrengst;
de reis an sich is natuurlijk een onvergetelijke ervaring, maar de inzichten die je
op zult doen onder de begeleiding van onze collega’s, zullen je als mens én als
professional verrijken. Tijdens elke reis gebruiken we als theoretische onderlegger
de cyclus van collegiaal leren uit Van eiland naar WIJland (Heijmans & Creemers,
2013).

Ervaren
Concreet leren
Aanleiding

Vergelijken

Voorafgaand aan de reis ontvang je de nodige informatie en artikelen ter
voorbereiding op de sessies die je gaat bijwonen. Daarnaast formuleert iedere
deelnemer een of meerdere leervragen. Deze voorbereiding sluit aan bij je

Werken
Actief leren

Collegiaal leren in
de praktijk

Overdenken

persoonlijke aanleiding om de reis te maken. Vervolgens ga je de eerste dagen
van de reis ervaringen en indrukken opdoen. De belangrijkste les die de
reisbegeleiders je zullen leren, is dat je vooral moet kijken, maar nog even niets

DOEN!

Waarderen
Bewustworden
Abstract leren

moet vinden. Al deze indrukken maken dat je kunt gaan vergelijken met je eigen
context hier in Nederland. Door actief uit te wisselen in de leergroepen die
we vormen in de reis, krijg je een verdiept inzicht: niet alleen in de context en
cultuur van het land dat je bezoekt, maar ook in je eigen context en cultuur hier
in Nederland. Pas tegen het einde van de reis gaan we onze bevindingen waarderen. Dit helpt ons om de
opbrengst van de studiereis goed op te halen en mee terug te nemen … waar de deelnemers van de reis naar
hartenlust de indrukken en opbrengsten kunnen delen en wellicht zelfs effectief maken in het eigen beleid.
Wie op reis gaat om simpelweg voorbeelden te vinden om te kopiëren, komt bedrogen uit; dat mag nooit een
doel zijn. Wie wil leren en zich daarvoor openstelt, krijgt een schat aan nieuwe inzichten, voor het werk op
school en de rest van je leven!

Naast een onvergetelijke ervaring en de kennismaking met een ander onderwijssysteem biedt iedere
studiereis natuurlijk ook de meerwaarde om in contact te komen met vakgenoten. Harrie Berkers: “Het is
een enorme meerwaarde om tijdens de reis formeel en informeel te kunnen sparren
met collega’s uit het onderwijs. Je komt op vele manieren rijker terug van zo’n trip. En
ik heb er bijvoorbeeld ook contacten in Zuid-Afrika aan overgehouden. En dat lijkt zelfs

“De reis heeft aan de

te leiden tot een uitwisselingsproject van leerlingen. Het zou geweldig zijn, als we dat

basis heeft gelegen van

van de grond krijgen. Het was in ieder geval een reis die ik collega’s alleen maar kan

het huidige strategische

aanbevelen. De organisatie door OMJS was perfect. Ik denk regelmatig met veel plezier

beleid.”

terug aan de reis en pluk er ook in de praktijk de vruchten van.”

Hans van Leeuwen van OMJS is ook in 2019 een van de begeleiders van de reis naar Zuid-Afrika. Hij licht
toe op welke manier deze reis inhoudelijk de diepgang kan bieden waar de deelnemers zo over te spreken
zijn: “Inhoudelijk worden we onder andere bijgestaan door organisaties als The Principals Academy en
Dreamcatcher Foundation. The Principals Academy, die volledig wordt gefinancierd door donateurs, maakt
zich sterk voor beter onderwijs in Zuid-Afrika. Ze baseert zich op de wetenschap dat leiderschap in school

s tudiere
is
le u v e n 2
0 18
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“Ik heb er bijvoorbeeld ook contacten
en de kwaliteit van leraren de twee beslissende factoren zijn

in Zuid-Afrika aan overgehouden.

voor goed onderwijs. In samenwerking met de University of

En dat lijkt zelfs te leiden tot een

Cape Town en met de ondersteuning van een team van ervaren
(gepensioneerde) schoolleiders werken ze hard aan de verbetering

uitwisselingsproject van leerlingen.”

van scholen. Tijdens vorige studiereizen leverden zij op meerdere
manieren een bijdrage aan het programma en dat zal in 2019
niet anders zijn. Zo zal de voorman van The Principals Academy, Bryce Probyn, weer een
verhaal met ons delen over de uitdagingen van de Zuid-Afrikaanse schoolleider, ongeacht
de plek waar de school staat. Hij zal ons meenemen in de enorme diversiteit die er bestaat
tussen de verschillende contexten die het land kent. En tijdens de reis gaat elke deelnemer
een dag meedraaien met een schoolleider op een school. Dat is voor veel deelnemers vaak
een van de hoogtepunten van de reis.”
Ook de inbreng van de Dreamcatcher Foundation biedt een meerwaarde voor de studiereis.
Van Leeuwen daarover: “Dreamcatcher is al dertig jaar betrokken in zogenaamd community
based tourism in heel Zuid-Afrika. ‘In elke bestemming is altijd wel een Dreamcatcherervaring te vinden’, zo luidt de slogan van de organisatie. De Dreamcatcher Foundation
maakt zich – vanuit meerdere locaties in de West-Kaap – hard voor de ontwikkeling
van ondernemerschap in de verschillende townships. Ze zoekt naar mogelijkheden om
toerisme te combineren met het groeiende ondernemerschap van de lokale bevolking.
Tijdens onze reis maken we gebruik van dit community based tourism. We krijgen zo
de kans een van de locals te worden en tegelijkertijd de kleine, lokale ondernemers te
steunen.”

Prikkelende poste

r van omjs.nl/p

HARRIE BERKERS

p

Directeur bij stichting Prodas sinds 1997, Directeur van
de Willibordusschool Deurne, Gerardusschool Deurne,
Leo-afdeling van basisschool d’n Heiakker
“Leraar zijn is het leukste vak dat er is en dat mag iedereen
weten.”

DE ZIN EN ONZIN VAN
STUDIEREIZEN;
RADIO-INTERVIEW NPO RADIO 1

MARIËLLE MOLL

In februari 2018 gaf Job Christians, directeur van Onderwijs Maak

Directeur Onderwijs & Kwaliteit voor stichting Ronduit

Je Samen, een interview op NPO Radio 1 naar aanleiding van een

“Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me

radioreportage van de broers Erik en Luuk Ex. Bekijk en beluister het

and I learn” – Benjamin Franklin

interview:

s.omjs.nl/nporadio1-interview.

STUDIEREIZEN PROGRAMMA 2019-2020
Zuid-Afrika, Kaapstad

België, Leuven

21 oktober t/m 29 oktober 2019

maart 2020

s.omjs.nl/studiereis-zuidafrika

Engeland, Londen

Finland, Helsinki

22 januari t/m 25 januari 2020

19 april t/m 23 april 2020

s.omjs.nl/studiereis-londen
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s.omjs.nl/studiereis-leuven

s.omjs.nl/studiereis-finland

PROEVERIJ

KOM PROEVEN TIJDENS DE
GRATIS OMJS-ONDERWIJSPROEVERIJ!
1 APRIL 2019 HELMOND

H

et professionaliseringsseizoen van 2019-2020 staat voor de deur. Hoe ga jij gehoor geven aan jouw
leerbehoeften en hoe wakker je het vuurtje aan bij jouw collega’s? Onderwijs Maak Je Samen heeft een

vernieuwd trainings- en opleidingsaanbod ontwikkeld en nodigt je uit om daarvan te proeven.
Op 1 april 2019 opent Onderwijs Maak Je Samen haar deuren en wordt gestart met een inspirerende masterclass van
dr. Monique van der Heijden over hoe je het lerend vermogen van de onderwijsprofessional kunt versterken. Na deze
masterclass bieden we je de mogelijkheid om te proeven van ons professionaliseringsaanbod.

Kom proeven!
PROGRAMMA
17.00 uur

Opening door Job Christians

17.15 uur

Masterclass door dr. Monique van der Heijden

18.00 uur

Start informatieavond post-hbo-opleidingen

18.00 uur

Proeverij: onder het genot van een drankje en een
broodjesmaaltijd maak je kennis met OMJScollega’s en het aanbod van OMJS:
•

studiedagen

•

trainingen

•

post-hbo-opleidingen

•

herregistratiemodules

•

studiereizen

MASTERCLASS DOOR
DR. MONIQUE VAN DER HEIJDEN
Hoe typeer je onderwijsprofessionals met een
sterk lerend vermogen (ook wel ‘change agents’
genoemd)? Aan welke kenmerken voldoen zij? Wat drijft
deze onderwijsprofessionals? Welke persoonsfactoren
doen ertoe? Welke invloed heeft de schoolcontext
waarin deze professional werkt? En ten slotte… hoe kan
het lerend vermogen van deze onderwijsprofessionals
worden versterkt?

POST-HBO-OPLEIDINGEN
Deze avond is ook bestemd voor onderwijsprofessionals
die volgend jaar willen starten met een post-hboopleiding. Tijdens de proeverij kun je kennismaken met
de docenten en middels een interactieve sessie ontvang
je meer informatie over de inhoud van de opleiding en
kun je je vragen stellen.
AANBOD 2019-2020



LOCATIE

AANMELDEN

Onderwijs Maak Je Samen

Laat je even weten dat je komt?

Steenovenweg 50

s.omjs.nl/proeverij

•

Intern begeleider

•

Taal-/leescoördinator

•

Veranderkrachtige leraar

•

Toekomstbewuste schoolleider

•

Specialist Jonge Kind (nieuw!)

•

Interim-schoolleider PO (nieuw!)

 Inclusief goodiebag!

5708 HN Helmond
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BREDE ONTWIKKELING

EEN BREDE KIJK OP
DE ONTWIKKELING
VAN KINDEREN
TEKST EVITA PANHUIJZEN

W

ij geloven niet in lineaire groeicurves,
ieder kind is anders. Looqin is een
procesgericht kindvolgsysteem waarmee je
de brede ontwikkeling van kinderen van 0
tot 12 jaar in beeld brengt.

PROF. DR. FERRE LAEVERS
Prof. dr. Ferre Laevers, hoogleraar aan de KULeuven, is grondlegger
van het ervaringsgericht onderwijs. Hij heeft vanuit onderzoek
en ontwikkeling de basis gelegd voor Looqin, een procesgericht
kindvolgsysteem.

LOOQIN VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS
LOOQIN VOOR DE KINDEROPVANG
In 2019 te verwachten in Looqin PO:
In 2019 lanceren we een grote update met daarin:

•

Direct zicht op toetsgegevens uit het Cito LOVS

•

Eenvoudig beheer van gebruikers, groepen en kinderen

•

Aanmelden in Looqin via Basispoort

Screeningsrondes snel en eenvoudig te doorlopen

•

Automatisch beheer door koppeling met leerlingadministratie

•

Van zorg- en werkpunten naar kindgerichte groeiplannen

•

Observaties vanuit Looqin zichtbaar in Momento

•

Mogelijkheid om te koppelen met Flexkids

•

WAT IS WELBEVINDEN?

WAT IS BETROKKENHEID?

Kinderen die zich welbevinden, maken het op emotioneel vlak

Betrokkenheid is de staat waarin kinderen zich bevinden

goed. Dit is een voorwaarde om tot leren te komen, want kinderen

wanneer ze intensief met iets bezig zijn. Dit merk je aan een

die goed in hun vel zitten zijn kinderen die zich goed kunnen

hoge concentratie, een opgeslorpt, tijdvergeten bezig zijn. Missen

ontwikkelen.

we betrokkenheid bij kinderen dan is er reden tot ongerustheid.
Ontwikkeling vindt dan slechts oppervlakkig plaats.
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LOOQIN2U 
Op welke wijze breng jij de sociale veiligheid op school in
kaart? Looqin2U biedt scholen een eenvoudig in te zetten tool.
Bevraag je leerlingen op sociale veiligheid, competentiebeleving,

WIST JE DAT LOOQIN OOK EENVOUDIG
TOEGANKELIJK IS MET JE IPHONE?
• Bekijk je groepen en interventies in de app!
• Voeg direct (groeps)logboek items toe
https://youtu.be/DaBgNxfZS6E

welbevinden en betrokkenheid.

IN 2019 WORDT LOOQIN GEKOPPELD MET:
KINDCENTRUM OF BREDE SCHOOL?
Met Looqin creëer je een doorgaande lijn van kinderopvang naar
de basisschool. Vanuit één platform en met dezelfde taal de
ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 12 jaar in beeld!

WAT ZIJN PRESTATIES?
Bij ‘prestaties’ zijn we geïnteresseerd in de resultaten met

WAT ZIJN COMPETENTIES?

betrekking tot kennis en bekwaamheden. Wat heeft de
leerling geleerd van het aanbod van de afgelopen periode?

Kinderen moeten hun kennis niet alleen kunnen toepassen in een

Methodetoetsen of landelijk genormeerde toetsen bieden inzicht

toets of werkboekje, maar moeten deze kennis ook laten zien in

in de ontwikkeling van de prestaties.

andere complexe situaties. Looqin bevat geen afvinklijstjes maar
bekijkt het kind in zijn geheel, in alle facetten.
Meer weten over Looqin?

www.looqin.co
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PROFESSIONALISERING

OMJS-collega’s Kim & Sandra

VISIE OP PROFESSIONALISERING

HOE BLIJF JE ALS
ONDERWIJSPROFESSIONAL
BIJ DE LES?
TEKST FLOORTJE DEKKERS
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W

erken in het onderwijs vraagt om een leven

ZEVEN UITGANGSPUNTEN ALS STEVIGE RUGGENGRAAT

lang leren. Het maakt niet uit hoeveel

Het aanbod van OMJS is gestoeld op zeven uitgangspunten voor

ervaring je hebt, je blijft altijd vragen hebben over

professionalisering (Van Veen et al., 2009). Die vormen als het ware de

je vak. Over je manier van lesgeven, je contact

ruggengraat van de visie op professionaliseren en van alles wat de organisatie

met collega’s, ouders, leerlingen. Of vragen over

bedenkt, ontwikkelt en aanbiedt. Die zeven uitgangspunten zien er als volgt uit:

leiderschap, schoolontwikkeling of collegiaal leren.
Nieuwsgierigheid is het belangrijkste ingrediënt voor
je doorgaande ontwikkeling. Daaruit komt je eigen,
professionele verlanglijst voort. Denk bijvoorbeeld

1. SAMEN LEREN VAN EN MET PROFESSIONALS
We leren actief van en met elkaar en stimuleren dit middels actieve,
coöperatieve werkvormen die bijdragen aan interactie, discussie en feedback.

aan lesaanpak. Hoe houd je die uitdagend en

2. PASSENDE VAKINHOUD EN VAKDIDACTIEK

inspirerend? Hoe kun je collega’s ondersteunen? Wat

Onze adviseurs en opleiders zijn dagelijks ‘in het werkveld’, waardoor we

zijn de nieuwste inzichten op het gebied van (team)

(theoretische) inzichten omtrent vakinhoud en vakdidactiek kunnen vertalen

leren?

naar de praktijk.
3. SAMENHANG MET SCHOOL EN LANDELIJK BELEID

Alle producten, trainingen, opleidingen en studiereizen van
Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) richten zich in de kern op de
dagelijkse praktijk. Het gaat er natuurlijk om dat je antwoorden
vindt op je vragen of samen oplossingen vindt voor vraagstukken
binnen je organisatie. Maar vooral ook om die oplossingen
vervolgens te delen met collega’s of andere scholen binnen de
stichting. Dat is het duurzame leereffect waar OMJS naar streeft.
Door jouw ontwikkeling te verbinden met die van andere actoren
binnen jouw (school)organisatie ontstaat een leereffect dat
uitwerking heeft op meerdere lagen van de praktijk. Zo leer je
nooit alleen, maar altijd samen.
Martine Creemers, adviseur bij OMJS, begeleidt leraren en teams
in het primair en voortgezet onderwijs en is altijd op zoek naar
het creëren van een duurzaam leereffect binnen de organisatie.
Een van de trajecten die zij begeleidde was gericht op het
verbeteren van het onderwijs voor het jonge kind bij Stichting
Prisma. Deze stichting vormt het bevoegd gezag van tien
katholieke basisscholen, één openbare basisschool en een school
voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas.

We zoeken continu de verbinding met schoolbeleid, landelijk beleid en
actualiteit.
4. DE KRITISCHE, ONDERZOEKENDE HOUDING
We stimuleren dat onderwijsprofessionals, samen met anderen, kritisch nieuwe
ontwikkelingen tegen het licht houden en steeds weer reflecteren op de vraag
of dit wel het juiste is, passend voor de school.
5. DUURZAAM LEREN
Onze aanpak bestaat uit een opeenvolging van trainingsdagen en tijd om het
geleerde bewust te integreren in de praktijk om zo de gewenste verandering
te realiseren.
6. EVIDENCE-INFORMED
We onderbouwen de inhoud van ons aanbod met goed onderzochte praktijken
en lichten deze toe met krachtige, concrete voorbeelden.
7. BEWUST ZIJN
Wij geloven dat zelfreflectie een basishouding vormt van een professional. We
hanteren verschillende reflectiemodellen en stellen prikkelende vragen, die je
aan het denken zetten.

Verderop in dit artikel beschrijft ze dit traject helder en
doeltreffend. Aanvullend vertelt ze: “Zelf heb ik zeven jaar in

HOE WERKT DAT IN DE PRAKTIJK?

het primair onderwijs gewerkt. Ik weet als geen ander dat ‘de

In het traject van Stichting Prisma, begeleid door Martine Creemers, speelden

waan van de dag’ zich na een training of studiedag weer keihard

drie van deze effectieve uitgangspunten een belangrijke rol. Martine beschrijft

aandient. Juist met dat als basis in ons achterhoofd is onze visie

op haar eigen manier hoe dit traject tot stand

op professionaliseren ontstaan. Want één leraar die in één middag

kwam en welke resultaten zijn bereikt.

geïnspireerd raakt, is mooi. Maar om die nieuwe kennis en energie

Het maakt niet uit

te kunnen vasthouden en steeds weer te kunnen inzetten, is meer

“Stichting Prisma kwam in 2016 met de vraag

hoeveel ervaring je hebt,

nodig. Bijvoorbeeld het delen van nieuwe inzichten of er samen

hoe zij de kwaliteit van het onderwijs aan

mee aan de slag gaan, erover kunnen praten en ze vertalen naar

jonge kinderen (groep 1, 2 en 3) opnieuw kon

je blijft altijd vragen

de praktijk. Daarom heb ik het traject bij Stichting Prisma als

vaststellen en versterken vanuit de eigen

voorbeeld genomen; daar wordt de visie van de stichting op leren

organisatie. Dat schooljaar (2016-2017) gingen

door het hele bestuur gedragen. Iedereen binnen de stichting voelt

we van start met de samenstelling van een

de verantwoordelijkheid naar elkaar toe om deze visie dagelijks in

expertisegroep binnen de stichting, die vanuit kennis, theorie en ervaring

de praktijk te brengen en met elkaar te delen.”

een ‘Kwaliteitskader Jonge Kind’ ontwikkelde. Op basis hiervan vulde elke

hebben over je vak.
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OMJS-collega’s Michel, Sandra en Martine

betrokken school een nulmeting in en formuleerde ze haar eigen

verdieping op observeren en registreren en de ander met het creëren van

ontwikkeldoelen.”

een rijke leeromgeving.”

“Op basis van het kwaliteitskader planden we vijf inhoudelijke

“Om beter aan te kunnen sluiten bij de specifieke leer-, hulp- en

bijeenkomsten, de kwaliteitskringen. De kracht van deze bijeenkomsten

ontwikkelvragen die er de afgelopen jaren zijn ontstaan binnen de

was allereerst dat ze mooi aansloten bij de inhoud van de nulmetingen.

scholen, is voor dit schooljaar (2018-2019) besloten de kwaliteitskringen

Door de samenstelling van de groep – die bestond uit twee

te vervangen door kwaliteitsimpulsen. Dit zijn bijeenkomsten die

afgevaardigden van elke school – ontstond er bovendien veel uitwisseling

niet meer uitgaan van alle scholen, maar die specifiek op basis van de

van kennis en expertise en werd er veel van en met elkaar geleerd. Het

ontwikkelplannen van scholen worden vormgegeven. Vanuit de visie op

daaruit voortkomende enthousiasme zorgde ervoor dat iedere school op

leren heeft deze convergente manier van organiseren twee voordelen.

eigen wijze de ontwikkelingen in de praktijk oppakte.”

De inhoud kan nog specifieker worden afgestemd op een paar scholen
en de onderwerpen worden hierdoor verdiept. Die hebben in dit geval

Verdere uitrol vraagt om differentiatie “Vervolgens kwam in het

te maken met differentiatie, doorgaande lijn 1-2-3 en observatie en

daaropvolgende schooljaar (2017-2018) de fase van het verder uitrollen.

registratie van de ontwikkeling van het jonge kind. Je ziet dat de scholen

De ontwikkeling die in gang was gezet, vroeg om een uitbreiding van

in ontwikkeling blijven, met en door elkaar!”

de groep. Op basis van de behoeften van de groep en de ambitie van de
stichting – om groep 3 meer te betrekken bij de ontwikkeling van groep
1 en 2 – werd besloten om de kwaliteitskringen nog een jaar voort te

HOE VERHOUDT DEZE AANPAK ZICH TOT DE
UITGANGSPUNTEN VOOR PROFESSIONALISERING?

zetten. Dit keer met een uitbreiding van leraren van groep 3. Ook de
opzet van de bijeenkomsten veranderde. Om de ontwikkeling zichtbaar

• Samen leren van en met professionals

te maken werd elke bijeenkomst op een van de scholen georganiseerd.

Door de bijeenkomsten in de vorm van kwaliteitskringen en

Daar gaf de betreffende school een toelichting op de ontwikkeling,

kwaliteitsimpulsen komen leraren samen, ontvangen ze nieuwe

organisatie en ontwikkeldoelen. Dit leverde nieuwe en interessante

kennis en kunnen ze praktijkervaringen delen en verdiepen.

inzichten op bij alle deelnemers, bijvoorbeeld wanneer het effectief is
om kinderen van groep 1, 2 en 3 te laten samenwerken. Of: vragen die

• Samenhang met strategisch en landelijk beleid

je stelt als leraar kunnen stimulerend werken voor leerlingen, maar dan

Het initiatief is ontstaan vanuit de stichting en werd inhoudelijk

moet je blijven kijken naar wat een vraag doet met kinderen.”

gevormd door het strategisch beleidsplan. Elke school heeft
vervolgens de ruimte en ondersteuning gekregen om hier

“Daarnaast bleek dat de doorontwikkeling bij verschillende scholen

schoolspecifiek invulling aan te geven.

voor andere behoeften zorgde. De dynamiek van de groep veranderde
en daarmee ook de vragen die aan elkaar werden gesteld. Antwoorden

Dit traject is de afgelopen jaren telkens heel bewust vormgegeven

Het leren van en met elkaar, afgestemd op de ambitie van de stichting,

door het continu afstemmen van vraag en aanbod. De bijeenkomsten

maakte steeds meer verschillen in de groep zichtbaar. Sommige

en de opdrachten zijn zo weggezet in een tijdpad, dat ze de

deelnemers gaven aan graag ondersteuning te krijgen, terwijl andere

mogelijkheid boden om het geleerde te kunnen integreren en

scholen al verder in het proces waren of hierin sneller optrokken. Ook

verduurzamen in de praktijk.

inhoudelijk verschilden behoeften. Zo wilde de één aan de slag met een
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• Duurzaam leren

op een aantal ontwikkelvragen leken weer herijkt te moeten worden.
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COLUMN

Penvriend
Annette
“BEN JE DAN WEL EEN SCHOOL?”
TEKST ANNETTE MFUIDIMAN-VAN DER PEET

D

e Dikke Van Dale is er heel duidelijk over. School betekent niets meer dan een
inrichting waar onderwijs wordt gegeven. Volgens de onderwijsinspectie gaat het

daarnaast ook om het leggen van een grondslag voor het vervolgonderwijs.
Op verjaardagen vertel ik altijd heel trots over mijn beroep. Ik ben een trotse juf op
een hele fijne basisschool in een echt polderdorp. Onze school telt op dit moment 48
leerlingen. De reacties die ik vaak hoor, wanneer dit aantal wordt genoemd, zijn de
volgende. Ben je dan wel een school? Mogen jullie nog wel bestaan? Is dat niet zielig voor
de kinderen, zo weinig leeftijdsgenoten?
Ja, wij zijn een school. Ja, we kunnen gewoon bestaan.

“Wanneer je samen in

Nee, dit is niet zielig voor onze leerlingen. Onze

ontwikkeling bent, ben

leerlingen zijn juist heel trots op de school, net als

je voor mij een school en

onze ouders en leraren. Dat is wat onze school zo
bijzonder maakt; we doen het met elkaar en zijn ook

dan maakt het aantal

met elkaar trots op wat we doen. Is het dan een soort

leerlingen niet meer uit.”

grote familie? Nee, dat is ook niet helemaal het geval.
Natuurlijk is iedereen erg betrokken, maar de kwaliteit van het onderwijs staat hoog in
het vaandel. Leerlingen laten groeien en ontwikkelen, laten stralen, laten ontdekken.
Leerlingen op zoek laten gaan naar waar hun kwaliteit ligt. Of je dit nu doet met 100, 500
of met 48 leerlingen, dat maakt niet uit.
Voor mij is het heel duidelijk wanneer een school een school is. Natuurlijk is onze school
klein, maar dat maakt ons niet meer of minder een school.
Ik geloof erin dat onderwijs staat voor ontwikkeling. Ontwikkeling van de leerlingen, maar
ook van de leraren, de school en soms zelfs van de ouders. De school is voor mij niet meer
dan een plek waar dit kan. Wanneer je samen in ontwikkeling bent, ben je voor mij een
school en dan maakt het aantal leerlingen niet meer uit.

Annette Mfuidiman-van der Peet (30 jaar) is leraar op openbare
basisschool De Regenboog in Ens. Naast lesgeven in groep
3/4/5 is ze onderwijsontwikkelaar en kersverse moeder.
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VRIEND AAN HET WOORD

VERBINDINGEN LEGGEN
TUSSEN
THEORIE
EN
PRAKTIJK
“OMJS BIEDT MEERWAARDE VOOR ONZE ORGANISATIE”
TEKST SANNE VOORZEE

O

nderwijs Maak Je Samen is voor het onderwijswezen
meer dan louter een publicist van vakliteratuur.

Een interview met Willem de Jager,
bestuurder SCPO Lelystad en
vriend van OMJS*.

Samen een stap verder gaan en verbindingen leggen
tussen theorie en praktijk gebeurt steeds vaker.

Willem de Jager, bestuurder bij Stichting Christelijk Primair Onderwijs

vertelt De Jager. OMJS heeft de afgelopen jaren namelijk meerdere

(SCPO) in Lelystad, is al langer bekend met het bredere scala van OMJS:

boeken en artikelen van Michael Fullan vertaald en gepubliceerd.

“Onderwijs Maak Je Samen was bij mij inderdaad al bekend vanwege het

“En zo’n onderlegger is bijzonder handig en effectief gebleken bij het

vertalen en publiceren van boeken van gerenommeerde wetenschappers

opstellen van een dergelijk meerjarig plan. De directeuren kunnen hier

uit de onderwijswereld. En vaak wordt aan een bepaalde theorie een

weer op voortborduren bij hun schoolplannen. Al met al kan ik stellen

gerichte opleiding of cursus opgehangen. Zo krijg je handvatten

dat OMJS op veel gebieden een meerwaarde voor onze organisatie heeft,

aangereikt om de theorie te vertalen naar de praktijk. Het komt dan

direct dan wel indirect.”

regelmatig voor dat een directeur zich meldt die ‘gepakt’ is door een
bepaald boek of een specifieke theorie en die zich daar verder in wil

De Jager ziet echter op meer punten het belang in van de rol die OMJS

bekwamen. En het mooie van OMJS is dat in veel gevallen een cursus

op zich neemt: “Het is erg handig om op de hoogte te blijven van de

of opleiding gevolgd kan worden die in het verlengde ligt van een

nieuwste uitgaven. Je hoeft daar zelf niet meer zo alert op te zijn,

publicatie. Een aantal van onze directeuren is op die manier al via OMJS

want je wordt automatisch ingelicht, onder meer via magazines en

op cursus geweest. En dat werpt altijd zijn vruchten af.”

nieuwsbrieven. Ook word je op ideeën gebracht voor studiedagen, krijg
je gadgets aangereikt die je in de praktijk kunt gebruiken enzovoort. Ik

Maar ook organisatiebreed heeft de SCPO, waar acht scholen onder

deel vervolgens noviteiten regelmatig via LinkedIn en Twitter en krijg

vallen, al profijt gehad van de aanpak van OMJS. “Een heel goed

daar dan vaak weer respons op. Op die manier doe ik geregeld nieuwe

voorbeeld daarvan is het koersplan, dat we onlangs voor onze stichting

contacten op binnen het onderwijs en breid ik mijn netwerk uit. Altijd

hebben opgesteld. We hebben hierbij het Coherentie-raamwerk van

handig!”

Michael Fullan – een ware onderwijsgoeroe – als onderlegger gebruikt”,

WILLEM DE JAGER
Voorzitter College van Bestuur, SCPO Lelystad
“If we teach today as we taught yesterday, we rob our
children of tomorrow.” – John Dewey

* Wij zijn Onderwijs Maak Je Samen,
maar vrienden noemen ons OMJS

VRIEND VAN OMJS
Onderwijs Maak Je Samen wil iedereen uit het onderwijs in de gelegenheid stellen om mee te denken, feedback te geven op nieuwe producten en ideeën, en op de hoogte te
blijven van alle ontwikkelingen van OMJS. Iedereen kan daarom – namens zichzelf of de organisatie – ‘vriend’ worden van OMJS.

OOK VRIEND WORDEN VAN OMJS?
Een lidmaatschap kost jaarlijks € 149 en biedt voordelen als korting in de webwinkel en alle nieuwe uitgaven van het kalenderjaar.
Bekijk alle voordelen of meld je aan via

omjs.nl/vriend.
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“You can
never teach
a child
everything
he or she
needs to
learn.”
Kirsti Lonka

ONDERWIJS MAAK JE SAMEN
B E K I J K M E E R P R I K K E L E N D E P O ST E RS O P W W W. O M J S . N L / P P

