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De kracht van onwetendheid ...
Wat lijkt het me heerlijk om veel te weten … Om verstand te hebben van dingen als koken, zodat
je als een ware Jamie Oliver thuis in een mum van tijd het lekkerste eten op tafel zet met die
paar dingen die nog in de koelkast staan. Om heel veel kennis te hebben van de Nederlandse
geschiedenis, zodat je iedereen met wie je op pad bent, kunt vertellen waar iets vandaan komt of
hoe het zo gekomen is. Dat zou ik zo graag willen, denk ik … Gewoon, dat ik alles snap en op elke
vraag die ik van een collega of een vriend krijg, meteen het antwoord weet. Dat ik altijd gewoon
precies weet wat ik – of een ander – moet doen.
Aan de andere kant … na verloop van tijd wordt je omgeving je wel een beetje beu, want jij
bent die betweter, zonder dat je het zo bedoelt. Niemand in je omgeving denkt meer kritisch
na: mensen stellen hun vragen meteen aan jou, want jij weet het antwoord toch al. En je komt
eigenlijk ook niet meer geïnteresseerd over, want mensen die zich openstellen voor je, krijgen
meteen een oplossingsrichting aangeboden. Of een verklaring waarom hun gevoel niet terecht is.
Stiekem is het wel fijn dat je niet alles weet, realiseer ik mij. En dat je dat dus ook mag zeggen.
Onwetendheid maakt je toegankelijk voor de ander en juist daardoor vind je op een constructieve
manier samen het juiste antwoord. Een vraag is vaak zoveel krachtiger dan een antwoord. Een
(leer)proces start eigenlijk nooit met een antwoord, maar vrijwel altijd met een vraag. Wil je iets
op gang helpen bij de ander – of het nu je leerling, je collega of je partner is – dan is een vraag
veel krachtiger dan het antwoord of de kennis die erachter schuilt.
Wat zou er gebeuren als je één dag lang alleen maar vragen (terug)stelt en geen enkel antwoord
geeft? Hoeveel inzichten gaat je dat opleveren? En hoeveel anderen komen daarmee in
beweging?

Job Christians
Directeur Onderwijs Maak Je Samen
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“SCHOLEN BRENGEN
DE BASIS OP ORDE”
TEKST SANNE VOORZEE

“Weinig tot geen aandacht
voor het fundament van een
organisatie.”

“Het gaat om versimpeling. En dat betekent in dit geval niet naïef,
maar juist efﬁciënter werken. En dat doe je nu eenmaal samen met
je collega’s, met het hele team binnen een school of scholenkoepel.
En dan niet alleen als de onderwijsinspectie op bezoek komt, maar
echt structureel.” Aan het woord is Johan Spitteler, een ervaren trainer,
opleider en adviseur binnen de onderwijswereld, die al jaren pleit voor
duurzame verbeteringen van het fundament van schoolorganisaties.

“SCHOLEN BRENGEN
DE BASIS OP ORDE”
“Weinig tot geen aandacht
voor het fundament van
een organisatie.”
TEKST SANNE VOORZEE

“Het gaat om versimpeling. En dat betekent in dit geval niet naïef, maar juist efﬁciënter
werken. En dat doe je nu eenmaal samen met je collega’s, met het hele team binnen een
school of scholenkoepel. En dan niet alleen als de onderwijsinspectie op bezoek komt,
maar echt structureel.” Aan het woord is Johan Spitteler, een ervaren trainer, opleider en
adviseur binnen de onderwijswereld, die al jaren pleit voor duurzame verbeteringen van
het fundament van schoolorganisaties.
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“Het lijkt zo
simpel. ‘Samen’ is

“Het gehaast repareren van organisaties
richt op langere termijn vaak meer schade
aan dan dat het leidt tot werkelijke
verbetering,” zo stelt Spitteler. “Ik pleit
er daarom al jaren voor om de focus te leggen op duurzame
verbeteringen van het fundament. Begrijp me niet verkeerd. Op
de meeste scholen wordt keihard gewerkt. Maar toch hebben
lang niet alle scholen ‘de basis op orde’. Ik bedoel daarmee dat
het fundament, waarmee de kwaliteit van de school zichtbaar
wordt gemaakt, vaak wankel is. Een school moet stabiel
zijn in haar functioneren – niet alleen als de organisatie in
rustig vaarwater verkeert, maar onder alle omstandigheden.
Een school moet in staat zijn om flexibel in te spelen op de
omstandigheden, die tegenwoordig snel kunnen veranderen.
Vandaag is het mooi weer, maar morgen kan er zomaar een
storm de kop opsteken. Een stevig fundament zorgt ervoor dat
dan niet meteen de pannen van het dak vliegen.”

hebben immers zelf de regie en bouwen en
werken samen aan een stevig en duurzaam
kwaliteitsfundament. Dat werkt veel beter dan
wanneer een voorgeschreven schoolverbetering
van bovenaf wordt opgelegd. Alleen al de weerstand die
dergelijke maatregelen oproepen, is vaak genoeg om de zaak al
in een vroeg stadium te laten instorten.”

het toverwoord.”

Spitteler werpt zich niet op als een onderwijsgoeroe, die precies
weet hoe het moet. Wel reikt hij schoolleidingen de handvatten
aan om tot zo’n stevig fundament te komen. “Samen!”
benadrukt hij. “Alles moet in samenspraak gaan, anders kom
je er niet. Binnen een team moet je er samen voor willen gaan.
Iemand een koers of beslissing door de strot duwen heeft
nooit gewerkt. Dat klinkt logisch en dat kan ik na onderzoek
en door eigen ervaringen alleen maar bevestigen. Dat gaat ook
nooit werken. Daarom is het goed om juist in rustige tijden
te werken aan het fundament van een school; zonder druk,
zonder haast. Daarom is het juiste leiderschap essentieel bij
dergelijke, duurzame trajecten. Een schoolleiding moet haar
leraren niet uitleggen of vertellen hoe ze moeten lesgeven. Ik
ben ervan overtuigd dat meer aandacht voor het inrichten van
de processen vanzelf tot een betere basis van lesgeven leidt. De
praktijk moet leidend zijn. Schoolleidingen en leraren moeten
samen ervaren wat wel en wat niet werkt. Beslissingen over een
te varen koers komen dan bijna vanzelf tot stand. Teamleden

Het lijkt zo simpel. ‘Samen’ is het toverwoord. Maar wordt er
dan tegenwoordig zo slecht samengewerkt binnen scholen?
“Nou, slecht wil ik het niet noemen”, zo gaat Spitteler verder.
“Maar er is vaak te weinig aandacht voor de kernzaken. Het gaat
tegenwoordig ook allemaal erg snel en ook de onderwijswereld
ontkomt niet aan alle ontwikkelingen, digitaal en anderszins.
Het is dan lastig om je niet mee te laten voeren met de waan
van de dag en als leraar of schoolleider met je eigen huisje
en het fundament daarvan bezig te zijn. Maar het is wel
noodzakelijk om daarvoor te waken. Het gaat om het grotere
geheel. In mijn opvatting gaat het om het samen leggen van
het kwaliteitsfundament van de school in zijn volle breedte.
Daarbij hoort effectief professioneel leren dat is ingebed in een
gezamenlijk design; een schooleigen, doordachte manier van
werken, met de blik naar binnen én naar buiten. Leraren hebben
daarbij de vrijheid om de beslissingen te nemen die passen
bij hun eigen uitdagingen en vragen. Tegelijkertijd wordt van
leidinggevenden gevraagd om de verleiding te weerstaan om
de praktijken voor te schrijven en om de tijd te nemen om
teamleden met elkaar uit te laten zoeken en te laten ervaren
wat in hun omstandigheden het beste werkt. Zoals gezegd, de
praktijk is in mijn ogen leidend.”
Maar hoe ga je dan om met de richtlijnen van de overheid? De
inspectie is er niet voor niets! Spitteler beaamt dat je zeker
rekening moet houden met de eisen van de inspectie, maar het
gaat volgens hem om de manier waarop je daarmee omgaat
of – beter gezegd – om kunt gaan. Een school die de basis op
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“Meer aandacht voor het
inrichten van de processen
leidt vanzelf tot een betere
basis van lesgeven.”
orde heeft, kan immers met veel meer
vertrouwen haar eigen weg zoeken
dan een school die geen solide basis
heeft. Een organisatie met een
zwak fundament zal genegen zijn om
geforceerd te voldoen aan de eisen die de overheid
aan deugdelijk onderwijs stelt. Spitteler stelt ook dat scholen
veel meer ruimte hebben dan soms wordt verondersteld: “Meer
dan eens kom ik nog tegen dat een schoolleiding zich afvraagt
of bepaalde zaken niet ‘moeten’ van de inspectie. Ik probeer
dan altijd duidelijk te maken dat het toezicht zich vooral
toespitst op het zicht dat de school heeft op de ontwikkeling
van elke leerling, op de onderlinge afstemming en op de mate
van cyclisch werken. Nergens staat of wordt gesuggereerd
dat complexiteit of dikke plannen nodig zijn om aan de eisen
van de inspectie te kunnen voldoen. Voor de inspectie geldt
bij het toezicht altijd: als we het niet kunnen zien, is het er
niet! Datzelfde principe hanteren tegenwoordig gelukkig

steeds meer scholen bij het bouwen aan de basis:
hoe maken we op elk moment van de dag zichtbaar wat we
belangrijk vinden en hoe maken we dat inzichtelijk? Ik adviseer
om leerlingen en ouders daar structureel en periodiek bij te
betrekken. Ze leveren altijd een mooie bijdrage en waarderen
het ook nog eens dat ze die bijdrage kunnen leveren. Het
geeft mij enorm veel voldoening, als ouders dan aangeven dat
ze ervan staan te kijken hoe goed doordacht het allemaal is.
Alleen die bewustwording is al een enorme meerwaarde voor
deze manier van werken.”

DE MOOISTE WEG

DE BASIS OP ORDE

Johan Spitteler schreef samen met Reinoud

Onderwijs Maak Je Samen heeft haar

Buijs het boek De mooiste weg, dat in 2013

leiderschapsreeks verrijkt met een nieuwe

werd uitgegeven. De mooiste weg gaat over

uitgave, geschreven door Johan Spitteler: De basis

leidinggeven aan kwaliteitsbeleid in het

op orde. Deze nieuwe uitgave gaat niet alleen

onderwijs en over het leren van teams. Dit

over wat we al weten over onderwijskwaliteit

boek is geschreven om aan te geven dat je

en -verbetering, maar ook over zaken als

van het werken aan kwaliteit kunt genieten,

leiderschap bij kwaliteitsontwikkeling, fasen en

als je je eigen (in samenspraak met anderen)

(her)ontwerpen van leren en samen werken aan

keuzes maakt en daar met je collega’s je eigen route en manieren

kwaliteit.

voor zoekt. Het is gebaseerd op interactie, verbinding op alle lagen,

Meer weten?

s.omjs.nl/de-basis-op-orde

verantwoordelijkheid en eigenaarschap.
In de praktijk gelden negen criteria, die als uitgangspunt dienen om te

JOHAN SPITTELER

bepalen of de basis op jouw school op orde is: de school die een plaatje

Johan Spitteler startte zijn carrière als onderwijzer. Al

is om te zien; en waar het leren zichtbaar is.

snel volgde schoolleiderschap, gevolgd door enkele

1.

Gedeelde instructiepraktijken

2.

Optimale leerlingenbetrokkenheid

jaar les aan leraren, schoolteams en schoolleiders. Dat doet hij als

3.

Feedback (Feedback op, tussen en door alle lagen)

opleider/trainer aan de NSO-CNA Leiderschapsacademie, vanuit zijn

4.

Coöperatief leren

eigen bedrijf Spits Advies en als één van de vier onderwijsidealisten die

5.

Doorgaande lijn

zich verbonden hebben in Stichting De Brink.

6.

Afgestemd klassenmanagement

7.

Beweging, licht en frisse lucht

8.

Spel

Meer weten? Ga naar
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s.omjs.nl/demooisteweg

interim-klussen. Inmiddels geeft hij al meer dan twintig

COLUMN

Penvriend
Annette
DE HYPE DIE ONDERWIJS HEET
TEKST ANNETTE MFUIDIMAN-VAN DER PEET

E

en mooie eigenschap van mijn beroep vind ik de constante ontwikkeling.
Onderwijs staat nooit stil en je bent nooit klaar met leren binnen het
onderwijs. Toch krijg ik af en toe het gevoel dat we het elke week wel
anders kunnen doen in de klas. De ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller
op en echt kritisch kijken of die nieuwe ontwikkeling nu een mooie stap is in de
ontwikkeling van ons onderwijs of juist een hype is, doe je bijna niet meer. Er
staat alweer iets nieuws voor de deur.
Afgelopen week heb ik samen met mijn directeur gekeken naar onze school
en de ontwikkelingen daarbinnen. Met het team gaan we een start maken om
een nieuw schoolondernemersplan te schrijven en daarbij is doorontwikkelen
natuurlijk van belang.
In een blog van een onderwijsadviseur las ik: “Als het na-apen begint, dan
stopt het denken.” Dan ga je iets doen omdat je leest en hoort hoe goed het
bij anderen werkt of juist omdat het evidence-based is. Dat laatste is voor mij
van belang, maar wordt naar mijn mening steeds ingewikkelder. Aangezien
de ontwikkelingen zo snel gaan, is het bijna niet meer haalbaar om de
ontwikkeling wetenschappelijk te onderbouwen.

“Niet na-apen, maar zelf

Ik geloof erin dat, wanneer je kijkt naar de ontwikkeling
van je school, je vooral moet kijken naar voor wie je de
ontwikkeling in gang zet en wie het moet gaan doen.
Niet na-apen, maar zelf nadenken en kijken. Past dit bij de leerkrachten en
bij de leerlingen? Ook al is heel duidelijk bewezen dat iets werkt, wanneer je
leerlingen er nog niet aan toe zijn of je leerkrachten het niet kunnen uitdragen,
zullen deze ontwikkelingen geen doorontwikkeling betekenen in je school.
Wanneer iedereen doet waar hij echt in gelooft, zich kritisch af durft te vragen
of iets past bij zijn manier van ontwikkelen én nee durft te zeggen tegen een
ontwikkeling die daar niet aan voldoet, zal dan werkdruk ook een hype zijn?

nadenken en kijken.”

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.
Annette is Vriend van OMJS.
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MAATSCHAPPELIJK
ONDERNEMERSCHAP:
EEN HELE ONDERNEMING?!
TEKST PATTY VAN DER AA

Collega Hanneke
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W

ie denkt dat ondernemerschap in het onderwijs
puur en alleen draait om commercieel belang en
het vullen van je eigen portemonnee, heeft het mis. Het
gaat om het bewust worden en het benutten van kansen
zonder je te laten belemmeren door middelen of grenzen.
Om te bouwen aan visie en het vermogen je ideeën te
verwezenlijken. Precies daarin kan het onderwijs wel wat
lefgozers gebruiken. Wij zien hen als ondernemers die – niet
zo toevallig – ook nog eens maatschappelijk betrokken zijn.

EEN SCHOOL IS EEN HELE ONDERNEMING
Als schoolleider ben je maatschappelijk ondernemer. Punt. Als hoofd van jouw
organisatie ben je namelijk aan het ondernemen binnen een maatschappelijke context.
Het is goed om daarbij kritisch te blijven kijken naar wat je met die organisatie
toevoegt aan de maatschappij en hoe je daarin het verschil kunt maken. Net zoals
een ondernemer met een product of dienst doet. Ondernemerschap gaat over
doelgerichtheid, omgevingsbewustzijn en lef om te doen wat nog niet is gedaan.
Waar we vaak de neiging hebben in te grijpen wanneer het slecht gaat, kijken
ondernemers vooruit en anticiperen ze op de mindere dagen die misschien ooit komen
gaan. Een ondernemer blijft kritisch, is vernieuwend, wil het steeds beter doen en denkt
in kansen. Daarvoor hoef je echt geen geboren ondernemer te zijn. Ondernemerschap
valt of staat, ook in het onderwijs, met de bewustwording waarom je doet wat je doet.
En welk langetermijnresultaat je hierbij voor ogen hebt. Dat hoeft geen financieel
rendement te zijn: het kan net zo goed winst zijn op het gebied van de ontwikkeling
van je leerlingen of werkdrukverlaging.
BEN JE BEWUST VAN JOUW BESTAAN
De bewustwording van je omgeving en welke functie jouw school en jij als schoolleider
hierin hebben, is enorm belangrijk. Waar ligt je verantwoordelijkheid? Waar liggen
jouw ambities? Wat drijft jou als schoolleider? Er alleen voor zorgen dat de school de
komende tien jaar blijft voortbestaan, is namelijk niet goed genoeg. Er is visie nodig.
Een richting die jouw school uniek maakt. Profilering zit hem niet in het beconcurreren
van de school naast je, maar gaat letterlijk over het hebben van een ander profiel dan je
buurschool. Als er niets te kiezen is, waarom zijn er dan nog twee scholen en niet maar
één? Dan is de toegevoegde waarde van twee gebouwen en twee schoolbesturen er niet.
DE ENE SCHOOL IS DE ANDERE NIET
Vergelijk een school eens met een Albert Heijn: vanaf de buitenkant lijken al deze
supermarkten hetzelfde, welk filiaal je ook bezoekt. Toch is de binnenkant volledig
afgestemd op de omgeving waarin de supermarkt staat. In een wijk met veel studenten
is het huismerkaanbod groter dan in een wijk met veel tweeverdieners. En op plekken
waar minder vleeseters wonen, is het vegetarisch aanbod groter. Het lijken open deuren,
maar ze maken hét verschil tussen een supermarkt die past in de omgeving en daarin
bestaansrecht heeft en een winkel die binnen een paar jaar zijn deuren sluit. Jouw
school lijkt aan de buitenkant wellicht op elke andere school, maar door goed aan te
sluiten bij je omgeving kun je het verschil maken voor de kinderen op jouw school.
Door in te spelen op behoeftes uit de omgeving, door bijvoorbeeld samenwerkingen
aan te gaan met een kinderdagverblijf, de muziekvereniging of bibliotheek. Je moet
je omgeving kennen en weten wat deze nodig heeft. Maar het gaat ook over wie jij in
essentie bent en hoe je het verschil maakt voor leerlingen nu en in de toekomst. Over
hoe de visie van de school tot uiting komt in het onderwijs en wat dit met de leraren
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Collega’s Erik en Hanneke

Docenten Erik en Hanneke tijdens een van de bijeenkomsten
van de herregistratiemodule Maatschappelijk Ondernemerschap.
(Helmond)

doet. Uiteraard zonder jouw kerntaak als school hierbij uit het
oog te verliezen. Maatschappelijk ondernemerschap gaat dan
ook over het continu toetsen van de visie aan de werkelijkheid.
Over hoe iets nog beter kan en wat daarvoor nodig is. Over
keuzes maken omwille van de leerling. En soms ook nee te
zeggen.
DURF NEE TE ZEGGEN
De avondvierdaagse, de sinterklaasviering, het kerstontbijt
of de koningsspelen: veel zaken die in de maatschappij leven,
komen op het bordje van het onderwijs terecht. Toch staat er
van veel zaken helemaal nergens beschreven dat ze verplicht
zijn. Vraag je als school daarom eens af of je op al die vlakken
wel actief wilt zijn. Of ze bijdragen aan de visie en ambities
van jouw school. Keuzes maken of durven breken met tradities
die niets of weinig aan het onderwijs toevoegen, is lastig. Net
zo goed als nee zeggen tegen ouders die waarde hechten aan
dergelijke activiteiten. Het vergt lef.
Om kwaliteit na te streven zul je als school ook je
maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat
betekent niet alleen goed voor je leerlingen zorgen, maar
ook voor jezelf én je leraren. Dat start bij de focus van de
schoolleider. Als je jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid
kunt blijven verbinden aan je ambities en visie, kun je deze ook
makkelijker vertalen binnen je school.
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OVERTREED DE REGELS
Natuurlijk weten we allemaal dat mensen in het onderwijs
niet degenen zijn die makkelijk regels overtreden. Maar soms,
heel soms, kan een regel overtreden of grenzen opzoeken
zorgen voor vernieuwing. Wanneer een kleine dosis brutale
ondernemersmentaliteit helpt het onderwijs te vernieuwen
of de kwaliteit te beschermen, is een overtreding niet zo erg,
toch? Sta eens stil bij hoe jij de maatschappelijke opdracht kunt
vervullen. En durf eens wat meer burgerlijk ongehoorzaam
te zijn. Ga het gesprek aan om grenzen te verleggen en te
ontdekken dat er meer kan dan je nu voor mogelijk houdt.
Als er niets schuurt, gebeurt er ook niets. Jouw invloed als
schoolleider is groter dan je denkt. En als je die invloed écht
inzet, wordt hij nog groter.

VRIEND AAN HET WOORD

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.
Voor deze ‘Vriend van OMJS’ zijn we in gesprek gegaan met een van onze eerste vrienden.

“VAN BEWEGEN EN MUZIEK
TOT
GELUK
EN
LEIDINGGEVEN”
‘VRIENDSCHAP’ MET OMJS
TEKST SANNE VOORZEE

I

ris Schellekens, directeur van OBS Het Klokhuis in Beek en
Donk en Lieshout, is al lange tijd een dankbaar lezer van
diverse OMJS-publicaties en past veel theorieën daadwerkelijk
toe in de praktijk: “Wat we bij Het Klokhuis sowieso hanteren,
zijn de 5 minuten-werkvormen. Deze opdrachten worden
daadwerkelijk gebruikt in de klas. En met succes. Zoals de naam
al aangeeft, gaat het over korte opdrachten, meestal actief van
aard, binnen verschillende thema’s: van bewegen en muziek tot
geluk en leidinggeven. De leerkrachten en de leerlingen zijn er
erg over te spreken.”
Maar ook de leiderschapsreeks, een reeks boeken over leren en
leiderschap, kan rekenen op de interesse van de directeur: “Er
zijn veel goeie publicaties geweest, maar de leiderschapsreeks
mag vanwege mijn functie uiteraard op mijn bijzondere
belangstelling rekenen. Zo vind ik Van Eiland naar WIJland
een erg pakkende publicatie en een goed toepasbare theorie.
Met een eenvoudig model kunnen leraren systematisch
en gestructureerd de juiste vorm voor collegiaal leren,
simpel gezegd het leren van je collega’s, inzetten. Daarmee
professionaliseren zij zichzelf en verbeteren ze de kwaliteit van
de organisatie. Uiteraard is dat iets wat ik als directeur nastreef.
En op onze eigen manier gebruiken we dit model dan ook
binnen Het Klokhuis.”

Een interview met Iris Schellekens,
directeur van OBS Het Klokhuis en
vriend van OMJS*.

Schellekens’ school profiteert op vele gebieden ten volle van
de jarenlange ‘vriendschap’ met OMJS, onder meer door het
in de praktijk toepassen van de genoemde publicaties en door
leerkrachten opleidingen te laten volgen. Over het volgende
waar de directeur werk van gaat maken, is ze heel stellig:
“Deep learning! Het is een theorie die me enorm boeit. Deze
systematische aanpak zou wel eens de toekomst kunnen zijn en
dan kun je er maar beter op voorbereid zijn! De publicaties en
andere uitingen die hierover nog zullen verschijnen, zullen in
ieder geval zeker niet aan mijn aandacht ontsnappen.”

IRIS SCHELLEKENS
Directeur OBS Het Klokhuis
“Zie de kans...”

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

OOK VRIEND WORDEN VAN OMJS?
Een lidmaatschap kost € 149 per jaar en biedt vele directe én indirecte voordelen. Ga voor meer info of om je aan te melden naar

omjs.nl/vriend.
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VAN VISITEREN
KUN JE LEREN
TEKST FLOORTJE DEKKERS

A

ls bestuur, als schoolleiding en als
leraar ben je constant bezig met
de ontwikkeling van onderwijskwaliteit.
Maar hoe maak je inzichtelijk wát je
waarom doet, hoe bekijk je objectief de
ontwikkelslagen die je maakt en hoe plaats
je deze in een breder perspectief? Een
audit of collegiale visitatie is hiervoor een
uitstekend middel, mits deze aan een aantal
voorwaarden voldoet.

“Audits helpen
ons veel gerichter
ontwikkelen en onze
beroepsstandaard
op peil houden.”

12
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Martine Creemers, adviseur bij Onderwijs Maak Je Samen en
Hank Beermann, mede-eigenaar van Maatschap Onderwijs
en kerndocent bij Onderwijs Maak Je Samen verzorgen een
visitatietraining vanuit de PO-raad. Zij weten uit ervaring
dat collegiale visitaties uitstekend werken, als ze tenminste
onderdeel uitmaken van een groter, integraal kwaliteitsdenken.
“Visitaties moeten bij voorkeur in vaste cycli plaatsvinden, met
een constant gehanteerde systematiek, leggen zij uit. De kracht
zit in de herhaling. Daarnaast is de samenstelling belangrijk
van de commissie die de visitaties uitvoert. Je kunt als collega’s
bij elkaar in de klas gaan kijken, maar dan loop je het risico op
het ontstaan van blinde vlekken in je eigen organisatie. Beter is
het om mensen van buiten te vragen, die bereid zijn om door de
bril van de gevisiteerde school de praktijk te bekijken. Zónder
dat ze daarbij een waardeoordeel vellen. Het gaat om feitelijke
waarnemingen in concreet gedrag, waarmee de school als het
ware een spiegel krijgt voorgehouden. Het visitatiecontact moet
een open karakter hebben en op dialoog gericht zijn, zodat het
bevindingen oplevert die de school positief stimuleren om zich
verder te ontwikkelen.”
Bij Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO) in Utrecht, het
bestuur van 37 openbare basisscholen, hebben ze sinds een
aantal jaren audits toegevoegd als middel in kwaliteitszorg.
De directeuren van de stichting waren al opgeleid om in teams
van zes bij elkaar audits uit te voeren. Dat levert op meerdere
fronten bruikbare kennis en ervaring op: niet alleen voor
de school die wordt geaudit, maar ook voor de auditerende
directeuren, die andere, nieuwe inzichten mee terugnemen

COLLEGIALE VISITATIE OF AUDIT?
De begrippen ‘audit’ en ‘collegiale visitatie’ worden nogal eens door elkaar gebruikt; wat
op sommige scholen wordt bestempeld als audit, is in feite een collegiale visitatie.
Bij collegiale visitatie gaat het zowel om

Een audit heeft een meer controlerende

leren als om waarderen om te kunnen

functie. Het is een onderzoek dat, met een

ontwikkelen en verbeteren. Leren met en

systematische en gedisciplineerde aanpak,

van elkaar staat centraal en het doen is

wordt uitgevoerd naar het goed en

hierbij tevens het leren. Kennis zit immers

betrouwbaar functioneren van de school

niet (alleen) in mensen, maar vooral ook

als organisatie.

tussen mensen.

voor hun eigen school. Bovendien leer je als auditor zelf nieuwe
vaardigheden: hoe stel je vragen, hoe koppel je waarnemingen
professioneel terug?
“Het gaat om mensen die graag met elkaar verder willen leren.
Er is absoluut geen sprake van een soort interne inspectie”,
verduidelijkt Saskia de Jong, adviseur onderwijskwaliteit bij
SPO. “Ons auditconcept zijn we inmiddels verder aan het
ontwikkelen. We zijn bezig om ook andere expertise toe te
voegen aan de teams; denk aan intern begeleiders en andere
specialisten die ambulante tijd
beschikbaar hebben. [In het kader van
het lerarentekort wil de stichting liever
zo min mogelijk mensen voor de klas
weghalen, red.] We werken toe naar
een systeem waarin er eens in de vier
jaar op iedere school een geplande
audit is, die liefst ook nog past bij de
ontwikkelfase van de betreffende school. Daarbij willen we de
samenstelling van de groep die de audit doet, zoveel mogelijk
toespitsen op de vraag van de school die wordt bezocht en op
het onderliggende, bestuursbrede referentiekader. Dat is een
grote organisatorische uitdaging, maar die gaan we zeer zeker
aan. Want we merken dat we een krachtig middel in handen
hebben om de onderwijskwaliteit te verhogen.”

een externe audit te laten doen. Directeur-bestuurder Marcel
van den Hoven ziet dit als een waardevolle thermometer
die in zijn organisatie wordt gestoken. Hij gebruikt de
uitkomsten als richtinggevend voor het bepalen van het
beleid. Hij onderschrijft de mening van Martine en Hank
over de externe blik door een objectieve bril: “Collega’s die
elkaar onderling evalueren, geeft toch een gekleurder beeld,
lijkt mij. De uitkomsten van de externe audit geven mij een
inventarisatie van waar binnen onze stichting verbeteringen
kunnen of moeten plaatsvinden en geven mij inzicht in de
aard van die verbeteringen. We
kunnen wel nieuwe methodes willen
aanschaffen om de prestaties van de
scholen te verbeteren, maar misschien
moet de focus veel meer liggen op
investeren in de professionaliteit van
de leerkrachten. De investering die
auditen ons kost, is deze meer dan
waard, want audits helpen ons veel gerichter ontwikkelen en
onze beroepsstandaard op peil houden. Ik vraag me weleens af
hoeveel waarde de inspectie hecht aan auditeren. Doen we op
het gebied van kwaliteitszorg de goede dingen?”

Kennis zit immers niet

(alleen) in mensen, maar

vooral ook tussen mensen.

DOEN WE HET WEL GOED?
Bij Stichting SKOPOS, het bestuur van zeven basisscholen in
het Brabantse Schijndel, is gekozen om eens in de drie jaar

Bij navraag blijkt dat de inspectie zeker waarde hecht aan
audits en visitaties. De ene audit of visitatie is de andere niet,
maar omdat het vaak gaat om een observatie van de directe
onderwijspraktijk, kan de inspectie deze eigen initiatieven
van scholen en besturen alleen maar toejuichen. Zowel extern
als intern (de intern begeleider die klassenbezoeken binnen

OMJS MAGAZINE

13

VISITEREN

school doet bijvoorbeeld).
De inspectie kan de
Of de inspectie iets met
eigen initiatieven van
de uitkomsten doet en
scholen en besturen
zo ja, wat dan, hangt
af van de aard van het
alleen maar toejuichen.
gedane onderzoek.
Herman Franssen is
onderwijsinspecteur. “Audits en visitaties zijn een uitstekende
manier om de onderwijskwaliteit in beeld te brengen en
vervolgens te werken aan verbeterpunten. De resultaten van
audits zijn primair voor de school zelf van belang, maar we
nemen ze serieus en willen er ook graag gebruik van maken.
Dat gaat het beste als de audit zich niet op één onderwerp richt
(bijvoorbeeld leerlingenzorg), maar op alle relevante aspecten
van het onderwijs, zoals het curriculum en het pedagogischdidactisch handelen. Van belang daarbij is het referentiekader
van waaruit de audit of visitatie plaatsvindt. De visie van de
school moet verwerkt zijn in het kijkkader. Het is ook goed als
de audit kijkt naar vakgebieden waarvoor geen toetsresultaten
beschikbaar zijn (denk aan mondelinge communicatie of
kunstzinnige vorming). Als inspecteur bespreek ik hoe de audit
is uitgevoerd. Soms moeten we voor ons onderzoek dieper
op de materie ingaan, maar het komt zeker ook voor dat we
ons kunnen beperken tot het verifiëren van de uitkomsten
van de audit en zelf geen uitgebreid onderzoek doen. Een
goede auditsystematiek vormt in de ogen van de inspectie een
belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg van schoolbesturen.
In de regio waar ik werk, Zuidoost-Nederland, zie ik de
uitvoering van gedegen audits in een stroomversnelling raken.”

14
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MET VIER BENEN IN DE PRAKTIJK
Suzanne Jägers is directeur van basisscholen De Heijcant
en ’t Talent en Marja Schippers is adjunct-directeur van De
Regenboog. Deze drie scholen liggen in het Brabantse Schijndel
en zijn onderdeel van SKOPOS. Zoals directeur-bestuurder Van
den Hoven aangaf, is er iedere drie jaar een externe audit. Maar
daarnaast zetten de scholen individueel ook auditmiddelen in
als kwaliteitsinstrument. Marja bijvoorbeeld geeft aan dat bij
haar op school de externe audit gebruikt wordt om te verifiëren
of gemaakte afspraken te herkennen zijn in de praktijk, als
het gaat om beleidsonderwerpen als ‘Weer samen naar school’
of de schoolplannen. Intern kiezen collega’s samen met een
regiegroep jaarlijks één onderwerp dat uit- en doorgelicht
wordt, bijvoorbeeld het taal- of rekenaanbod. Gebeurt dat
volgens de afgesproken stappen? En zo niet, waarom niet?
Kunnen we daarvan leren? Willen we op basis daarvan nieuwe,
betere afspraken maken? Volgens Marja is er, zeker vanuit
de interne audits, snel feedback mogelijk en vinden collega’s
dat erg prettig. Leerkrachten gaan vaak op hun eigen manier
al meteen met geformuleerde verbeterpunten aan de slag en
overleggen later weer over hun bevindingen. Vervolgens leren
ze weer van elkaars inzichten en zo blijft iedereen scherp op de
kwaliteit.
Suzanne Jägers is als directeur, samen met Joyce van den
Boogaard van OMJS, in alle groepen van De Heijcant op
klassenbezoek geweest. In een ruime week legde ze de bezoeken
af en voerde ze nagesprekken over pedagogisch-didactisch
handelen. Soms volgde er daarna nog een klassenbezoek.

Associé Hank

“Een goede auditsystematiek
vormt in de ogen van de inspectie
een belangrijk onderdeel van de
kwaliteitszorg van schoolbesturen.”

“Ik wil weten hoe het met mijn mensen gaat, hoe ik hen kan
helpen in een flow te komen, want dan werken mensen het
beste. Wie heeft daarvoor wat nodig? Ik heb wel een voorbeeld
van een mooi traject dat via klassenbezoeken en gesprekken
is geïnitieerd. We wilden de betrokkenheid van kinderen
vergroten en hun meer eigenaarschap geven. De manier waarop
we dat wilden doen, bleek thematisch werken. Concreet kwam
daar bijvoorbeeld voor groep 7 een geweldig project uit waarin
leerlingen in tweetallen een duurzaam voedingsproduct
ontwikkelden. Allerlei vaardigheden werden aangesproken,
ze deden kennis op over duurzaamheid, leerden verpakkingen
ontwerpen en presenteren. Het project leverde bijvoorbeeld
hutspotkroketjes en smoothies in een meeneempakket op.
Als school ervaren we zo heel concreet hoe uitkomsten van
klassenvisitaties uiteindelijk in de praktijk leiden tot een betere
kwaliteit van ons onderwijs.”

AAN HET WOORD WAREN...
HANK BEERMANN

SUZANNE JÄGERS

Mede-eigenaar Maatschap Onderwijs en Kerndocent en

Directeur BS De Heijcant en BS ’t Talent in Schijndel

opleider Onderwijs Maak Je Samen

“Van vinken op zoek naar vonken!”

“Wijsheid begint met verwondering.” - Socrates
SASKIA DE JONG
Adviseur onderwijskwaliteit SPO Utrecht
MARCEL VAN DEN HOVEN

“Met goed onderwijs creëer je kansen voor het leven.”

Directeur-Bestuurder SKOPOS
“What is not started will never get ﬁnished.” - Johann

MARTINE CREEMERS

Wolfgang von Goethe

Adviseur bij Onderwijs Maak Je Samen
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

HERMAN FRANSSEN

MARJA SCHIPPERS

Inspecteur PO bij de Inspectie van het Onderwijs

Adjunct-directeur BS De Regenboog in Schijndel

“Het is goed voor het onderwijs als scholen vaker een selﬁe

“It is better to travel well than to arrive.” - Buddha

maken.”
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OMJS IN BEELD

(GEVAT)
DE ZES PIJLERS VAN OMJS
SCHOOLJAAR 2018-2019

“LEREN DOE JE NIET ALLEEN,
ONDERWIJS MAAK JE SAMEN.”

121

35

26
pindakaas

OMJS ADVIES & PROCESBEGELEIDING
Onderwijs Maak Je Samen Advies & Procesbegeleiding bestaat uit een

MEDEWERKERS

ZONNEPANELEN

POTTEN PINDAKAAS
(PER JAAR BIJ DE
GEZAMENLIJKE LUNCH
VAN 12.30 TOT 13.00)

gedreven en praktijkgerichte club professionals met diverse expertises en
ervaringen in onderwijs- en organisatie-ontwikkeling. We trachten in alles
wat we doen doelgericht, doortastend en inspirerend te zijn (ons OMJS
DNA). Voor de klanten zijn onze adviseurs ‘het gezicht van OMJS’.

OMJS ACADEMIE*
In het actuele onderwijsbeleid zien we dat er steeds meer belang wordt toegekend
aan kennisontwikkeling, een leven lang leren en beroepsinnovatie. De academie van

19 ADVISEURS

Onderwijs Maak Je Samen wil een positieve bijdrage leveren op het carrièreperspectief
van de onderwijsprofessional door het stimuleren van professionalisering,
(persoonlijke)-ontwikkeling en het up-to-date houden van kennis en vaardigheden.

OMJS.NL/ACADEMIE
*SCHOOLJAAR 2018-2019

WERKZAAM BINNEN DE
VOLGENDE SECTOREN:

8.2

KLANTTEVREDENHEID
IN HET JAAR 2018

THEMA’S

Jonge kind
Verdiepend leren

PO

Taal/lezen

75%

1.237

VO
15%

KO
5%

overig

5%

ONDERWERPEN WAARVOOR ONS ADVIES EN
PROCESBEGELEIDING GEVRAAGD WORDT:

Organisatieontwikkeling
en leiderschap

Curriculumontwikkeling

Het jonge kind

Audits

Leiderschap

Coaching

Taal/lezen

Rekenen

Kwaliteitszorg

Verdiepend
leren
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Rekenen/wiskunde

DEELNEMERS NAMEN AFGELOPEN
STUDIEJAAR DEEL AAN ÉÉN OF
MEERDERE ACTIVITEITEN

6

Leiderschap
Zorg & kwaliteit

4

ERKENDE REGISTER

HERREGISTRATIEMODULES

POST-HBO-OPLEIDINGEN

VOOR DE SCHOOLLEIDER

66

UITGEVOERDE

TRAININGEN, STUDIEDAGEN, STUDIEREIZEN
EN POST-HBO-OPLEIDINGEN

ZUID-AFRIKA FINLAND

16

VO

BELGIË

CANADA

ENGELAND

OMJS UITGEVERIJ**

OMJS INTERIM

Onderwijs Maak Je Samen werkt met en voor organisaties uit het onderwijs. Uit het

OMJS Interim biedt tijdelijke krachtige oplossingen voor het primair (en

belang om de theorie en praktijk te verbinden ontwikkelt Uitgeverij OMJS uitgaven

voortgezet) onderwijs. Schoolleiders die werken aan de kracht van de

om het werk van eigen adviseurs en onderwijsprofessionals te versterken en verrijken.

teamleden in de school om samen een duurzame verandering door te voeren.

Hiermee maken we kennis deelbaar en dus vermenigvuldigbaar.

Samen werken aan noodzakelijke kwaliteitsverbetering of herstructurering van
de organisatie; alles gericht op beter onderwijs voor de leerlingen.

OMJS.NL/WEBWINKEL

14.960
ITEMS VERKOCHT

3.632
BESTELLINGEN
VERZONDEN

OMJS.NL/OMJS-INTERIM

1 CENTRALE
PROCESBEGELEIDER
VOOR ONZE INTERIMMERS

32

LEDEN IN ONZE INTERIMNETWERK

PO

OPDRACHTEN
VOORNAMELIJK BINNEN
HET PRIMAIR ONDERWIJS

20

ONDERWIJSEXPERTS
VOOR ADVIES

NIEUW IN 2019
POST-HBO-OPLEIDING ‘INTERIM-SCHOOLLEIDER PO’
(VANAF SCHOOLJAAR 2019-2020)

454
VRIENDEN
VAN OMJS

KINDVOLGSYSTEEM LOOQIN
Wij geloven niet in lineaire groeicurves. Procesgericht kindvolgsysteem Looqin

8,7

koppelt daarom het welbevinden en de betrokkenheid aan competenties en
prestaties. Met Looqin kun je de brede ontwikkeling van kinderen van 0-4
jaar (kinderopvang) en van 4-13 jaar (basisonderwijs) in beeld brengen; een

UIT KLANTBEOORDELINGEN
& REVIEWS

integraal systeem dat de doorgaande ontwikkelingslijn van jonge kinderen
optimaal waarborgt en de communicatie en overdracht tussen voorschoolse
organisaties en het primair onderwijs vereenvoudigt.

MEEST
VERKOCHT

LOOQIN.CO

4.667
GEBRUIKERS

MIJN NOTITIEBOEK

**1 MEI 2018 – 1 MEI 2019

52.434
KINDEREN

OMJS KENNIS & ONDERZOEK
Kennis & Onderzoek levert een bijdrage aan de kwaliteit, aanpak en
professionalisering van de organisatie. Zij stimuleert en ontwikkelt het onderzoekend
vermogen van de professionals van Onderwijs Maak Je Samen. Kennis & Onderzoek
streeft ernaar de eigen organisatie te voorzien van (proces)kennis en energie om
kwalitatief goed advies, scholing en begeleiding te realiseren.

12X
29
6

KENNISDELING
MAANDELIJKS VINDT ER INTERNE KENNISDELING PLAATS BINNEN HET OMJS TEAM

287.496
LOGBOEK ITEMS

600+

UNIEKE INTERVENTIES

WELBEVINDEN COMPETENTIES
BETROKKENHEID PRESTATIES

80+

0-13 JAAR

LEZERS OMJS MAGAZINE

GRATIS
PRIKKELENDE
POSTERS

DOORGAANDE ONTWIKKELING

4.000+

DOSSIERS
OP DE WEBSITE

KENNISTEAMS
TAAL/LEZEN, REKENEN/WISKUNDE, JONGE
KIND, VO, LEIDERSCHAP, VERDIEPEND LEREN

1.171

STUDENTEN LEREN OBSERVEREN MET LOOQIN
OMJS MAGAZINE
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LIVE EN ONLINE LEREN

Marsha en collega Joyce

DE IDEALE MIX TUSSEN
LIVE EN ONLINE LEARNING
VOORTDURENDE PROFESSIONALISERING, OVERAL EN ALTIJD
TEKST ROMY CHATROU-VAN DER SANDE

D

igitaal belastingaangifte doen, een
e-book lezen of met collega’s sparren
in een Facebookgroep. Een groot deel van
ons leven speelt zich online af. Toch is
online leren (in het onderwijs) nog lang
niet zo ingeburgerd als bovenstaande
voorbeelden. En dat is zonde. Online leren
brengt namelijk grote voordelen met zich
mee, zeker in combinatie met ‘live’ leren.
Onderwijs Maak Je Samen start volgend
schooljaar met het eerste blended aanbod:
een mix tussen live en online leren.

18
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Met name kennis verwerven kan prima via een online
platform aangeboden worden. Onderwijsadviseur Joyce van
den Boogaard van OMJS vertelt: “Je merkt bij ons aanbod in
opleidingen dat er verschillen zijn tussen studenten. De een
heeft al de nodige bagage als het gaat om bepaalde kennis, de
ander begint op nul. Door middel van online leren kun je in je
eigen tempo en op het moment dat het jou uitkomt je de stof
eigen maken. Vervolgens kunnen we in onze live-sessies de
diepte ingaan.”
KENNIS ALTIJD BESCHIKBAAR
OMJS werkt samen met Piex. Marsha van der Vleuten, die zelf
een achtergrond heeft in het onderwijs, is oprichter van dat
bedrijf. Ze vertelt: “Als leerkracht moet je beschikken over een
diversiteit aan kennis: van een goede rekeninstructie tot aan
formatief evalueren. Het is vanaf dag 1 mijn ambitie geweest
om onderwijsexpertise altijd en overal beschikbaar te maken en
onafhankelijk van tijd en plaats te kunnen leren.”

“Door middel van online learning
kun je voorkomen dat het wiel steeds
opnieuw uitgevonden moet worden.”

INTERACTIEF
In je eigen tempo de theorie tot je nemen: dat kan toch ook door een boek te
lezen? “Dat klopt”, beaamt Marsha. “Maar online leren is meer dynamisch,
flexibel en interactief”, vertelt ze. “Het vraagt om een actieve houding van
de deelnemer. Gedurende de training word je continu bevraagd en ontvang
je direct feedback. Ook wisselen we tekst af met video’s en foto’s, die we op
schoollocaties maken. Daardoor is het heel praktisch en betekenisvol.” Het
grote voordeel van een online training is dat de informatie gekaderd is. “Zo
heb je een professionele filter op alle informatie die over een onderwerp te
vinden is. We gaan dus veel verder dan een platte PowerPoint.”
EEN LEVEN LANG LEREN
Online leren moet vooral aanzetten tot een nieuwsgierige, kritische houding.
“Kennisoverdracht is niet het grootste goed, zelf een actieve rol spelen is ook
belangrijk”, aldus Joyce. “Daarom is de combinatie tussen ‘online’ en ‘live’
ideaal: bij online leren ligt de focus op kennis verwerven en bij live learning
ook op de toepassing ervan.” Deze combinatie is nodig om te komen tot
verdieping én stimuleert continue professionalisering.
KENNIS DELEN
Piex werkt voor de realisatie van de content samen met gerenommeerde
partners en experts die actief zijn binnen het onderwijsveld. Marscha:
“Kennis delen is een belangrijk onderdeel. Scholen vergaren in de loop
der jaren veel kennis, maar die knowhow wordt niet altijd gedeeld. Door
middel van online learning kun je voorkomen dat het wiel steeds opnieuw
uitgevonden moet worden. Wij brengen professionals samen in het kader
van inhoud. Hierdoor kunnen zij onbeperkt nieuwe vaardigheden opdoen en
op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in hun vakgebied.”

HOE ZIET EEN ONLINE TRAINING
ERUIT?

“Kennisoverdracht is niet het
grootste goed, zelf een actieve rol

Een goede balans tussen theorie en praktijk: dat is het

spelen is ook belangrijk.”

uitgangspunt van een online training. De trainingen
van Piex bestaan uit vier onderdelen en hebben een
doorlooptijd van anderhalf à twee uur. In het eerste
onderdeel bepaal je de focus: wat wil je met deze
training bereiken? Het tweede deel is gericht op
theorie. Vervolgens komt in het derde deel de praktijk

AAN HET WOORD WAREN…

aan bod, waarna in het vierde deel de vertaalslag naar
de student wordt gemaakt. Marsha: “Online learning

MARSHA VAN DER VLEUTEN

is een basis, je moet geprikkeld worden om verder

Eigenaar Piex

aan de slag te gaan. Je krijgt dan ook geen certificaat,

“Een goede leerkracht = voor altijd leerling.”

omdat ik er niet in geloof dat je jezelf na anderhalf uur
mediawijs kunt noemen, maar je hebt wel de eerste
stap gezet.” Joyce vult aan: “In het geval van OMJS

JOYCE VAN DEN BOOGAARD

wordt het interactieve aanbod geïntegreerd in het

Adviseur Onderwijs Maak Je Samen

lesprogramma en wordt deze stof dus in een live-sessie

“Samen komen is een begin, samen blijven is een proces,

verder behandeld door ervaren docenten en coaches.”

samen werken is succes.”
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INTERN BEGELEIDER,
WIE BEN JIJ?
TEKST PATTY VAN DER AA

Student Peggy
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W

at zijn jouw kwaliteiten? Waar
liggen de uitdagingen? En wat is
jouw visie op jouw rol binnen de school?
Wat is jouw impact als intern begeleider?
Vragen waarop je regelmatig een antwoord
aan het formuleren bent, met maar één
reden: het creëren van een optimale
onderwijsontwikkeling voor de leerling en
de leraar.

Om de kwaliteit te behouden en verbeteren sta je als intern
begeleider aan het roer. Jij bent de ondersteunende en
meedenkende factor die het leren van anderen mogelijk maakt.
Logisch dat je daar af en toe zelf ook wat extra ondersteuning
en vaardigheden bij nodig hebt.

“Visie, leren en
ruimte vormen de
gouden driehoek
van elke intern
begeleider.”

WAAR BEGIN JE?
Als intern begeleider ben je dagelijks intensief bezig met de
ondersteuning en begeleiding van de leerlingen en leraren
op school. Je hebt te maken met diverse ontwikkelingen, de
coaching van leraren, het delen van kennis en kunde binnen
het team en het verwezenlijken van de visie en het beleid;
taken en uitdagingen genoeg. Om de kwaliteit van de school te
waarborgen moet je als duizendpoot je weg weten te vinden.
Natuurlijk start die zoektocht bij jezelf. Maar wat misschien
even belangrijk is, is het creëren van draagvlak en draagkracht
onder alle stakeholders met wie je binnen en buiten de school
samenwerkt.
“Een intern begeleider dient een mix aan te brengen tussen wat
in de theorie beschreven staat en wat je in de praktijk ervaart”,
vertelt Sandra Broers (docent van de post-hbo-opleiding Intern
begeleider). “Men dient steeds de vertaling te maken van wat
je leest naar wat je hiermee kunt doen of anderen kunt laten
doen. Het is de bedoeling dat de intern begeleider de eigen
praktijk sterker maakt en dat dit niet alleen zichtbaar wordt
voor henzelf, maar voor de hele school.”
Niet voor niets start de opleiding met de vraag wie jij als intern
begeleider bent, gevolgd door de actuele ontwikkelingen
binnen het passend onderwijs en de bijbehorende inzichten
over hoe jij hierin zowel de leerlingen als het team kunt
begeleiden. Dat je daarvoor meer moet weten over onder
andere leer- en gedragsproblemen, coachingstrategieën,
data- en doelgericht handelen en samenwerkingsverbanden,
spreekt voor zich. En dat allemaal terwijl je opgedane kennis
meteen toepast in de praktijk. “De opleiding legt een stuk van
de verantwoordelijkheid bij ons neer”, vertelt Peggy Faems,
student aan de opleiding én intern begeleider op IKC Laar in
Weert. “We maken bijvoorbeeld een onderzoeksplan, waarbij
je niet bezig bent met ellenlange verslagen, maar juist kijkt
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hoe het werkt in jouw praktijk. En dat vind ik heel fijn aan de
opleiding. Je bent écht met de inhoud bezig. Niet met dingen
die je nooit meer zult doen.”
VAN SPIN TOT HELIKOPTER
Als intern begeleider doe je nu eenmaal veel. De kern is dat je
de spin in het web bent. De bijbehorende helikopterview is de
basis van je vak, naast de didactische inhoud en ondersteuning
aan leraren en leerlingen natuurlijk. Dat je hiervoor in
elk geval enkele basiscompetenties moet bezitten, is niet
vreemd. Een intern begeleider die moeite heeft om duidelijk
te communiceren of niet in staat is om het geheel te overzien
en daardoor verzandt in het oplossen van problemen, zal
veel moeite hebben met het vervullen van deze functie. Ook
het stukje feedback geven en ontvangen hoort erbij. Of je nu
dezelfde of een andere mening hebt: discussie is van belang om
het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. Hetzelfde geldt
voor de persoonlijke ontwikkeling van de intern begeleider.
Je moet informatie blijven slurpen om dingen te weten te
komen. Voor Peggy het leukste – en tegelijkertijd de grootste
uitdaging, want de weg ernaartoe is eigenlijk nog mooier dan
het resultaat.
“En zo werkt dat ook bij veranderingen in de school”, legt
Sandra uit. “Leraren willen vaak kant-en-klare oplossingen,
maar die leveren geen duurzame ontwikkeling op. We willen
dat de intern begeleider samen met het team nadenkt,
perspectieven bekijkt, onderzoekt en de tijd neemt. Veel
leraren vinden dat soms nog lastig. Zij hebben elke dag met de
leerlingen te maken en willen het liefst direct een oplossing,
waarbij dat stukje literatuur, onderzoek en analyse wordt
overgeslagen. Simpelweg, omdat het te lang duurt.”
“Aan de andere kant”, vult Peggy aan, “is de werkdruk nu
eenmaal hoog. Er wordt veel verwacht van de leraar. Ons
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“Leraren willen
vaak kant-en-klare
oplossingen, maar die
leveren geen duurzame
ontwikkeling op.”
werk is veelzijdig: je moet je lessen voorbereid hebben, de
teamvergaderingen volgen, de communicatie naar de ouders
oppakken. De lat ligt hoog. Als je dan ’s avonds ook nog boeken
moet gaan lezen … de één vindt dat leuk, de ander helemaal
niet. Ik vind het daarom juist leuk dat ik als intern begeleider
de ruimte heb om hiermee aan de slag te gaan. De input komt
namelijk wél vaak vanuit de teamleden en die pak ik dan samen
met hen op. Als ik alleen iets zou bedenken met de directeur –
zonder het team erbij te betrekken – dan hebben we er in veel
gevallen niet zoveel aan. Dan vindt er ook geen verandering
plaats. Het onderdeel draagkracht is namelijk enorm belangrijk
om je functie goed te kunnen uitvoeren. Het hoort bij je taak.
Zowel intern als extern, naar bijvoorbeeld ouders of andere
partijen toe.”
ZONDER VISIE GEEN DOEL
De grootste worsteling voor de intern begeleider is misschien
wel timemanagement. Er zijn namelijk zoveel taken – of die
kunnen ontstaan – dat je erin verzuipt. Natuurlijk kun je
werken met urgentielijstjes, maar bespreekbaar maken en
bepalen wat écht belangrijk is, is op de lange termijn de enige
oplossing. “De to-dolijstjes zijn wel lang, ja”, geeft Peggy toe.
“En er zijn dagen waarop je er niets van kunt wegstrepen. Als
een leerling een onderzoek nodig heeft waarvoor papieren

ingevuld moeten worden, heeft dat prioriteit. En wat ’s morgens
helemaal geen prioriteit leek te hebben, kan dat ’s middags
ineens wel hebben. Het is de waan van de dag, waar je in moet
berusten. Maar soms moet je ook gewoon zeggen dat je er even
niet bent, wil je aan je werkzaamheden toekomen.”
De metafoor van spin in het web, die graag wordt gebruikt
door intern begeleiders, is dus eigenlijk geen goede definitie.
“Op deze manier trek je alles naar je toe”, licht Sandra toe.
“Wanneer leraren een probleem hebben, kloppen ze graag bij
je aan. Ze droppen het dan vaak bij de intern begeleider en die
regelt het dan wel of gaat op zoek naar de oplossing. Maar het
‘duizenddingendoekje’, zoals Luc Greven [auteur van het boek
De toekomst van de intern begeleider, 2018, red.] het noemt, wil
je helemaal niet zijn. Dan heb je een veelvoud aan niet zo’n
belangrijke taken. De kunst is om nee te zeggen of taken terug
te geven. Om de draden te verstevigen naar andere takken,
zodat jij ervoor kunt zorgen dat andere mensen ook beschikbaar
zijn, meedenken of wellicht kunnen ondersteunen. Zodat niet
alles alleen maar bij jou als intern begeleider ligt.”

Het is als school van belang om een duidelijke visie te hebben
die richting geeft in denken en doen. In de waan van de dag
wordt dit vaak overgeslagen. Stilstaan bij wat je belangrijk
vindt als intern begeleider, als school en als leraar is echter
essentieel. Het geeft richting aan wat er gedaan moet worden,
hoe je dat doet en met welk resultaat voor ogen. “Je merkt dat
de uitgangspunten van scholen enorm verschillen”, vertelt
Sandra. “Dat maakt het interessant en zet je aan het denken
om zo je eigen visie scherper te krijgen. Je hebt die input nodig.
Want ook al ben je het er helemaal niet mee eens; het zet je aan
het denken.
Visie, leren en ruimte vormen de gouden driehoek van elke
intern begeleider. Antwoorden zoeken valt onder leren. En dat
is mooi. Elke intern begeleider is namelijk anders én elke school
is dat ook. Het vergt continu zoeken, reflecteren en bijsturen in
gesprek met elkaar. Maar dat is dan ook het mooie aan dit vak.
Dit is wie je bent en wat je doet.”

AAN HET WOORD WAREN...
PEGGY FAEMS
Intern begeleider op IKC Laar, stichting Meerderweert

VISIE

SANDRA BROERS

GOUDEN
DRIEHOEK

Opleidingsdocent bij Onderwijs Maak Je Samen
“Every teacher needs to improve, not because they are not

LEREN

RUIMTE

good enough, but because they can be EVEN BETTER.” –
Dylan Wiliam

De gouden driehoek.
Overgenomen uit: Greven, L.F. (2018), De toekomst van de intern begeleider.
Dordrecht: Uitgeverij Instondo.

Meer weten over de post-hbo-opleiding tot Intern Begeleider?
s.omjs.nl/internbegeleider
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HERONTWERP

Collega’s Michel en Iris

ONDERWIJS
HERONTWERPEN VOOR DE
JEUGD VAN TEGENWOORDIG
HOE SYNCHRONISEER JE BINNENWERELD EN BUITENWERELD?
TEKST MARION VAN WEEREN BRAAKSMA

S

cholen willen leerlingen in staat
stellen zich staande te houden in de
wereld van vandaag en die van morgen.
Daarvoor is het nodig om de buitenwereld
binnen te halen en te werken aan een
schoolcultuur van continue verbetering.

Waartoe dient onderwijs? Tot het halen van een diploma,
waarna de wereld aan de voeten ligt van de net afgezwaaide
leerling? Die visie op onderwijs is te eenzijdig en achterhaald.
Naar school gaan is voor leerlingen zoveel meer. Of althans,
kan dat zijn. Sterker: moet het zijn, met het oog op de zich snel
ontwikkelende maatschappij waarin we leven. Nu is constateren
één ding, ermee aan de slag gaan is een tweede. Want hoe zorg
je ervoor dat je als school onderwijs biedt voor de toekomst van
de jeugd van tegenwoordig – en dus die van ons allemaal?
AANSLUITING
Michel van de Ven is als onderwijsadviseur bij OMJS actief
op het vlak van het herontwerpen van onderwijs. Het doel:
onderwijs laten aansluiten op de maatschappelijke omgeving
waarin leerlingen opgroeien. In de woorden van Michel:
“Herontwerpen van je onderwijs is nooit een doel op zich.
Scholen willen kinderen goed voorbereiden op de maatschappij
waarin ze leven. Die maatschappij verandert continu en in een
hoger tempo dan dertig jaar geleden. Ooit konden scholen het
zich permitteren jaar in, jaar uit hetzelfde onderwijs te geven.
Nu is het nodig om de faciliteiten onder de loep te nemen
die je als school creëert om leerlingen toe te rusten voor de
maatschappij. De hamvraag is: lopen je doelen als school
synchroon met wat er in de wereld gebeurt en zijn ze afgestemd
op wat we nu weten over de toekomst?”
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CURRICULUM
Het huidige Nederlandse onderwijs is georganiseerd rond
kerndoelen. Die kerndoelen definiëren de resultaten waar
onderwijs toe moet leiden. Het zijn eindtermen met slechts
een beperkt aantal tussenstappen en zonder doorlopende
leerlijnen. Michel: “Gert Biesta onderscheidt drie domeinen
voor goed onderwijs: kwalificatie, socialisatie en subjectivering
(persoonsvorming). De huidige wettelijke opdracht van
het onderwijs richt zich vooral op kwalificatie en enigszins
op socialisatie. Door je
onderwijs puur te baseren
“Een gedeelde betekenis
op de huidige wettelijke
ontstaat als mensen
opdracht, doe je naar mijn idee
leerlingen tekort. Het huidige
zich verbinden met de
curriculum staat redelijk
veranderdoelen.”
ver af van de realiteit in de
maatschappelijke omgeving.
In het nieuwe curriculum – curriculum.nu – verwacht ik meer
dwarsverbanden, meer thematische ordening van de inhoud en
vooral: concretere leerdoelen.”
OMGEVINGSSENSITIVITEIT
Herontwerp van onderwijs wordt gedreven door
maatschappelijke urgentie. Beter gezegd: door een gedeelde
beleving, binnen het team, van maatschappelijke urgentie.
Michel: “Je onderwijs opnieuw ontwerpen doe je, omdat je wilt
dat de wereld binnen de school aansluit op de wereld buiten
de school. Van scholen en schoolleiders vraagt dit een hoge
omgevingssensitiviteit. Het is een bredere focus dan die op
resultaten en opbrengstgericht werken. Er is in het onderwijs
een verschuiving in zwaartepunt gaande van kwalificatie, in
Biesta’s terminologie, naar subjectivering en socialisatie. Dat
neemt echter niet weg dat de basis – klassenmanagement,
instructie, schoolresultaten – op orde moet zijn. Zijn daar nog
defecten, dan is het van belang om die weg te werken voordat je

aan de slag gaat met het synchroniseren van je onderwijs met
de buitenwereld.”
WAAROM VERANDEREN?
Teams – of teamleden – zijn niet altijd doordrongen van de
maatschappelijke urgentie om het onderwijs aan een kritische
blik te onderwerpen. Waarom veranderen als de resultaten goed
zijn? Of een andere tegenwerping: dit doen we al, het klinkt als
oude wijn in nieuwe zakken. Michel: “Nogmaals, veranderen
om het veranderen is niet aan de orde. De vraag is: faciliteren
we als school alle ontwikkelingskansen van onze leerlingen?
Overwegingen die daarbij de revue kunnen passeren, zijn:
we denken wel dat we de 21e-eeuwse vaardigheden hebben
gelanceerd, maar in hoeverre zijn ze echt geland? Ontwerpend
leren, gepersonaliseerd leren, eigenlijk doen we van alles wel
wat, maar waartoe dient het? Waarom doen we wat we doen?
Het interessante is dat het niet uitmaakt hoe je als school
herontwerp organiseert, als het maar van jou is. Herontwerp is
een continu proces, dat zich in kleinere en grotere stappen kan
voltrekken.”
TWEE STAPPEN
Verandering komt pas tot stand als professionals samenwerken.
Scholen zijn mens- en kennisintensieve organisaties vol
professioneel kapitaal. Hoe cultiveer je samenwerking in
bolwerken van professionals, zoals scholen? De crux zit in het
vinden van een manier om structureel frequent met elkaar
in gesprek te zijn over onderwijs. Dat kan bijvoorbeeld in
korte cycli, zoals je dat terug kunt zien in de agile aanpak,
oorspronkelijk vanuit de software ontwikkeling. Maar hoe begin
je? Michel: “De start van een proces van herontwerp bestaat
uit twee stappen. De eerste stap bestaat uit het creëren van
een gedeelde betekenis bij een veranderdoel. Dat begint met
een dialoog die door het hele team gevoerd moet worden (en
dus niet door een werkgroep).
Het gaat bovendien verder dan
“De wereld binnen de
woorden: de betekenis van het
school laten aansluiten
doel moet worden uitgewerkt
op de wereld buiten de
naar hoe dat eruitziet in de klas
en naar de vragen ‘wat betekent
school.”
dat voor mij’ en ‘wat betekent
dat voor ons als team?’ Het is een cruciale fase: er is pas een
gedeelde betekenis – en dus kans van slagen – als mensen zich
kunnen verbinden met de veranderdoelen.
De tweede stap doen we mede aan de hand van het drieluik
‘inhoud-houding-verhouding’. Als je gezamenlijk weet
waarheen je op weg gaat, wat gaat eenieder dan doen om
dat doel te bereiken en wat vraagt het van elke persoon in
kwestie? Welke acties en inzet levert ieder teamlid persoonlijk
en wat doen we gezamenlijk? Nu begint de transfer van
herontwerpdoel naar doelgerichte, gezamenlijke actie.”

“Faciliteren we als school
onderwijs maken momenteel
grote ontwikkelstappen bij
alle ontwikkelingskansen
het synchroniseren van het
van onze leerlingen?”
onderwijs met de huidige
maatschappelijke context.
Scholen maken hun eigen leerdoelenlijnen door zelf leerdoelen
te koppelen aan de wettelijk vastgestelde kerndoelen. Of ze
voeren onderwijsconcepten in als het Zweedse Kunskapsskolan
of Agora, ontwikkeld door het Roermondse Niekée vmbo.
Sommige scholen starten kleinschalig met hun nieuwe
aanpak en voegen het nieuwe concept bijvoorbeeld toe aan
hun reguliere onderwijsvorm. Andere scholen gaan helemaal
om, wat echter het risico op desillusie met zich meebrengt.
Michel: “Als je begint met de gedachte dat je leerlingen
ruimte wilt geven en hun dus meer vrijheid gunt om hun
motivatie te verhogen, is het wel nodig om hen te helpen
zelfreguleringsvaardigheden te ontwikkelen.”
In het primair onderwijs bieden gerichte vragen, geworteld
in maatschappelijke urgentie, een opening om het onderwijs
onder de loep te nemen. Michel: “Denk aan het willen bieden
van meer kansengelijkheid door gepersonaliseerd leren in te
voeren. De gedachte, met Biesta in het achterhoofd: socialisatie
en persoonsvorming leiden tot meer kansengelijkheid. Het
mooie is dat scholen steeds vaker samen optrekken, als ze
hun onderwijs willen herontwerpen.” En als dat leidt tot een
bundeling van professionaliteit en een verdiepend leerproces,
wordt de kans van slagen alleen maar groter. Dan rest ons
slechts deze vraag: in hoeverre is jouw onderwijs afgestemd op
de maatschappij van nu en morgen?

DE LINK MET DEEP LEARNING
Deep Learning, ofwel verdiepend leren, beoogt leerlingen hun plek
te laten vinden in de wereld door te leren op een manier die beklijft.
Het daagt professionals in het onderwijs uit om het onderwijs zo in te
richten dat leerlingen vragen stellen en beantwoorden waarmee de
maatschappelijke buitenwereld de school binnenkomt. De entiteiten
‘wereld’ en ‘wereldburgerschap’ zijn in Deep Learning erg belangrijk.
Verdiepend leren is leren door te doen in plaats van het vervangen van
onderwijsmethoden of -structuren. Groot denken, klein beginnen en
organisch laten groeien gaan hand in hand. Al doende kom je dan tot
herontwerp van je onderwijs.

ONDERSTEUNENDE MODELLEN EN UITGAVEN
MODELLEN
•

‘Inhoud-houding-verhouding’ (in: De mooiste weg, Johan Spitteler en
Reinoud Buijs, OMJS/Stichting De Brink, 2013).

•

‘Toekomstbewust leiderschap’, inclusief omgevingsbewustzijn (in
de epiloog door Martine Creemers van Toekomstbewust leiderschap,
Alma Harris en Michelle S. Jones, OMJS/Stichting de Brink, 2017).

UITGAVEN

DE PRAKTIJK
In het voortgezet onderwijs komt gebrek aan motivatie en
betrokkenheid onder leerlingen veel voor. Scholen voelen de
urgentie om op zoek te gaan naar een herontwerp van hun
onderwijs. Een aanzienlijk aantal scholen in het voortgezet

•

Hoe krijg je ze mee, Annemarie Mars (Koninklijke van Gorcum, 2016).

•

Deep Learning, Michael Fullan, Joanne Quinn en Joanne McEachen
(OMJS, 2019).

•

Phenomenal learning from Finland, Kirsti Lonka (Edita Publishing,
2018).

OMJS MAGAZINE

25

OMJS INTERIM

BASISSCHOOL DE
DOOLGAARD KIJKT WEER
MET VERTROUWEN NAAR
DE TOEKOMST
TEKST ANNELIES VAN DER WOUDE

O

ndanks het harde werken en alle
goede bedoelingen ontbrak het
de afgelopen jaren op basisschool De
Doolgaard in Horst aan een professionele
kwaliteitscultuur en een doorgaande
ontwikkelingslijn. “We werkten keihard,
maar deden het kennelijk niet goed. Dat
maakte onzeker, we raakten het geloof
in onszelf een beetje kwijt”, vertelt
groepsleerkracht Nieneke van Deijnen. Na
een goede analyse met heldere plannen en
extra inzet via OMJS Interim begint het tij te
keren en komt het team weer in zijn kracht.

“Het team zat niet vast,
maar er was door een aantal
ontwikkelingen en veranderingen
wel een patstelling ontstaan.”
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Aan tafel zitten directrice Hubertine Dirkx, Lianne Hoeijmakers
(kwaliteitsteamlid onderbouw), Hanny Stevens (interimkwaliteitsteamlid bovenbouw) en leerkracht Nieneke van
Deijnen. Op een woensdagochtend in mei bespreken zij in
vogelvlucht de situatie op hun school, De Doolgaard. In
korte tijd blijkt veel in positieve zin te zijn veranderd. Er
waait een frisse wind, in gang gezet door de directeur en
het kwaliteitsteam van De Doolgaard en ondersteund door
interimmer Hanny Stevens. “Hanny is iemand die snel de diepte
ingaat, snel verbanden ziet en daarop acties inzet”, vertelt
Lianne, “ze houdt mensen een spiegel voor. Ze zet mensen aan
het denken en brengt ze in beweging.”
En dat was nodig, beaamt Hubertine. In haar beleving zat het
team niet vast, maar was er door een aantal ontwikkelingen
en veranderingen wel een patstelling ontstaan. Nog steeds
vindt ze het moeilijk precies de vinger te leggen op het
ontstaan hiervan. Bij haar aantreden – zes jaar geleden – trof
zij een daltonschool in ontwikkeling. In alle groepen werd
methodisch en ontwikkelingsgericht gewerkt, een aanpak
waarvoor De Doolgaard een lovende visitatie van de vereniging
van daltonscholen ontving. In de midden- en bovenbouw werd
langzaam de overgang naar het thematisch werken gemaakt.
De laatste jaren ging het met de leeropbrengsten en de
uitkomsten van de M-toetsen echter minder goed. Ook
de eindopbrengsten van groep 8 bleven achter bij de
verwachtingen. Hubertine: “We hadden wel in de gaten dat
er hiaten zaten in de doorgaande leerlijn en dat we aan de
slag moesten met effectieve directe instructie, maar ondanks
onze inspanningen om de instructie te verbeteren, bleven de
resultaten tegenvallen.”

Interimmer Hanny

“Het vertrouwen is terug.”

“Er was behoefte aan

Die bleven ook niet
onopgemerkt door de
ervaring en daadkracht.”
inspectie, dus de druk op
het kwaliteitsteam en de
leerkrachten nam toe. Daarbij kwam dat in het najaar een van de
leden van het kwaliteitsteam een baan aanvaardde als directeur
binnen een andere stichting. “Op ons bordje lagen heel wat
taken”, vertelt Lianne, die na de zomer is aangetreden als
nieuw kwaliteitsteamlid voor de onderbouw. Ze vervolgt: “Om
zo vlug mogelijk aan de slag te kunnen gaan en de ingezette
ontwikkelingen verder vorm te kunnen geven, zijn we op zoek
gegaan naar een nieuw kwaliteitsteamlid. Mede doordat we
intern niemand hadden die deze functie wilde vervullen, gingen
we extern op zoek. We kwamen er al snel achter dat wij op korte
termijn geen ervaren kwaliteitsteamlid zouden kunnen vinden.”
In overleg met het schoolbestuur van de Dynamiek
Scholengroep werd besloten om te kiezen voor een interimmer,
want er was behoefte aan ervaring en daadkracht. Toen die
beslissing eenmaal was genomen, ging het snel. “Eind januari
waren we hierover in overleg binnen het team van OMJS Interim
en een week later ben ik begonnen”, vertelt Hanny. “De opdracht
is complex, maar past bij mijn achtergrond als schooldirecteur,
coach en trainer. Ik doe dit werk met zoveel voldoening, de
club komt in beweging en de opbrengsten gaan omhoog. Voor
alle duidelijkheid: ik doe het niet alleen, we doen het samen.
Het is goed te zien dat individuele teamleden beetje bij beetje
losraken van de mijn-dijn-cultuur en dat er meer helderheid
komt ten aanzien van de status van overlegmomenten. Zijn
deze meningvormend of besluitvormend?” Haar kwaliteitsteamcollega Lianne vat samen: “Hanny is de juiste persoon op het
juiste moment. Haar aanpak slaat aan, ze helpt ons processen te
stroomlijnen. Het vertrouwen is terug.”

AAN HET WOORD WAREN...
HANNY STEVENS
Interim-onderwijsadviseur en kwaliteitsteamlid Bs de
Doolgaard
“Het verschil mag er zijn.”
NIENEKE VAN DEIJNEN
Leerkracht groep 7/8 Bs de Doolgaard
“Het mooiste wat je kunt worden is jezelf.”
LIANNE HOEIJMAKERS
Kwaliteitsteamlid onderbouw Bs de Doolgaard
“Ik wil graag de verbinding zijn tussen kind, leerkracht
en ouder.”
HUBERTINE DIRKX
Directeur Bs de Doolgaard
“Samen zijn we sterk.”

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

POST-HBO-OPLEIDING
INTERIM-SCHOOLLEIDER PO
Vanaf schooljaar 2019-2020 start de post-hbo-opleiding tot interimschoolleider PO. Meer weten?

s.omjs.nl/interim-schoolleider.
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IN DE SPOTLIGHTS

PRODUCT
IN

DE SPOTLIGHTS

GROEPERS VORMEN
40 activiteiten om een prettig groepsklimaat te creëren en de
verbondenheid tussen leerlingen te versterken. Zowel geschikt
voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.
s.omjs.nl/groepers-vormen
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GROEPERS MAKEN
Te aanvu ng kun e deze amen e ng kaa e geb u ken
d e e he pen om ne en e fic ën g oep e
om n g oepe
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35.

IN DE SP
OTLIGH

MODELLEN

TS

SAMENHANG IN VERANDERING

CURRICULAIR SPINNENWEB

Zoals het spinnenweb laat zien, vormt visie de kern van elk
Leerdoelen
Waarheen leren zij?

leerplanmodel. Alle andere leerplanaspecten zijn verbonden
met de visie en zijn onderling verbonden met elkaar. Elk
Leerinhoud
Wat leren zij?

Toetsing
Hoe wordt hun
leren getoetst?

van de leerplanaspecten is aan verandering onderhevig bij
onderwijsontwikkeling en het veranderingsproces. Wanneer er
verandering optreedt in een van de aspecten, zal dat ook effecten

Tijd
Wanneer leren zij?

Visie
Waartoe leren zij?

Leeractiviteiten
Hoe leren zij?

hebben op de andere aspecten.

Docentenrollen
Wat is de rol van de
leraar bij hun leren?

Leeromgeving
Waar leren zij?

Groeperingsvormen
Met wie leren zij?

Bronnen en materialen
Waarmee leren zij?

Bron: Akker, J. van den (2003). Zie ook: Gepersonaliseerd
leren in een notendop, Michel van de Ven (2017).
s.omjs.nl/gepersonaliseerdleren-ineennotendop

INHOUD-HOUDING-VERHOUDING

LEIDINGGEVEN AAN EEN
VERANDERINGSPROCES
Inhoud-houding-verhouding is een werkmodel waarmee in het
team een brede dialoog op gang kan worden gebracht. Deze
dialoog is gericht op teamontwikkeling in relatie tot persoonlijke
ontwikkeling. Het maakt de verhoudingen zichtbaar tussen
ambitie, teamverantwoordelijkheid, leiderschap en de eigen

INHOUD

professionele verantwoordelijkheid.
Inhoud: wat is het onderwerp of thema? Welke inhouden komen
aan bod? Welke theorie zit hierachter?
Houding: voel ik me betrokken? Wat vraagt het ontwikkelthema
van mij als professional? Welk gedrag/welke competenties heb ik

HOUDING

VERHOUDING

hiervoor te ontwikkelen?
Verhouding: wat vraagt de implementatie van dit
ontwikkelthema van ons als team? Wat mag ik van collega’s
verwachten en wat mogen zij van mij verwachten? Hoe kunnen
we elkaar laten leren?

Bron: De mooiste weg, Spitteler, J & Buijs, R. (2013).
Zie ook: Gepersonaliseerd leren in een notendop, Michel van de Ven (2017).
s.omjs.nl/gepersonaliseerdleren-ineennotendop
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D E W E E K VA N ...

Joyce
DE WEEK VAN …

TEKST ROMY CHATROU-VAN DER SANDE

“Ik lees liever een boek over leren en ontwikkelen, dan
een thriller.” Joyce van den Boogaard begon haar carrière
als leraar in het basisonderwijs, volgde daarna een
master Onderwijskunde en is inmiddels vijf jaar actief als
onderwijsadviseur bij OMJS. Ze houdt zich het liefst bezig
met vragen als: hoe leren we het beste; hoe ontwikkelen
we een professionele leercultuur binnen de school?
Joyce komt als onderwijsadviseur op tal van scholen. “Als
adviseur ben je de schakel tussen theorie en dagelijkse
onderwijspraktijk, met als doel de onderwijskwaliteit in
haar volle breedte te versterken (en te verduurzamen).”

MAANDAG
Overleg met de werkgroep ‘live en online leren’
Ik begin de week met een intern overleg over het onderwijsen opleidingsaanbod van de OMJS Academie voor schooljaar
2019/2020. We werken toe naar een mooie mix tussen live en
online leren, in samenwerking met Piex. In september 2019
starten onze studenten met het eerste online aanbod en wordt
face to face leren aangevuld met ICT-ondersteund leren. Ik ben
zeer benieuwd naar de eerste ervaringen en feedback.
Werkoverleg: Deep Learning
Daarna schuif ik aan bij een overleg over Deep Learning. Een
mooi voorbeeld van hoe we als OMJS theoretische kennis
vertalen naar de praktijk. Als adviseur neem ik bewust de tijd
om de dialoog aan te gaan met collega’s. Onmisbaar voor
het ontwikkelen van mijn bekwaamheid, maar ook voor de
kennisontwikkeling van de scholen.
Proeverij OMJS
Als opleidingscoördinator van de OMJS Academie heb ik
samen met collega’s het initiatief genomen voor de eerste
OMJS-onderwijsproeverij. We willen eraan bijdragen dat het
vuurtje om te leren blijft branden bij onderwijsprofessionals.
En daarvoor is tijd, energie, dialoog, kennisdeling, training en
begeleiding essentieel. De avond begint met een masterclass
en daarna komt ons aanbod voorbij: van opleidingen tot
studiereizen en herregistraties voor de schoolleider. Voor mij
een interessante avond om te verkennen wat er leeft en hoe
het ‘professionele verlanglijstje’ van de lerende professional
eruitziet.
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DINSDAG
Met leerlingen in gesprek over de Vreedzame School
Op naar een basisschool die ik al anderhalf jaar mag begeleiden.
Ze werken met het programma ‘de Vreedzame School’
om sociale competenties en democratisch burgerschap te
bevorderen. De inbreng van leerlingen is daarbij van groot
belang. Vandaag zit ik een keer niet met onderwijsprofessionals
om de tafel, maar met leerlingen. We denken samen na over hoe
we conflicten kunnen oplossen op school. Fantastisch om te
zien hoe kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar.
Afronding audit
Ik heb een terugkoppeling van een audit op het programma
staan. Tijdens een audit nemen we de onderwijskwaliteit
onder de loep en bekijken we of de school daadwerkelijk
waarmaakt wat zij belooft. Tijdens de bespreking met het
hele team stip ik de pareltjes aan, maar benoem ik ook waar
er ontwikkelingsruimte is. De uitkomst is de basis voor een
koersplan. Mooi om te zien hoe zo’n externe audit leidt tot
het zetten van een stip op de horizon. Het inspireert en
motiveert leraren om de leercultuur binnen de school verder te
ontwikkelen.
WOENSDAG
Training: overgang groep 1/2 naar groep 3
Van doelgericht spelen in verschillende hoeken naar zitten
en leren. Het kan een hele overgang zijn voor leerlingen: van
de kleuterklas naar groep 3. Bevlogen onderwijzers van een
basisschool in Zeeland willen zorgen voor een zachte landing.
Samen denken we na over hoe we spelend leren kunnen
integreren in het onderwijs.
‘Werken’ in de auto
Na deze meeting rijd ik met een hoofd vol goede ideeën terug
naar huis. Ik zie mijn auto als ‘rijdend kantoor’; zo pleeg ik vaak
telefoontjes. Ook gebruik ik mijn reistijd voor zelfreflectie: wat
heb ik vandaag geleerd? Wat ging goed en wat kon beter?

DONDERDAG
Belafspraak met een schoolleider
De dag begint met een tussentijdse evaluatie over het
verbetertraject ‘didactisch handelen in de klas’. Deze school
ondersteun ik nu sinds een jaar om de didactische vaardigheden
van de leraar te versterken. Vragen als ‘wat maakt een les een
goede les’ en ‘hoe kan ik van een instructie een interactieve
instructie maken’ staan centraal tijdens dit traject. Tijdens deze
belafspraak evalueren we de opbrengsten tot nu toe en vullen
we de agenda van de volgende teambijeenkomst, die op het
programma staat in juni 2019.
Verbeterplan bespreken
Daarna rijd ik naar een bestuurskantoor om samen met het
bestuur en enkele schoolleiders het komende bovenschoolse
groei- en ontwikkelplan voor het nieuwe schooljaar door te
nemen.
Terugkoppeling audit
Ik rijd hierna door naar een school voor een terugkoppeling
van een audit die ik heb uitgevoerd. De uiteindelijke rapportage
wordt toegelicht en net als dinsdag bespreek ik ook op deze
school de parels, aandachtspunten en de mogelijkheden voor
ontwikkeling om de onderwijskwaliteit te versterken.
Ouderavond Vreedzame School
De leerlingen met wie ik afgelopen dinsdag een overleg heb
gehad, hebben samen een ouderavond voorbereid. Mooi om te
zien hoe deze leerlingen en de school in anderhalf jaar tijd zijn
gegroeid. Als onderwijsadviseur werk je er uiteindelijk naartoe
om misbaar te zijn voor de organisatie.
VRIJDAG
Intakegesprek over verbetertraject didactisch handelen
Samen met een collega ga ik naar een school die zich wil
professionaliseren in didactisch handelen. We houden een
intakegesprek en bespreken gezamenlijk hoe de inhoud van
een mogelijk professionaliseringstraject kan aansluiten op de
dagelijkse lespraktijk en het specifieke schoolbeleid. Vragen als
‘wat is het team zelf al te weten gekomen over het onderwerp’,
‘welke vragen leven er bij leraren’, ‘wat verwachten we in dit
traject van onszelf, collega’s, directie en adviseur’ en ‘wat is de
kracht van het team’ passeren de revue.
Stuurgroep-overleg
Een belangrijk aspect in het veranderen van een cultuur in een
school is de stuurgroep: de voelsprieten van de school. Vandaag
heb ik overleg met zo’n stuurgroep. Ik zie het als een belangrijk
deel van mijn job om ervoor te zorgen dat we bijdragen aan
duurzame verandering. Het moet beklijven. Zo’n stuurgroep vol
bevlogen medewerkers draagt daaraan bij.
Borrel OMJS
Als onderwijsadviseur zit je veel op de weg, terwijl ik
samenwerken en contact met collega’s ook ontzettend leuk en
belangrijk vind. Daarom zoek ik die samenwerking en dit soort
informele momenten bewust op en blikken we terug op de
successen van deze week.

Groetjes Joyce!
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DE KUNST VAN HET

loslaten,

IS DE KUNST VAN HET

toelaten.

ONDERWIJS MAAK JE SAMEN
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