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You have to go slow, to go fast
Precies een jaar geleden was ik samen met een collega voor de studiereis Canada in Toronto. Het
was een boeiende reis, waarin thema’s als inclusief onderwijs en verdiepend leren centraal stonden.
Toronto is ook het ‘thuishonk’ van onderwijsdeskundige Michael Fullan. Over de hele wereld heeft hij
beleidsmakers, bestuurders en schoolleiders geïnspireerd met zijn veranderdeskundigheid op het gebied
van onderwijsverbetering.
Tijdens ons bezoek aan Toronto nodigde Fullan ons uit bij hem thuis. Op een vroege zondagmorgen reden
we per taxi de stad uit en twintig minuten later stonden we voor de deur bij de familie Fullan. We voelden
ons net twee schooljongetjes toen we aanbelden. Een warm onthaal volgde, evenals een weldadig gesprek
waarin we mooie ervaringen uitwisselden en getrakteerd werden op prachtige Fulliaanse oneliners.
Fullan is aan het eind van zijn carrière beland, maar klaar is hij nog lang niet. Hij heeft de neiging wat
haast te hebben. Haast om alsnog met enige vaart het onderwijs te kantelen. “But Job, as I learned, you
have to go slow to go fast.” Deze uitspraak is bij mij nog lang blijven hangen.
In mijn ogen heeft deze uitspraak alles te maken met leiderschap. Zelf kun je snel keuzes maken en
veranderingen organiseren, maar kom je dan daar waar je wilt zijn? Binnen organisaties komt verandering
pas tot stand als deze vanuit een collectieve ambitie het gedrag van mensen verandert. Verandering
moet je niet willen sturen, verandering moet je stuwen. En dat betekent dat je jezelf constant begeeft
en beweegt in het proces: je benoemt waar je naartoe wilt, je maakt zichtbaar wat er al gebeurt – ‘talk
the walk’ (wederom een Fulliaanse oneliner) – en bovenal kijk je naar het proces en niet alleen naar het
eindresultaat. Dit klinkt misschien als een open deur; ga je langzaam (en samen) of snel (en alleen)?
En ja, Fullan is ook maar een van de vele onderwijsdeskundigen … maar wel iemand die met prikkelende
wijsheden waardevolle theorie praktisch en alledaags weet te maken. Ik zie uit naar zijn komst deze
maand.

Job Christians
Directeur Onderwijs Maak Je Samen
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GERAAKT WORDEN
VANUIT BEZIELING
TEKST MARION VAN WEEREN BRAAKSMA

I

n zijn nieuwe boek Nuance introduceert
Michael Fullan een nieuwe loot aan de
leiderschapsstam: genuanceerd leiderschap. Wat
bedoelt hij daarmee? En wat betekent dat in de
context van het Nederlandse onderwijs?

Nuance s.omjs.nl/nuance

Michael Fullan gaat met zijn 79 jaar richting het slotakkoord
van zijn werkzame leven. Op de achterflap van zijn nieuwe
boek staat de observatie dat hij haast krijgt. Het is aan de lezer
om te interpreteren waarmee dan precies. Maar koppel je zijn
levensfase aan het gedachtegoed dat hij ontwikkelde, dan rijst
het beeld op van een man die de essentie beschrijft van de
betekenis van onderwijs voor onze toekomst.
ZOEKEN NAAR DE ESSENTIE
Jan Heijmans, bestuursvoorzitter van Signum Onderwijs,
schreef de epiloog van Nuance. Hij duidt daarin Fullans
gedachtegoed voor de Nederlandse context. Voor Fullan ligt
anno nu de essentie van leiderschap in het doorgronden van
nuances.
Gevraagd naar wat Jan Heijmans verstaat onder genuanceerd
leiderschap, antwoordt hij met een citaat van Cruijff: “Je gaat
het pas zien, als je het doorhebt.” Om eraan toe te voegen:
“Genuanceerd leiderschap is hogere-orde-denken en komen
tot nieuwe inzichten. Voor mij gaat dat over geïnspireerd
raken door iets wat je aandacht nog niet had, dat proberen te
doorgronden en er iets van jezelf aan toe te voegen of er iets
nieuws van te maken. Het gaat over geraakt worden vanuit
bezieling, over collectieve ambitie, over staan voor wat je doet

4

OMJS MAGAZINE

en bouwen aan een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid.
Daar hoort ook bij dat je verantwoording aflegt over waarom
je de dingen doet zoals je ze doet. Waar ben je trots op en wat
wordt je volgende stap?”
Frank Simons is adviseur bij OMJS en maakte al lezend voor
zichzelf een ingrediëntenkaart van genuanceerd leiderschap.
Daar rolt het volgende recept uit: “Genuanceerde leiders zijn
toekomstbewust en werken vanuit collectieve ambitie. Ze
kunnen de afstand tussen het ideale plaatje en de realiteit
voelbaar maken. Zo laten ze de gedeelde urgentie ontstaan om
te veranderen. Ze zijn optimistisch, spreken hun vertrouwen
uit en bieden alle medewerkers een wenkend perspectief.
Bovendien durven ze zelf fouten te maken en aan de werkvloer
erkennen ze dat fouten maken onderdeel is van verdiepend
leren. Genuanceerde leiders beschikken over een hoge mate
van hogere-orde-denken en zoeken naar hefbomen om tot
verandering te komen. Ze moeten focus kunnen aanbrengen,
omdat je niet alles tegelijk kunt aanpakken. Tegelijkertijd geven
ze ruimte voor improvisatie en experiment.” Verwijzend naar
de epiloog van Jan Heijmans zegt hij: “Genuanceerde leiders
werken opdracht- en contextbewust: wat is het goede voor
kinderen en wat is in het hier en nu nodig om het goede te doen
voor dit kind?”

Michael Fullan

“Genuanceerde leiders zoeken naar
hefbomen om tot verandering te komen.”

AUTHENTIEK ZIJN
Leiderschapsliteratuur is er in overvloed. Je zou deze literatuur
kunnen zien als een poging grijpbaar te maken wat ongrijpbaar
is. ‘Nuance’ – en daarmee genuanceerd leiderschap – is een
nieuwe loot aan de stam. Wat voegt ze toe? Jan Heijmans:
“In het onderwijs ben je eigenlijk een handelaar in hoop.
Een optimistisch mens met idealen voor kinderen en voor de
wereld. Genuanceerd leiderschap voegt dat menselijke aspect
toe. Je bent geen uitvoerder van wat anderen voor je bedacht
hebben, maar een authentiek persoon, die vanuit een moreel
perspectief kijkt wat kinderen nodig hebben. Simpel gezegd:
je brengt jezelf mee bij het beantwoorden van de vraag ‘wat is
goed en wat is het goede’.”
Zoals de levensfase van Michael Fullan een rol speelt bij het
schrijven over genuanceerd leiderschap, zo speelt deze ook een
rol bij het invullen van genuanceerd leiderschap. Jan Heijmans:
“In iedere levensfase kijk je anders naar de wereld. Nu ik zelf
kleinkinderen heb, ga ik andere dingen belangrijk vinden. De
vraag ‘wat wil ik kinderen in essentie meegeven’ gaat voor mij
nu minder over kennis of techniek. Het gaat voor mij nu meer
over jezelf laten zien als authentiek persoon, over wie kinderen
later kunnen zeggen dat ze mede door jou gevormd zijn. Vooral
jonge kinderen zoeken steun bij volwassenen in hun omgeving

die voor hen ‘pedagogische oplaadpunten’ zijn (een rake term
van Marcel van Herpen). Menswording gaat over de ontmoeting
met authentieke persoonlijkheden die kinderen zelfvertrouwen
geven. Voor het ontwikkelen van zelfsturing is het nodig dat
kinderen feedback krijgen op hun gedrag. Maar het ultieme
doel van onderwijs is dat kinderen – door de manier waarop
ze begeleid worden – zelfbewuste keuzes leren maken in hun
leven.”
“Van een leraar vraagt genuanceerd leiderschap het vermogen
om datgene wat je kinderen wilt meegeven, te spiegelen aan
de vraag ‘wat hebben deze kinderen van mij nodig?’ Of: ‘wat
kunnen deze kinderen bij mij halen?’ Dat is je morele kompas
en biedt je bijvoorbeeld de kans om een ander gesprek met
ouders te voeren. Namelijk: een dialoog over welke insteek
nu nodig is om een kind te laten groeien in plaats van
eenrichtingverkeer over rekenresultaten.”
WERKEN VANUIT DE BEDOELING
Genuanceerd leiderschap is werken vanuit de bedoeling.
Dat zette Frank Simons aan het denken. “Werken vanuit de
bedoeling is iets anders dan doelgericht werken. Ik zag een
parallel met het boek Verdraaide organisaties van Wouter
Hart over het gegeven dat professionals een steeds grotere
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afstand ervaren tussen hun dagelijkse praktijk en waarom ze ooit kozen
voor hun vak. Het systeem is vaak leidend geworden; het is werken van
buiten naar binnen. Werken vanuit de bedoeling gaat van binnen naar
buiten. Iets dergelijks is aan de hand met het verschil tussen doelgericht
werken en werken vanuit de bedoeling. Een doel is een stip aan de horizon,
waar je SMART naartoe werkt; het is een trechterend proces. Werken
vanuit de bedoeling is werken vanuit een punt in het nu naar een wenkend
perspectief.”
In zijn epiloog verwoordt
Jan Heijmans het als volgt:
“Genuanceerde leiders werken
op twee manieren vanuit ‘de
bedoeling’: ze willen verschil
maken in het leven van een
kind en ze willen werken aan
iets wat groter is dan henzelf.”
Werken vanuit de bedoeling is
een manier om de paradoxen
in de samenleving en in het onderwijs onder ogen te zien, zonder ze te
reduceren tot dilemma’s. De complexe werkelijkheid terugbrengen tot
een keuze uit zwart en wit doet alle grijstinten daartussen tenslotte geen
recht. “Neem nou gelijke kansen”, vervolgt Jan Heijmans. “Betekent dat
‘zorgen dat het geld eerlijk verdeeld wordt’ of juist ‘meer geld geven aan
wie meer nodig heeft’? Dat is een dilemma, een voorbeeld van polariserend
denken. Om daaruit te komen heb je nuance en context nodig. Die ontstaan
bij minstens drie perspectieven. De vraag is telkens welke perspectieven
dienstbaar kunnen zijn aan de ontwikkeling van kinderen.” In zijn epiloog
constateert hij: “Genuanceerd leiderschap tonen is dus geen kwestie van het
kiezen in dilemma’s. Niet gaan voor een óf-óf-keuze, maar een voortdurend
afwegingsproces in de paradoxale werkelijkheid. Genuanceerd leiderschap
betekent dat je werkt aan én-én-oplossingen, waarbij je een gezond
evenwicht zoekt tussen verschillende belangen en je laat leiden door morele
opvattingen over het ‘goede’.”

werkplaats voor de ontwikkeling van kinderen en
leraren.”
Ook Frank Simons kijkt uit naar minder
standaardisatie en meer variatie in het onderwijs.
“Ik hoop dat het boek mensen aanzet tot minder
het systeem en meer de bedoeling als houvast
nemen voor wat ze doen. Het systeem is bedacht
om de mythe van maakbaarheid te
creëren, terwijl het op schoolniveau
de bedoeling is om voor kinderen het
goede, ook goed te doen. Laten we
gaan van minder zeker willen weten
naar meer de kans vergroten. Niet
meer zo compleet mogelijk willen
zijn, maar keuzes maken. Iedere
schooldag zou in het teken kunnen
staan van een nationale themadag,
uitgeroepen door partijen die via
scholen kinderen willen bereiken. De hamvraag is
juist: waartoe zijn wij op aard?”

“In het onderwijs ben je een

optimistisch mens met idealen
voor kinderen en voor de
wereld.”

NIEUWE COMBINATIES
Genuanceerd leiderschap kan het onderwijs nieuwe wegen laten inslaan.
Afstappen van denken in dilemma’s en je openstellen voor meerdere
perspectieven opent de weg naar nieuwe combinaties en dus naar nieuwe
mogelijkheden. Jan Heijmans: “Ons handelen richting kinderen kan nog
specifieker worden. Onze aanpak en onze schooldagen kunnen er anders uit
gaan zien, bijvoorbeeld doordat een deel van de ontwikkeling van kinderen
door andere partijen gedaan wordt. De invulling van de verschillende rollen
bij de ontwikkeling van het kind wordt anders, omdat er interprofessionele
samenwerking is en omdat de school verandert van een werkplek in een

Voor het vinden van de nuance, zo besluit Jan
Heijmans zijn epiloog, zijn twee dimensies
essentieel:
1.
opdrachtbewustzijn: wat is goed of het
goede voor kinderen;
2.
contextbewustzijn: wat is in het hier en nu
nodig om dat goede te doen voor dit kind?
Deze dimensies zijn toepasbaar in de eigen
binnenwereld en in de gezamenlijke buitenwereld,
groot en klein. Van bestuursniveau tot de
maatschappij-in-het-klein op school en in de
klas. Van bestuurder tot schoolleider en leraar.
Genuanceerd leiderschap omarmen is recht
doen aan veelzijdigheid, dieper kijken dan de
oppervlakte en openstaan voor nieuwe mogelijkheden. Genuanceerd leiderschap houdt een belofte
in: kinderen ermee laten kennismaken – niet als
apart vak, maar verweven met het leven – is recht
doen aan de toekomst.

JAN HEIJMANS

FRANK SIMONS

Bestuursvoorzitter Signum Onderwijs.

Onderwijsadviseur en kerndocent schoolleiders-

“Je gaat het pas zien als je het doorhebt.”

opleiding bij Onderwijs Maak Je Samen.

– Johan Cruijff

“Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kan gebruiken
om de wereld te veranderen.” – Nelson Mandela
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VRIEND AAN HET WOORD

VRIEND AAN
HET WOORD
TEKST ANNELIES VAN DER WOUDE

I

n gesprek met Annemarie Emmen, werkzaam op het Koning Willem I College in
’s-Hertogenbosch. Annemarie is directeur van het Vavo-College, een school voor
voortgezet onderwijs voor (jong)volwassenen. Het Vavo-College richt zich hoofdzakelijk op
examentrajecten voor drop-outs, doorstromers en andere groepen voor zowel mavo, havo
als vwo.

“Als ik weer iets binnenkrijg van OMJS – als vriend krijg je alle
uitgaven gratis toegestuurd – ben ik vrijwel altijd enthousiast
over de inhoud. Echt super, al die materialen. Ze zijn vaak heel
aansprekend. Aangezien ik zelf niet voor de klas sta, zet ik de
materialen indirect in, door ze weer te delen met anderen.
Dus boeken of producten sluis ik door naar collega’s die er
persoonlijk weer mee verder kunnen. Of ik geef ze aan mijn
dochter, die als leerkracht in het basisonderwijs werkt. Zij
maakt er dankbaar gebruik van en deelt weer tips, kennis of
ideeën met haar collega’s. En zo hoort het ook te gaan, toch?
Het maakt me blij als ik op deze manier kan bijdragen aan het
delen van inspiratie en toegankelijke kennis.”
Als voorbeeld noemt ze het boek Grip op competenties. “Ik
las stukjes uit het boek en vond het heel aansprekend voor
het basisonderwijs, vooral ook vanwege het hoofdstuk
met de elf kindportretten en de observatiegids voor tien
ontwikkeldomeinen. Die observatiegids maakt dat de
beschreven theorie ook meteen praktisch toepasbaar is. Dat
kreeg ik ook terug van mijn dochter. Ondertussen denk ik
overigens dat de manier van kijken zoals die in dit boek wordt
uitgelegd, ook inspirerend kan zijn voor de begeleiding en
ontwikkeling van onze vo-leerlingen.”
Dat geldt in elk geval voor de ‘5 minuten geluk’-kaarten. Die
gaf Annemarie door aan de zorgcoördinator van haar afdeling,
die de kaarten gebruikt in gesprekken met leerlingen om
beelden en woorden te vinden voor succeservaringen. “En dat
werkt heel goed bij onze doelgroep. Bij meerderen van onze

leerlingen overheerst tenslotte een gevoel van falen. Met
vragen, achtergronden en werkvormen bieden de gelukkaarten
allerlei openingen om op een positieve manier met dit thema
aan de slag te gaan.”

“Goede werkvormen moet
je delen. Daar werk ik
graag aan mee.”
Hetzelfde geldt voor de Beeld&Box-kaarten, die de
zorgcoördinator inzet tijdens de faalangstreductietraining. De
afbeeldingen werken heel goed als hulpmiddel voor de leerling
om een gevoel of situatie te duiden. “Iets wat alleen met
woorden vaak niet lukt,” vertelt Annemarie, “met beeld erbij
lukt het leerlingen wel om woorden te vinden voor hun gevoel.
Binnenkort hebben we een bijeenkomst voor onze mentoren
over de faalangsttrainingen. Ik verwacht dat na die bijeenkomst
meer collega’s met deze kaarten aan de slag zullen gaan. Goede
werkvormen moet je delen. Daar werk ik zelf graag aan mee.”

ANNEMARIE EMMEN
Directeur Vavo-College.
“Wil je snel gaan, ga alleen, wil je ver komen,
ga samen.”

* 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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“IEDER
BREIN NEEMT
WELEENS DE
VERKEERDE
AFSLAG”
DOOR ANNELIES VAN DER WOUDE

Noortje Muselaers
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O

nderwijsprofessionals en ouders verwachten soms ten onrechte een
moeiteloos en vlekkeloos leerpad. De gedroomde leerling beweegt zich
immers zonder slag of stoot naar uitstekende cijfers; een kind met een haperende
of afwijkende leerroute krijgt al snel een label opgeplakt. Deze benadering doet
geen recht aan het ontwikkelpotentieel van de hersenen, vindt neuropsychologe
Noortje Muselaers. Met haar trainingen biedt ze een tegengeluid tegen de
ongewenst toenemende presteermodus in het onderwijs. “Haal de druk er af, dan
komt de ontwikkeling vanzelf.”

“De manier waarop ons onderwijs is ingericht, rijmt lang niet altijd met de manier waarop onze hersenen zich optimaal
ontwikkelen”, aldus Noortje, “die indruk kreeg ik al tijdens mijn studie medische neuropsychologie. En dat werd alleen
maar bevestigd in de jaren daarna, tijdens mijn baan als adviseur Brein & Leren bij Avans Hogeschool. Doordat de
maatschappij en ons schoolsysteem zo gebrand zijn op goede resultaten, schieten veel directies en leerkrachten meteen
in een kramp als resultaten achterblijven bij de verwachtingen. Wat ik vaak zie, is dat er - in een poging meer grip te
krijgen nóg meer getoetst wordt, óf dat leerkrachten gaan loslaten, in de hoop dat leerlingen daarmee eigenaarschap
over hun eigen leerproces krijgen en hun motivatie opkrikken.”
Vanuit de neuropsychologie bezien, zet Noortje vraagtekens bij beide reacties. “Toetsen gericht op reproductie leiden
niet tot betere leerprestaties en van een kind met een brein in ontwikkeling kan je onmogelijk ‘zelfsturing’ verwachten.”
Hersenen rijpen in een bepaalde volgorde, legt ze uit. Rijping betekent dat de hersenen eigenlijk klaargestoomd worden
om ontwikkeling door te maken. Zo laten de rijpingsprocessen bij een vijf tot zes-jarig kind toe dat het kan leren
schrijven, omdat het kind motorisch en cognitief gezien toe is aan die ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor de rijping
van hoge cognitieve processen zoals plannen, organiseren, vooruitkijken en regie over het eigen leerproces nemen. De
rijping hiervan gaat door tot ver in de twintiger jaren.

“Hersenen weten niet
wat goed of fout is.”
MISMATCH
“Bij lezen en schrijven vinden we het op een of andere manier logisch nog niet te veel te verwachten. Maar bij de
hoger cognitieve processen ontstaat daar nogal eens een mismatch.” Hoewel Noortje niet wil suggereren dat de
neuropsychologie alle antwoorden heeft, deelt ze wel graag haar kennis over het rijpings- en ontwikkelingsproces van
de hersenen met leerkrachten. “Zij staan tenslotte aan de basis en kunnen nog bijsturen. Als zij inzicht opdoen in hoe
hersenen zich ontwikkelen, dan begrijpen ze ook beter waarom dingen wel of (nog) niet beklijven.”
De neuropsychologie bestudeert met name hoe ons gedrag de hersenen beïnvloedt en andersom. De hersenen
ontwikkelen zich doorlopend. De hele dag door, een leven lang. Continu worden nieuwe verbindingen (synapsen)
gemaakt, óók als gevolg van invloeden waarvan je je niet bewust bent, zoals taal, muziek, kleuren, geuren. Hoe en waar
die ‘bedrading’ zich ontwikkelt is een fascinerend proces waarover steeds meer bekend wordt. “Hersenen weten niet
wat goed of fout is”, aldus Noortje, “dus als je niet weet dat je bij het oplossen van een som eerst de haakjes weg moet
werken, zal je het ‘verkeerde’ pad in de hersenen versterken. Met als gevolg dat je er steeds gemakkelijker inschiet. Ieder
brein neemt zo weleens de verkeerde afslag. De kunst is om dat als leerkracht op tijd in te zien, zodat de verbinding die
niet werkt kan worden uitgedoofd en een nieuwe verbinding kan worden aangelegd.”
MAAKBAAR BREIN
Hoe doe je dat dan? Volgens Noortje in ieder geval niet door middel van summatieve toetsen. Die zijn uitsluitend
gericht op reproductie. Formatief toetsen en veel bespreken geven daarentegen wél een kijkje hoe leerlingen te werk
gaan, welke strategie zij toepassen en hoe zij uitleg interpreteren. En verrassend genoeg blijken ongemotiveerde (of
luie) kinderen juist gemotiveerde aanpakkers als ze op tijd worden bijgestuurd. Net als leerlingen die snel opgeven bij
tegenslag juist doorzetters kunnen worden als op tijd een ‘verkeerd’ pad in de hersenen wordt uitgedoofd en een nieuw
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pad wordt aangeleerd. “Het brein is maakbaar en als je wilt dat
een kind optimaal leert, dan is het handig om te weten op welke
knoppen je daarvoor moet drukken.”
Een knop die iedereen kent is herhaling. Noortje: “Als ik
leerkrachten vraag wat nodig is voor een verandering die beklijft,
zeggen ze allemaal: ‘herhaling’. Dat is een inkopper natuurlijk,
maar de vraag is wel of herhaling écht een plek in het huidige
onderwijs krijgt. Vanwege tijdsdruk willen leerkrachten veel lesstof
behandelen en schiet herhaling er makkelijk bij in. In ons toetsgedreven systeem is het vaak heel eng om te durven schrappen,
terwijl less is more juist heel goed werkt voor de hersenen. Wil je
dat leerlingen zich bepaalde kennis, vaardigheden of een bepaalde
manier van denken eigen maken, dan werkt dat het beste door daar
keer op keer op verschillende manieren aandacht aan te blijven
besteden. Door herhaling ontstaat een structurele aanpassing in
de hersenen die ervoor zorgt dat impulsen steeds sneller door de
hersenen gaan. Oftewel: de verbinding die ervoor zorgt dat iets een
automatisme wordt.”
ONBEWUST
Noortje legt uit dat voor allerlei complexe taken - zoals lezen,
rekenen en lopen - veel verschillende zenuwcellen uit het brein
betrokken zijn. Tussen die zenuwcellen vindt elektrische en
chemische communicatie plaats. Hoe meer signalen van de
ene naar de andere zenuwcel gestuurd worden, des te meer er
gecommuniceerd wordt en hoe groter de kans dat er sterkere
verbindingen (synapsen) ontstaan. Meer en sterke synapsen zorgen
voor efficiënte informatieverwerking in het brein, omdat dit de
volgende keer dat de neuronen gaan communiceren sneller gebeurt.
“Dit proces gaat veelal onbewust en voelen wij niet”, vertelt
Noortje, “maar gaandeweg ontdek je dat je iets geleerd hebt, omdat
je bijvoorbeeld dat liedje – dat je steeds op de radio hoorde – ineens
kan meezingen.”
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“Het brein is
maakbaar en als
je wilt dat een kind
optimaal leert,
dan is het handig
om te weten op
welke knoppen
je daarvoor moet
drukken.”

Een ontwikkeling waar ze grote vraagtekens bij heeft is de neiging om snel
labels te plakken. “In bijna elke klas zit tegenwoordig wel een kind met
dyslexie, adhd, hoogbegaafdheid of dyscalculie. Naar mijn mening zijn
sommige labels niet nodig en worden ze vooral geplakt om maar een verklaring
voor afwijkend gedrag te hebben.” Ze vertelt over een vierjarig jongetje dat
consequent de cijfers 7 en 9 omdraaide. “Voor je het weet heeft hij ‘dyscalculie’
als diagnose, terwijl hij beter geholpen zou zijn met tijdig bijsturen, het
verkeerd tellen afleren en goed tellen aanleren. Ik zou graag zien dat we
leerlingen met labels als dyslexie of dyscalculie meer gaan benaderen als
leerlingen die in een bepaald patroon moeten worden bijgestuurd. Alles wat je
aandacht geeft, versterkt in de hersenen. De aandacht die besteed wordt aan
het label ‘ik ben dyslectisch’ versterkt in de hersenen het ik-ben-dyslectischpatroon. Je zal verstelt staan waartoe een kind in staat is als je die aandacht
anders richt.”

‘Leren activeren door neuropsychologische inzichten’ is een training van zes dagdelen, ontwikkeld door Noortje Muselaers. In de training
neemt ze leerkrachten mee in de wereld van het lerende, ontwikkelende brein. Op een interactieve en toegankelijke manier ontdekken
leerkrachten het effect van het dénken, zéggen en dóen op de ontwikkelmogelijkheden in de hersenen van hun leerlingen. Door hun
eigen houding en gedrag - met kleine nuances - aan te passen, leren ze de natuurlijke behoefte om te leren weer aan te wakkeren.
In december 2019 start de training in Utrecht. In Rotterdam gaat de training in februari 2020 van start. Voor meer informatie en
aanmelden kijk op

s.omjs.nl/lerenactiveren.

NOORTJE MUSELAERS
Dit is een greep uit het gedachtegoed van Noortje Muselaers, opgeleid in de medische neuropsychologie. Zij raakte al
tijdens haar studie gefascineerd door de tegenstrijdigheid - dat wát zij leerde over de hersenen niet strookte met hóe zij
het onderwijs genoot. Sindsdien prikkelt zij onderwijsprofessionals met herseninzichten om hun onderwijs optimaler aan
te laten sluiten bij hoe het brein zich ontwikkelt. Met haar training is ze verbonden aan de OMJS academie.
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VISIE

VISIE DIY

Gaan we onze visie herijken of gaan we met
een nieuwe visie ons onderwijs herontwerpen?
Samen (weer) koers bepalen! Met de juiste
voorbereiding en tools zelf aan de slag.

2

1
Waar staan we? En waar gaan we voor?
Omgevingsbeeld – Droompositie – Succesformule

De eerste stap is om met elkaar antwoorden te vinden op de volgende
vragen, die de pijlers vormen van één gezamenlijke visie.
OMGEVIN GSBEELD
Beschrijving van de specifieke populatie en doelgroep.
Welke veranderingen/ontwikkelingen verwachten jullie de
•
komende jaren?
Welke uitdagingen liggen er en hoe gaan jullie daarmee om?
•
•
•

Welke relaties heb je in je directe omgeving?
Wat betekent dat voor jullie rol en aandeel in het geheel?

DROOMPO SITIE
Wat willen jullie realiseren (bijvoorbeeld pedagogisch, didactisch,
•
maatschappelijk, organisatorisch, professioneel)?
Wie of wat willen jullie zijn voor de leerlingen, ouders en
•

Kernwa

Waar staan we voo

onderscheidend? Wat is

Deze werkvorm is geschikt om samen als te
definitie te komen.
1.
2.

3.
4.

De teamleden schrijven individueel hu
kenmerkend zijn voor de (nieuwe) visie
Teamleden vormen tweetallen (zie ond
antwoorden samen en komen tot één
rijtje van maximaal vier kernwaarden)
worden.
Twee tweetallen vormen een viertal, vo
komen opnieuw tot een gezamenlijk ri
Voorgaande stappen worden herhaald
totdat er twee groepen overblijven afh
groep heeft één woordvoerder). Laat d
gaan tot er vier gezamenlijke kernwaa

‘EEN GEZAMENLIJKE KE

samenwerkingspartners?
SUCCESF ORMULE
Hoe komt het dat jullie je droompositie gaan behalen?
•
Waar zijn jullie sterk in? Wat is kenmerkend voor jullie?
•
Hoe creëren jullie ‘een goede basis’ voor alle leerlingen?
•
Wat gaan jullie nog versterken of wat gaat jullie sterker maken?
•
Tip: gebruik Beeld&Box om met elkaar
beelden/metaforen te bedenken bij elke pijler.

Beeld&Box s.omjs.nl/beeld-box

... SAMEN TOT VIER KERN

teammomenten
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Tot de top - piramide
blaadjes of post-its.
of
antwoord, visie, afspraak,
om samen als team tot een
Deze werkvorm is geschikt
betekent voor onze school...
: gepersonaliseerd leren
deﬁnitie te komen. Bijvoorbeeld

Benodigdheden kleine

op (5 minuten).
individueel hun antwoord
Stap 1: de teamleden schrijven
antwoorden samen en komen
tweetallen, voegen hun
Stap 2: teamleden vormen
beide teamleden
(gezamenlijk antwoord waar
tot één gezamenlijk resultaat
achter staan).

en
hun antwoorden samen
vormen een viertal, voegen
Stap 3: twee tweetallen
gezamenlijk antwoord.
komen opnieuw tot één
blijven zich
worden herhaald. De groepen
Stap 4: voorgaande stappen
van de
groepen overblijven afhankelijk
verdubbelen, totdat er twee
twee
deze
Laat
er).
heeft één woordvoerd
groepsgrootte (elke groep
antwoord komen.
gaan en tot een gezamenlijk
teamleden samen in dialoog

MINUTENLEIDINGGEVEN

8

Dez

5m
s.om

?

Hieronder beschrijven we een visieproces in drie stappen. Uiteraard biedt dit
geen kant-en-klaarproduct. Elk visieproces is anders, afgestemd op de aanleiding,
teamdynamiek en gewenste opbrengsten. De waarde zit in de gesprekken, het proces
en de wijze waarop je met elkaar de stappen vastlegt. In woord en beeld …

2

3

aarden

Hoe zien we de kernwaarden
terug in de praktijk?

or? Waarin zijn we

s kenmerkend voor ons?

Wat willen we (gaan) zien bij leerlingen/leraren?

eam tot een antwoord, visie, afspraak, of

un kernwaarden op die voor hen
e.
derste rij piramide), voegen hun
gezamenlijk resultaat (een gezamenlijk
). Er zullen dus keuzes gemaakt moeten

oegen hun antwoorden samen en
ijtje van vier kernwaarden.
d. De groepen blijven zich verdubbelen,
hankelijk van de groepsgrootte (elke
deze twee teamleden samen in dialoog
arden uitgesproken kunnen worden.

Om de visie te vertalen naar de praktijk is het van belang dat je met elkaar weet
waar je naar streeft en wat je wilt zien, bij leerlingen, professionals en in de
leeromgeving.

VAN EEN VISIE OP ONDERWIJS NAAR EEN VISIE OP LEREN
Kernwaarde

Betekenis

Gedrag leerlingen

Gedrag leraar

Concepten/werkvormen

ERN VAN DE VISIE.’

NWAARDEN KOMEN.

ze werkvorm komt uit

minuten leidinggeven, OMJS (2016).
mjs.nl/5minutenleidinggeven

Jij

STAPPE NPLAN VOOR DE INVULL ING VAN HET FORMAT
1. Bepaal welke kernwaarden jullie gaan beschrijven en wat daarvan
de
betekenis is voor jullie en wat je wilt toevoegen vanuit de theorie.
2. Beschrijf het ontwikkelperspectief van leerlingen. Welk gedrag,
welke
houding wil je bij je leerlingen ontwikkeld zien?
3. Zet vervolgens de competenties van de leraar centraal. Welk gedrag
en
welke houding moet deze laten zien om leerlingen het gewenste gedrag
te laten ontwikkelen?
4. Uiteindelijk beschrijf je welke leermiddelen, materialen en concepte
n zet
je in om je competenties te ontwikkelen en het gedrag van leerlinge
n te
stimuleren?
Tip: zodra het format is uitgewerkt in woorden, kan het worden omgezet
naar
foto’s uit de eigen praktijk. Zo werken wij aan onze visie in de praktijk!
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VERANDERKUNDE

LATEN WE ZOEKEN
NAAR PROBLEMEN,
ZONDER MET ONZE
VINGER TE WIJZEN
TEKST ANNELIES VAN DER WOUDE

A

dviseur en schrijver Annemarie Mars schreef meerdere bekroonde
boeken en brengt complexe veranderprocessen terug naar de
essentie. “Bij veranderingen draait het om het stellen van de juiste
vragen”, zegt Mars, “en om urgentie.” OMJS in gesprek met een gedreven
en nuchtere beroepsveranderaar.
Je studeerde ooit politicologie en bestuurskunde,
maar je bent inmiddels al meer dan 25 jaar
veranderkundige. Waar is jouw fascinatie voor
verandering ontstaan?
“Tijdens mijn studie politicologie leerde ik alles over macht
en belangen, over hoe mensen in groepen functioneren. Bij
bestuurskunde ging het over richting geven aan complexe
vraagstukken in organisaties. Ik had al snel door dat ik me
vooral interesseerde voor de vraag: wat maakt nou dat mensen
bewegen of niet bewegen? Een rapport is niet klaar als er een
nietje doorheen zit, je wilt dat mensen er iets mee gaan doen.
Hoe schrijf je dan? En hoe zet je er een proces op? Dat vak heb
ik geleerd bij Coopers & Lybrand. En dát vraagstuk wilde ik
verder uitdiepen.”

En daarom werd je veranderkundige en begon je met
schrijven?
“Veranderkundige is een woord dat iedereen op een bord in
de tuin kan zetten. Ik had de behoefte om te laten zien dat ik
het vak beheers. Ik dacht: ik ga een artikel schrijven over wat
volgens mij de vraag is in verandering, namelijk: hoe krijg je
ze mee? Dat was in 2004, ik was net bevallen van een tweeling,
mijn derde en vierde kind. Ik was er dus een tijdje uit geweest,
maar toen ik eenmaal begon met schrijven, had ik na twee
weken al door dat het een boek zou worden. Het was natuurlijk
waanzin, maar ik kon gewoon niet stoppen. Uiteindelijk heb
ik lang moeten leuren, voordat ik een uitgever gevonden had.
Daarna won ik de GIDS-prijs 2006 voor het beste HR-boek,
waardoor het boek een enorme vlucht heeft genomen. Tot op de
dag van vandaag loopt het boek fantastisch. En daar ben ik heel
dankbaar voor.”
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Is de titel Hoe krijg je ze mee nog wel van deze tijd?
“De titel kan de suggestie wekken dat de richting van de
verandering top-down is: ik wil iets en ik wil jou meekrijgen.
Maar die ander kan net zo goed een medewerker zijn die mij
als baas mee wil krijgen. Daarop zijn precies dezelfde modellen
van toepassing. Momenteel zitten we heel erg in de bottomuptijd: veranderingen moeten uit de mensen zelf komen. Maar
ook daar kun je in doorslaan door als leidinggevende op je
handen te gaan zitten wachten tot een ander met iets komt. De
uitdaging van de leidinggevende is om een setting te creëren
waarin je met elkaar in het goede gesprek terechtkomt. Het is
niet erg als de leidinggevende dat gesprek moet beginnen. Meer
dan ooit is het nu de tijd van het gedeelde leiderschap. En het
vraagt juist sterk leiderschap om de professional echt in de lead
te zetten.”

Je helpt leidinggevenden de juiste vragen te leren
stellen. Waarom is dat zo belangrijk?
“In een complexe wereld zijn er geen vaste antwoorden. Soms
zeggen leidinggevenden: ‘We gaan scrummen.’ Of: ‘We gaan
waarderend dit of coachend dat.’ Terwijl je niet weet of je dat
nodig hebt, als je niet goed naar je eigen situatie hebt gekeken.
Dan denk je dat je houvast hebt, maar dat is schijnhouvast. En
daar komt weerstand van, omdat mensen niet snappen waar
je plan een antwoord op is. De sleutel voor verandering begint
met het onder ogen zien van de complexiteit van je situatie en
begrijpen waar en waarom dingen misgaan. En als je dat als
leidinggevende vervolgens goed weet te verwoorden, dan kan
die leraar zeggen: ‘Oké, dat snap ik.’ Of: ‘Dat vind ik niet.’ Dan
heb je het goede gesprek te pakken.”

Er is geen sterkere verbinder
dan een gedeelde urgentie.

Annemarie Mars

Stellen leidinggevenden deze vragen niet
automatisch?
“Onderschat niet in wat voor wereld leidinggevenden zitten. Er
komt ontzettend veel op hen af. Vanuit hun rol hebben ze vaak
een informatievoorsprong en zijn ze mentaal al op weg naar
wat er gaat veranderen. De leraar daarentegen weet misschien
niet eens waarom een verandering nodig is. Wordt dit gesprek
niet gevoerd, dan kan de leraar niet aansluiten. En dat is een
van de grootste valkuilen in verandering: dat we de urgentie
vergeten. En dan leven we ook nog eens in een tijd waarin alles
positief, waarderend, opbouwend en leuk moet zijn. Dat gaat
niet. Verandering heeft ook pijn nodig. Het woord ‘nodig’ zegt
het al, het woord ‘nood’ zit erin. Wat gaat er mis?”

Er is een probleem nodig voor verandering?
“Ja, ik kom daar steeds meer achter en word daar steeds zwartwitter in. Je kunt weliswaar ook op basis van een verlangen
veranderen, maar je hebt urgente verlangens en niet-urgentie
verlangens. In het onderwijs is de werkdruk enorm; als een
probleem niet urgent genoeg is, dan wint de waan van de
dag het van het probleem. Ik ben twee jaar geleden 30 kilo
afgevallen. En de enig reden waarom het gelukt is, is dat ik een
enorme urgentie voelde. Door allerlei ontwikkelingen in mijn
leven voelde ik: dit is mijn grootste probleem. Dit gaat boven
alles. En dus is het gelukt. Je moet pijn hebben om in beweging
te komen, maar ook om in beweging te blijven.”

Is dat voor een organisatie hetzelfde?
“Ja, maar een verandering loopt spaak als mensen de urgentie
van het probleem vergeten of wanneer ze denken dat ze het
probleem niet kunnen beïnvloeden. Waar beweging stokt, moet

je altijd terug naar de gedeelde urgentie: ‘Jongens, waar deden
we dit ook alweer voor? Welke belemmeringen vinden wij op
ons pad, waardoor dat wat we doen niet tot zijn recht komt?
Hoe komt dat?’ Er is geen sterkere verbinder dan een gedeelde
urgentie, wanneer je samen voelt: dit is echt iets wat wij beter
willen doen, waar we verschil willen maken. Juist omdat het zo
aan het hart gaat. Dus laten we problematiseren, maar zonder
wijzend vingertje.”

Alles lijkt urgent te zijn tegenwoordig.
“In veel organisaties wordt verleid zonder urgentie. En dan
werkt het niet. Daar worden mensen boos van, want die voelen
zich gestuurd. Die denken: wat zit je me nou te verleiden, ik
heb helemaal geen probleem. Het is een misvatting dat je als
leidinggevende mensen altijd moet enthousiasmeren, want
enthousiasme is heel sturend. Veel professionals worden daar
knettergek van. En ze hebben gelijk! Het is heel raar, want met
de intentie om positief te zijn is niets mis, maar de uitwerking
is eigenlijk heel negatief. En dat is tragisch.”

In je boek schrijf je over de vertroebelde bril, die het
juiste begrip van de situatie in de weg staat. Wat
bedoel je precies?
“Op het moment dat je boos bent, is je behoefte om de ander
terecht te wijzen groter dan je behoefte om de situatie ten
goede te keren. Maar dan kijk je niet meer goed naar de ander
en ben je de relatie aan het beschadigen. En dat helpt nooit.
Nooit. Platter kunnen we leiderschap niet slaan. Uiteindelijk
gaat het erom dat jij de situatie moet willen redden. Op
momenten dat je boos wordt, moet je jezelf dus kunnen
beheersen. Leiderschap is: niet op ‘send’ drukken na een boze
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VERANDERKUNDE

Vijf krachten
Jij en de anderen

Reacties op verandering
Energieniveau

Gericht op

A

De situatie
hier en nu
Urgentie

De situatie
daar en dan

Planning
Interactie

Ambitie

Leiderschap

B

B

Gericht op

A

Tijd

Ontkenning

Weerstand

Zelfonderzoek

Verbinding

Energieniveau
© Annemarie Mars • For a change

© Annemarie Mars • For a change

mail. Zolang je boos bent, zal niks wat je doet je helpen. Eerst
moet die vertroebelde bril af. Ga bij jezelf te rade waar je
boosheid vandaan komt. Vaak ligt onder boosheid oude pijn, die
bovenkomt in interactie.

Wat versta jij onder weerstand?
“Weerstand is iets wat onvermijdelijk loskomt in verandering,
omdat verandering belangen en emoties raakt. Dat gaat
schuren. En dat mag je niet negeren, want dan negeer je de
ander en daarmee zijn gevoel. En dan wordt de weerstand erger,
dus je hebt er geen belang bij om die te negeren. Tegelijkertijd
is het moeilijk om onderscheid te maken tussen iemand die
echt in weerstand zit en iemand die zuur doet om het zuur
doen. Dat laatste noem ik disfunctionele frictie in mijn nieuwe
boek, dat gaat over verschillende soorten van weerstand. Je
moet een onderscheid maken tussen drie soorten frictie: de
frictie die je zelf creëert omdat je onhandig interacteert, de
frictie tussen emoties en belangen die onvermijdelijk loskomen
en de negativiteit die losstaat van de situatie, die misschien wel
pathologisch is.”

Hoe ga je daar dan mee om?
“De eerste vorm moet je niet negeren, omdat jij het probleem
kunt oplossen. Het ligt niet bij de ander, maar bij jou. De
tweede vorm mag je niet negeren, omdat ze erkenning vraagt.
En de derde kun je negeren, geen aandacht geven. Maar leg de
scheidslijn maar eens. Dat is niet makkelijk. In het hele idee van
weerstand negeren zit iets triomfantelijks, zo van: jij bent lastig
en dat bestraf ik. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Daarmee zet
je jezelf boven de ander.”

Moet je als leidinggevende veel kunnen incasseren?
“Ja, dat moet je, maar tegelijkertijd: de leidinggevenden die ik
zie en die lol hebben in hun vak, die zitten een beetje tussen
top-down en bottom-up in. Ze zijn niet alleen bezig met
mensen in hun kracht zetten – dan krijg je wat ik beschermend
leiderschap noem: dat ze hun mensen willen behoeden voor
weerstand. En dat kan niet. Je kunt een gevoel niet wegnemen,
je moet je mensen helpen erdoorheen te gaan. Maar een
leidinggevende moet ook gewoon een idee in het team durven
gooien en zeggen: ‘Nou jongens, schiet er maar op.’ Dan is het
geen incasseren, maar dan wordt het een spel waar je lol in
kunt hebben.”

En dan stroomt het?
“Inderdaad. We hebben het de hele tijd over wat er nu niet
goed gaat, maar er is ook nog zoiets als ‘het is gewoon
goed’. Alles wat we nodig hebben, is er al. We hebben
onderwijsprofessionals met het hart op de juiste plaats, die
hartstikke veel ideeën hebben. Er is geen tekort. Er is overvloed.
Het lijken twee paradigma’s, maar het zijn twee kanten van
dezelfde medaille. In mijn nieuwe boek ga ik de woorden vinden
die duidelijk maken hoe ze met elkaar verbonden zijn. Zo
blijven we zoeken.”

ANNEMARIE MARS
Veranderkundige, adviseur, spreker en auteur.
“Zonder frictie geen verandering”

MASTERCLASS ‘HOE KRIJG JE ZE MEE?’
20 januari en 18 februari 2020 in Helmond
In verschillende trainingen en programma’s maakt OMJS al jaren dankbaar gebruik van Mars’ inzichten. De komende tijd zal de samenwerking verder
worden geïntensiveerd, te beginnen met een interactieve masterclass voor leidinggevenden. Aan de hand van de vijf krachten uit het boek Hoe krijg je
ze mee zal Annemarie ingaan op veranderprocessen uit de schoolpraktijk van de deelnemers. Ze gaat aan de gang met de manier waarop aan verbinding
en commitment gewerkt kan worden. Centraal staat de vraag hoe je veranderingen dusdanig inzet, begeleidt en stimuleert, dat het juiste gesprek
plaatsvindt.
Voor meer info en aanmelden, kijk op
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s.omjs.nl/hoekrijgjezemee

COLUMN

Penvriend
Annette
EEN NIEUWE KOERS VAREN
COLUMN ANNETTE MFUIDIMAN-VAN DER PEET

D

it schooljaar ben ik begonnen in mijn nieuwe functie als bovenschools
i-Coach. In deze rol mag ik scholen begeleiden in hun visie op ICT en
onderwijs.

Door andere mensen op andere plekken te zetten kan er weer een nieuwe frisse wind
door de organisatie worden geblazen. Ik krijg nu de kans om binnen scholen kritisch
te kijken en luisteren naar de visie die ze hebben op onderwijs en de plek van ICT.
Zo besloot ik, samen met mijn collega, om alle ICT-coördinatoren van onze scholen
eens een nieuwe koers te laten gaan varen. In plaats van informatie geven wilden
we graag dat ze informatie kwamen brengen. Aan de hand van een aantal stellingen
gingen we in gesprek met hun directeur en keken we naar de plek van ICT en de visie
die scholen hierop hebben.
Hier begonnen de golven die het varen bemoeilijkten. Wil je dat mensen een andere
koers kunnen gaan varen, dan zullen ze wel op de boot moeten stappen. De mensen
moesten met elkaar een gesprek plannen en moesten dit gesprek met ons delen.
Anders viel er weinig te varen.
Tijdens een bijeenkomst met alle ICT-coördinatoren werd hierop geëvalueerd
en werden er met behulp van werkvormen gesprekken gevoerd. Met behulp van
gesprekskaarten kregen alle coördinatoren ruimte om kritische vragen te stellen en
kritische vragen te beantwoorden. Het was mooi om te zien hoe iedereen langzaam
steeds meer open ging staan voor die nieuwe koers en steeds meer inzicht kreeg in
het waarom. Een mooie start voor het formuleren van nieuwe ambities.
Soms is het nodig om het roer even om te gooien. Om het eens anders te durven
doen. Ook al is het eindpunt nog niet duidelijk. Durf maar gewoon aan boord te
gaan en te kijken welke koers het wordt. Want nieuw is spannend, maar ook zo
inspirerend.

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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KLEUTER IN BEELD

VOLG JIJ HET (KIND) NOG?
TEKST WINNIFRED JELIER

V

eel scholen reageerden opgelucht toen schoolse toetsen voor kleuters vorig jaar een
halt werden toegeroepen. Maar de behoefte om de ontwikkeling gestructureerd te
volgen bleef, zien Martine Creemers (OMJS) en Judith Vloedgraven (Cito). Samen werkten
Cito en OMJS aan het nieuwe kleutervolgsysteem Kleuter in beeld.
“Kleuters vormen een uitdagende groep om te volgen”, zegt
Martine Creemers, onderwijsadviseur bij OMJS en docent van
de opleiding Specialist Jonge Kind. “Hun ontwikkeling verloopt
met horten en stoten. Van de ene op de andere dag kan een
kleuter ineens iets of juist even niet meer. Elke leerkracht
vraagt zich dan ook weleens af: klopt mijn beeld van deze
leerling wel? Een breed perspectief, voldoende kennis en een
gestructureerde aanpak zijn dan onmisbaar.”
De overheid verlangt dat scholen de ontwikkeling van kleuters
zorgvuldig volgen. Creemers: “In 2018 werd besloten om
kleutertoetsen vanaf 2021 te weren, omdat ze niet goed
aansluiten bij de onregelmatige ontwikkeling van kleuters.
Aanvankelijk reageerden leerkrachten opgelucht, maar toen
kwam de vraag: hoe volg je dan de ontwikkeling van kleuters?”
HANDIG HULPMIDDEL
Om leraren te helpen maakte Cito samen met OMJS het
observatie-instrument Kleuter in beeld, dat uit verschillende
domeinen bestaat: dit najaar verschijnt Taal, in 2020 volgen
Rekenen, Sociaal-emotionele ontwikkeling en Motoriek.
“Kleuter in beeld helpt je om het onderwijsaanbod goed af
te stemmen op de verschillende niveaus van de kinderen”,
zegt Judith Vloedgraven, projectleider bij Cito. “Je houdt als
leerkracht de regie en je gebruikt het instrument hoe je wilt
en zo vaak als je wilt.” OMJS boog zich over de technische kant
van Kleuter in beeld; Cito gaf het instrument inhoudelijk vorm
op basis van uitgebreide samenwerking met leerkrachten en
intern begeleiders, de SLO-leerlijnen en onderzoek. Na pilots
en evaluatierondes werd Kleuter in beeld verder verfijnd.
Voor de domeinen Taal en Rekenen bestaat het instrument uit
een leerkracht- en kindroute. Vloedgraven: “Als je beter zicht
wilt krijgen op de vaardigheden van een kind, kun je de leerling
digitale of papieren opdrachten voorleggen of samen een
speelse activiteit uitvoeren. Als je al een goed beeld van een
kind hebt, hoef je alleen de digitale leerkrachtroute in te vullen.
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Deze route is volledig gebaseerd op jouw observaties gedurende
een langere periode.”
VERHITTE DISCUSSIE
De laatste jaren is er veel discussie over de vraag hoe je kleuters
zou moeten volgen.
Creemers: “In die discussie komen altijd twee uitersten naar
voren. Aan de ene kant staat de groep die stelt dat je kleuters
niet lastig moet vallen met schoolse zaken, maar zoveel
mogelijk moet laten spelen en
kijken wat er dan gebeurt. Aan
de andere kant staat de groep
die vindt dat je met schoolse
educatie niet vroeg genoeg
kunt beginnen en dat het een
onrecht is om kleuters hiervan te
onthouden.”
Gelukkig beseffen volgens Creemers
veel scholen inmiddels dat spelen
en leren helemaal geen tegenpolen
van elkaar hoeven te zijn. “Tijdens de
kleuterjaren kun je kinderen spelenderwijs
al veel bijbrengen. Zo sluit je niet alleen beter
aan bij hun interesses en behoeften, maar
kun je ook sneller eventuele problemen in de
ontwikkeling signaleren en dus tijdig goede
hulp organiseren.”
GELIJKE KANSEN
Onlangs probeerde onderwijsonderzoeker
Jeroen Jansen extra houvast te geven in de
discussie over kleuters op de weblog van
de afdeling Educatie van de Universiteit
Utrecht (7 januari 2019). Zo schrijft hij
dat vroege aandacht voor taal en rekenen

niet ten koste hoeft te gaan van de sociaal-emotionele
ontwikkeling, zoals bezorgde leerkrachten en onderzoekers
soms menen. Een recent onderzoek onder 11.000 leerlingen
in de VS wijst dit uit (Le et al., 2019). Niet alleen toonden veel
van de onderzochte kinderen al vanaf jonge leeftijd uit zichzelf
interesse in taal en rekenen, ook was er geen verband te vinden
met (later) probleemgedrag. Eerder het tegendeel zou weleens
waar kunnen zijn, zo bleek: vroege aandacht voor rekenen lijkt
bijvoorbeeld samen te hangen met juist
een betere sociaal-emotionele
ontwikkeling.
Vloedgraven: “Een
belangrijke conclusie
in dat Amerikaanse
onderzoek is dat vroege
aandacht voor taal en
rekenen kan bijdragen
aan minder ongelijkheid:
de basis die je kleuters
spelenderwijs kunt meegeven,
kan hen helpen om later op
school goed te presteren. Het is
dan dus minder bepalend wat een
kind van huis uit meekrijgt.”
DE LEERKRACHT AAN HET ROER
Vloedgraven en Creemers hopen dat
leerkrachten zich ondanks maatschappelijke
onrust laten leiden door hun gezonde verstand.
Creemers: “Uiteindelijk ben jij als leerkracht de
professional en verantwoordelijk voor het totale
plaatje. Het is aan jou om te onderzoeken waar
een leerling behoefte aan heeft. Een instrument als
Kleuter in beeld kan je daar goed bij helpen en laat jou
aan het roer staan.”

GEEN SCHOOLSE TOETSEN
De overheid besloot in 2018 dat bij kleuters vanaf 2021 geen schoolse
toetsen zijn toegestaan, omdat ze niet goed passen bij de manier
waarop kleuters leren en zich ontwikkelen. Wel verlangt de overheid dat
scholen de ontwikkeling gestructureerd volgen, bijvoorbeeld met een
observatie-instrument.
Bron: kamerbrief van OCW over kleutertoetsen, 6 juli 2018.

CHECKLIST KLEUTERONDERWIJS
•

Krijgen de kleuters een breed aanbod (dus niet alleen beginnende
geletterd- en gecijferdheid)?

•

Sluit het kleuteronderwijs aan op het onderwijs in de groepen 3
en verder (doorlopende leerlijn)?

•

Lopen de leerinhouden in niveau op, aansluitend op de
ontwikkeling van de kleuters?

•

Staat in de schoolgids welke doelen de school wil bereiken en
hoe de ondersteuning van het jonge kind wordt vormgegeven?

Bron: Inspectie van het Onderwijs.
Het nieuwe observatie-instrument Kleuter in beeld brengt snel en
objectief in beeld hoe kleuters zich ontwikkelen.
Als leerkracht heb je de regie:
•

jouw observaties staan voorop;

•

kort, speels én objectief;

•

focus op de groei van elk kind.

Kijk voor meer informatie op

www.cito.nl/kleuterinbeeld.

JUDITH VLOEDGRAVEN
Projectleider Kleuter in beeld – Taal bij Cito.
“De wereld is als een boek. Wie niet reist, leest slechts één
bladzijde.” – Augustinus
MARTINE CREEMERS
Onderwijsadviseur en opleidingsdocent bij
Onderwijs Maak Je Samen.
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

OMJS MAGAZINE

19

IN DE SPOTLIGHTS

PRODUCT
IN

DE SPOTLIGHTS

SAMEN 12
Met behulp van dit bordspel kun je leerlingen snel en efficiënt
leren automatiseren. Ga samen en spelenderwijs aan de slag met
hoofdrekenen. Doel van het spel: steeds op uitkomst 12 komen.
s.omjs.nl/samen12
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IN DE SP
OTLIGH

MODEL

TS

PRAKTIJKMODEL COLLEGIAAL LEREN
HEIJMANS & CREEMERS, 2013

Ervaren
Concreet leren
Aanleiding

Werken
Actief leren

Vergelijken

Collegiaal leren in

Overdenken

de praktijk

DOEN!

Waarderen
Bewustworden
Abstract leren

Uit: Van eiland naar WIJland, Jan Heijmans & Martine Creemers (2013).
s.omjs.nl/vaneilandnaarwijland

Met enige fantasie kun je in dit model bijvoorbeeld het bekende Deming

bronnen. Aan het eind van deze fase ontstaat de vraag hoe je conclusies gaan

wheel, de PDCA-loop, een kwaliteitscyclus, het reﬂectiemodel van Korthagen,

bijdragen aan de verdere ‘ontwikkeling’ van jezelf en/of je school.

de regulatieve cyclus of een andere leercirkel herkennen. Systematisch,
planmatig en cyclisch leren en verbeteren verloopt altijd in een aantal vaste

Na de bewustwording komt de meest cruciale stap: ga je het ook

stappen en ziet er steeds ongeveer hetzelfde uit. Deze keer lichten we het

DOEN?! Vaak is het inzicht er wel, maar ontbreekt het lef om de stap

praktijkmodel van collegiaal leren van Van eiland naar WIJland uit en gaan we

ook daadwerkelijk te zetten. Als het gaat om een kleine aanpassing in

dieper in op de verschillende fasen van leren.

je didactische repertoire, dan zal dat niet zoveel problemen opleveren.
Verbeteren doe je immers iedere dag. Het jezelf eigen maken van een

Het model vertrekt en eindigt bij het ervaren: de leerervaringen in je

compleet nieuwe werkwijze (ontwikkeling) is echter iets heel anders. Je hebt

concrete, alledaagse werkpraktijk. Je voelt aan dat je aanpak niet (meer) werkt

in zo’n fase vooral steun en bemoediging van collega’s en leiding nodig. Zodra

of wellicht beter kan. Je bedenkt een ‘hulp-, leer- of ontwikkelvraag’: wat wil

je er werk van gaat maken, ontstaat weer een nieuwe leersituatie en ben je

je beter kunnen (vaardigheden), waar weet je nog niet genoeg van (kennis),

weer in de fase van ervaren terechtgekomen.

wat vind je lastig (attitude), waar loop je tegenaan (randvoorwaarden).
In de fase van reﬂectief leren start het overdenken. Je maakt pas op de

REFLECTIEVRAGEN

plaats en staat even stil bij je ervaringen. Daar begint het systematisch

1.

Denk terug aan een succesvolle verandering.
•

‘bevragen’. Jouw mening alleen zegt nog niet zoveel. Als je ervaringen ‘samen

Wat heeft ervoor gezorgd dat je het daadwerkelijk bent gaan
doen?

overdenkt’, ga je jouw opvattingen vergelijken met die van anderen (soort- en
lotgenoten). Het professionele gesprek verdiept zich en je komt tot (nieuwe)

•

Wat was de kracht van het ‘samen’ doen?

inzichten.

•

Op welke momenten heb je lef moeten tonen?

2.

Bedenk een situatie waarvan je achteraf van jezelf vindt dat je te

Bij abstract leren gaat het vervolgens om bewustworden en ‘oordeelsvorming’,

weinig lef had.

oftewel de diepgang van het leren. Je betrekt niet alleen de opvattingen

•

Hoe zou je dit een volgende keer anders aanpakken?

van anderen in je afwegingen, maar gaat ook op zoek naar objectievere

•

Wat zou hierbij de kracht van het ‘samen’ doen kunnen zijn?
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DE KRACHT VAN KRABBELS

WAAROM AANTEKENINGEN
MAKEN HET LEREN VERRIJKT
TEKST JOYCE VAN DEN BOOGAARD

M

et de razendsnelle opmars van computers, smartphones en tablets lijkt het belang
van zelf schrijven naar de achtergrond te verdwijnen. Niets ten nadele van al deze
middelen, maar ‘ouderwets’ schrijven blijkt een uitstekende manier om leerlingen in een
actieve modus te krijgen. Pen en papier zijn geduldiger dan het toetsenbord en daardoor
denken leerlingen bewuster na over hun aantekeningen (Mueller & Oppenheimer, 2014).
Dat nadenken over wat je schrijft, zorgt voor mentale verwerking. In dit artikel zoomen we
in op de meerwaarde van aantekeningen maken en delen we praktijkgerichte interventies
om notities effectief in te zetten in het onderwijs.

LEREN DOOR TE NOTEREN
Aantekeningen maken draagt bij aan activerend onderwijs:
onderwijs dat uitgaat van het idee dat leerstof beter beklijft, als
leerlingen actief betrokken worden bij de les. Je richt je dan als
docent op de (re)actie van de ‘luisteraar’. Dit helpt de leerling
bij het begrijpen en overzien van de leerstof. Door leerlingen
notities te laten maken doe je een beroep op het stimuleren van
cognitieve vaardigheden: je herhaalt, verdiept en structureert
lesstof, zodat leerlingen verbanden gaan zien en zaken gaan
herkennen.

fikse hoeveelheid lesstof overzichtelijk. Een mooi voorbeeld
hiervan is het maken van een ‘kapstok’ van de leerstof die aan
bod is gekomen.

Je kunt aantekeningen maken zien als een leerstrategie.
Leerstrategieën zijn concrete manieren om leren zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen
aanzienlijk beter presteren, als deze strategieën worden ingezet
in het leerproces (Verstraete & Nijman, 2016).
VAN PASSIEF NAAR ACTIEF
Puur aantekeningen maken en ze herlezen zorgt niet per se
voor de nodige herhaling en verdieping.
Actief nadenken over je aantekeningen, er vragen over stellen
en verbanden leggen zorgen daar wél voor. Deze activiteiten
dragen eraan bij dat leerlingen het geheel niet uit het oog
verliezen. We doelen dan op productieve oefeningen om
leerstof te ‘herkneden’ (Surma, Vanhoyweghen, Sluijsmans,
Muijs & Kirschner, 2019).
Om lesstof op een goede manier te structureren en organiseren,
kunnen visuele tekeningen (graphic organizers) helpen. Denk
aan een grafiek, tabel of mindmap. Op die manier wordt een
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Een leerling maakt een kapstok bij spelling

Ook kun je leerlingen laten starten met een kleine oefening
die ingaat op de lesstof van de vorige les (teken of noteer in je
notitieboek wat je nog onthouden hebt). De leerlingen kunnen
vervolgens zelf, aan de hand van hun leerstof, controleren of
de aantekeningen volledig en correct zijn en waar nodig die
informatie aanvullen. Een andere manier om actief met notities
aan de slag te gaan, is het zelf formuleren van oefenvragen in
je notitieboek. Leerlingen gaan in de leerstof op zoek naar de
juiste antwoorden en stellen vervolgens de zelfbedachte vragen
aan klasgenoten.

NOTITIES EFFECTIEF INZETTEN
Spreiding tussen leren en oefenen
Leren kost tijd en leerlingen kunnen maar een beperkte hoeveelheid nieuwe informatie tegelijk opnemen. Als de leerling op meerdere korte momenten
oefent met de lesstof, blijft die stof beter hangen. Op deze manier zit er meer tijd tussen het leren en beklijft lesstof beter (Kirschner, 2019). Vlak voor
een toets nog even je aantekeningen herhalen, is dus niet de beste strategie.
Voorkennis activeren
Nieuwe informatie wordt beter onthouden, wanneer deze verbonden wordt aan
voorkennis. Laat groepjes van vier samen één samenvatting maken en vergelijk
die met de samenvatting van de docent. Via de Cornell-methode kunnen
leerlingen leren hoe ze een goede samenvatting maken. In het kort: verdeel een
bladzijde uit je notitieboek in twee kolommen. Noteer links de sleutelwoorden
en kernbegrippen en rechts de korte aantekeningen. Daaronder komt een
samenvatting over het onderwerp.
Zelftoetsing om te leren
Als leerlingen zich informatie actief herinneren – dus informatie ophalen
uit het geheugen – kunnen ze die beter onthouden. Kirschner (2018) noemt
dit het testeffect. Leerlingen kunnen zichzelf ‘testen’ door de belangrijkste
informatie samen te vatten of concrete voorbeelden te tekenen. Zelftoetsing start

Een samenvat ting via de Cornell-methode

wanneer leerlingen op een later moment de leerstof actief ophalen door hun
aantekeningen te bedekken en de informatie zelf op te halen uit hun geheugen.
> Deze tips zijn gebaseerd op de posters van Six Strategies for Effective Learning (Weinstein, Smith & Cavigliolide) en op het boek Wijze lessen: twaalf
bouwstenen voor effectieve didactiek (Surma, Vanhoyweghen, Sluijsmans, Muijs & Kirschner).

“I trust the weakest pen more than the strongest memory, and note
taking is – in my experience – one of the most important skills for
converting excessive information into precise action and follow-up.”
– Timothy Ferriss
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“Noteren is het meest
effectief, wanneer notities
georganiseerd en verwerkt
worden op een actieve manier.”
– John Hattie (2011)

EEN NOTITIEBOEK VOOR ALLE LEERLINGEN
Hoe stimuleer je leerlingen om aantekeningen te maken? Bijvoorbeeld
door hun een eigen notitieboek cadeau te doen (Mijn Krabbels, OMJS).
Basisschool Esmoreit gaf het goede voorbeeld. Ellen Woertman van die
basisschool: “Wij willen dat het ‘gewoon’ wordt om aantekeningen te
maken. Leerlingen kunnen informatie die ze zelf ontdekken op deze manier
verwerken en onthouden. Tijdens teamvergaderingen evalueren we het
gebruik van het notitieboek en kijken we hoe we het actief toepassen van
aantekeningen verder kunnen stimuleren en ontwikkelen.”
Goede aantekeningen maken gaat verder dan het letterlijk kopiëren van
woorden of zinnen. Je wilt leerlingen leren om de meest relevante informatie
uit de les te selecteren, te ordenen of in eigen woorden te noteren. De beste
aantekeningen verdwijnen uiteindelijk in de prullenbak, omdat leerlingen de
stof kunnen uitleggen zonder naar hun notities of lesmateriaal te kijken.

s

mjs.nl/mijn-krabbel

Mijn Krabbels s.o
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LERENDE NETWERKEN

Collega Puck Lamers

WAAR
DE VRAAG
‘WAT ALS’
TOE KAN
LEIDEN
TEKST MARION VAN WEEREN BRAAKSMA

O

nderwijs Maak Je
Samen en Hogeschool
De Kempel stelden zichzelf
en elkaar de vraag: ‘Wat
als we onze verschillen en
overeenkomsten bundelen
om boven onszelf uit te
stijgen met een ambitieuze
onderzoeksagenda?’ Het
leidde tot de instelling van
de bijzondere leerstoel
‘Onderwijsontwikkeling door
lerende netwerken’ aan de
Open Universiteit, bekleed
door prof. dr. Marjan Vermeulen.

Na die eerste vraag volgden er meer. Wat als we samen gaan onderzoeken op
welke wijze een onderwijsadviesbureau en een opleiding kunnen bijdragen aan
de versterking van de beroepspraktijk? Wat als we de ‘traagheid’ van onderzoek
kunnen vermengen met de ‘vluchtigheid’ van opleiding en advisering? En dan
misschien wel het eurekamoment: wat als we gezamenlijk een leerstoel zouden
instellen naar lerende netwerken tussen twee organisaties?
Op 1 september 2019 ging de leerstoel van start voor een duur van vijf jaar. Half
september werden de eerste twee professionele leergemeenschappen gevormd.
Een derde leergemeenschap – of lerend netwerk – zal volgen als het moment daar
rijp voor is. In iedere leergemeenschap zitten drie mensen van De Kempel en drie
mensen van OMJS. Marjan Vermeulen is als bijzonder hoogleraar aangesteld voor
één dag per week om te onderzoeken “hoe twee verschillende organisaties hun
onderscheidende kenmerken benutten ten voordele van het onderwijs”, zoals ze
het zelf verwoordt.
KENNIS DELEN EN CREËREN
Een week na de kick-off spreken Jos Castelijns, lector bij De Kempel, Puck Lamers,
adviseur bij OMJS, en Marjan Vermeulen elkaar over de kersverse leerstoel. Het
gesprek ademt het verwachtingsvolle plezier van net samen op weg zijn.
Jos: “We zijn nagenoeg elkaars buren, zijn beide begaan met de kwaliteit
van onderwijs en ondersteunen onderwijsontwikkeling. OMJS is een
onderwijsadviesorganisatie met een groot regionaal en landelijk netwerk.
Wij zijn een lerarenopleiding, een pabo, met een regionale functie. We doen
praktijkgericht onderzoek dat betrekking heeft op de kwaliteit van de opleiding
én het basisonderwijs. We willen graag dat dat onderzoek zijn weg vindt naar de
praktijk. Juist dat is de expertise van OMJS. Het is uniek dat twee organisaties
samen kennis gaan ontwikkelen in een professionele leergemeenschap.”
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“Het is uniek dat twee organisaties
samen kennis gaan ontwikkelen in een
professionele leergemeenschap.”

Puck vult aan: “We zijn twee verschillende organisaties,
maar wat ons bindt, is het streven naar ijzersterke
onderwijsprofessionals die optimaal onderwijs weten te
organiseren. We hebben allebei veel kennis in huis, zowel onder
onze eigen mensen als in het werkveld. Het is gewoon jammer
als we die kennis niet delen. Daar konden we lange tijd geen
geschikte manier voor vinden, tot de leerstoel zich aandiende.
We gaan nu dus onderzoeken hoe we samen, in gemengde
leernetwerken, kennis kunnen creëren en delen. We hebben
de wens en de behoefte om daar leraren uit het werkveld bij te
betrekken. Hoe en wanneer, daar werken we aan. Het is in ieder
geval niet onze bedoeling om zwevend in de lucht lekker samen
kennis te ontwikkelen waar het werkveld geen behoefte aan
blijkt te hebben.”
DEEP LEARNING EN ZELFREGULERING
Twee leergemeenschappen zijn inmiddels gevormd.
De ene richt zich op Deep Learning, de andere op
zelfsturing van leerlingen in relatie tot leergesprekken.
Iedere leergemeenschap heeft een eigen facilitator, die
contact heeft met de stuurgroep. De stuurgroep heeft een
overkoepelende functie en vormt de koppeling tussen beide
leergemeenschappen. Tussentijds overleg moet ervoor zorgen
dat de netwerken ook van elkaar weten waarmee zij bezig zijn.
Puck: “De mensen die aan de
leergemeenschappen deelnemen, hebben
we bij OMJS enerzijds gekozen op basis van
affiniteit met het onderwerp. Anderzijds
hebben we gekeken naar belastbaarheid: er
zal frequent overleg plaatsvinden en je moet
de ruimte hebben om te investeren in het
netwerk. Bijna al onze zes deelnemers zijn
betrokken bij onze post-hbo-opleidingen. Zij
zijn daardoor automatisch meer betrokken
bij praktijkonderzoek. Los daarvan zijn ze,
net als iedereen bij OMJS, gewend om in
kennisteams te werken, kennis te creëren en te delen.”

van De Kempel
dat onderzoek
doet naar de
zelfregulering
van leerlingen
en studenten.
Met betrekking tot
het onderwerp ‘Deep
Learning’ hebben we
minder kennis in huis, maar
dat maakt het ook interessant.
Overigens geldt dat voor het hele
onderzoek. Het heeft een exploratief
karakter: we starten niet vanuit een strakke
hypothese, maar gaan juist onbekend terrein
ontginnen.”
DE WETENSCHAPPELIJKE COMPONENT
Vanuit wetenschappelijk oogpunt is de interesse van OMJS en
De Kempel in hoe zij samen en van elkaar kunnen leren een
kans, vertelt Marjan Vermeulen. “We weten nog weinig over hoe
we het leren tussen organisaties efficiënt kunnen organiseren.
Bijvoorbeeld: hoeveel kennis moeten mensen samen hebben
om gezamenlijk nieuwe kennis te ontwikkelen? Hoeveel van
hun kennis moet overeenkomen en hoe
groot mogen – of moeten – de verschillen
zijn? Hoe zit het met facilitering: moet je
elkaar heel vaak zien of juist niet? Hoe wil
je dat mensen in hun eigen organisatie
gepositioneerd zijn, zodat de ontwikkelde
kennis de hele organisatie bereikt? Wordt
die informatie vanzelf en informeel gedeeld
of doe je dat formeel in presentaties en
overleggen?”

“We weten nog
weinig over hoe we
het leren tussen
organisaties
efﬁciënt kunnen
organiseren.”

Bij De Kempel hebben ze dezelfde aanvliegroute gekozen, met
een element extra. Jos: “De zes mensen die vanuit De Kempel
deelnemen aan de leergemeenschappen, hebben allemaal
kennis van en affiniteit met collectieve leerprocessen. Ze
hebben daar al eerder in geparticipeerd of leveren een bijdrage
aan de master Leren en Innoveren. In de leergemeenschap over
zelfregulering zitten ook mensen met wortels in het lectoraat
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“Hoe je het beste lerende organisaties
creëert, weten we niet goed genoeg om het
proces goed te kunnen inrichten”, vervolgt Marjan. “Iedere
situatie is anders en het is belangrijk dat het in elke situatie
werkt. Dat betekent ook dat generieke uitgangspunten
vertaald moeten worden naar specifieke omstandigheden,
maatwerk dus. Dat maakt deze opdracht ook zo interessant:
er is een wil, maar er is nog niets. Een van onze eerste vragen
was bijvoorbeeld welke omvang we de lerende netwerken
zouden geven. Immers: te klein werkt evenmin als te groot.
En bij de samenstelling hebben we ervoor gekozen niet naar

Collectief leren als
met behulp van des
(Vermeu

s doorgaand proces
sign based research
ulen, M.)

“Wat ons bindt, is het streven naar
ijzersterke onderwijsprofessionals die
optimaal onderwijs weten te organiseren.”

persoonlijkheden
te kijken, maar
gaandeweg kan
blijken dat dat wel
belangrijk is. Net als
we nu hebben gekeken
naar interesse in het
onderwerp, maar misschien
komen we erachter dat het
beter interesse in onderzoek kan
zijn. Puck had het over het betrekken
van het werkveld. Dat is typisch een factor
waar nog niet eerder onderzoek naar gedaan
is: laat je potentiële gebruikers deel uitmaken van
het leernetwerk of zet je hen in als klankbord? Met andere
woorden: welke rol en functie geef je hun? De ervaringen in
de komende jaren – en dus de data die we gaan verzamelen
– kunnen leiden tot een set ontwerpeisen voor nieuw in te
richten leernetwerken.”
Het is te eenvoudig om het onderzoek te zien als een optelsom
van overeenkomsten en verschillen, gelardeerd met een dosis
vertrouwen en gezamenlijke ambitie. Marjan: “Je hebt te maken
met verschillende mensen, met verschil in voorkennis, met
mensen die makkelijker tijd kunnen vrijmaken dan anderen
en met ontelbaar veel meer factoren. Geen daarvan kun je
isoleren. Het is een sociaal proces en dat wordt gekenmerkt
door interactie tussen alle factoren die daarin een rol spelen.
Ik geloof dat dit type proces kan leiden tot innovatie in de
praktijk. Het feit dat je dit als organisaties inricht, is trouwens
al innovatie. Wil je dit goed doen, dan wil je weten hoe je
het iedere keer beter kunt doen. Heb je die dubbele loop (zie
afbeelding) eenmaal doorlopen, dan heb je mij misschien niet
meer nodig. Al blijft de volgende fase, het vervolg, voor de
wetenschap ook interessant.”

generaliseren dan om generieke kennis die we toepassen. Al
hoop ik wel dat we de komende jaren meer generieke kennis
zullen vinden die we kunnen gebruiken.”
“We moeten dataverzameling zelf organiseren”, voegt Jos
toe. “Marjan formuleert met ons de onderzoeksvragen en
helpt de antwoorden te verzamelen. Enerzijds vergaren we
wetenschappelijke kennis, anderzijds zal de kennis die we
opdoen over gezamenlijk leren, teruggegeven worden aan
de netwerken, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Ik
verwacht we met elkaar niet alleen nieuw intellectueel kapitaal
zullen ontwikkelen, maar juist ook sociaal kapitaal. Ik vind
het fantastisch om dit samen met een adviesorganisatie op te
pakken. Het is een andere cultuur. Onderzoek heeft een tragere
dynamiek dan de adviesdynamiek die scholen vragen.”
“De ontwikkeling moet van het netwerk zijn en niet afhankelijk
van een derde”, beaamt Puck. Om eraan toe te voegen:
“Er wordt heel veel collectief geleerd. Hoe mooi is het om
er gaandeweg achter te komen wat werkt en dat dan te
transformeren naar andere inhoud? Net als bij een kind: het
leert leren bij rekenen en kan dat vervolgens ook toepassen bij
taal. We gaan erachter komen wat wel en niet werkt. Voor ons,
voor jullie, voor ons samen.” En voor eenieder die het maar
horen wil.

AAN HET WOORD WAREN...
MARJAN VERMEULEN
Bijzonder hoogleraar Docentprofessionalisering aan
de Open Universiteit.
“Samen leren moet je organiseren!”
JOS CASTELIJNS
Lector bij Hogeschool De Kempel.

AANPAK EN VERWACHTINGEN
De kop is eraf. Nu begint het echte werk in de vorm van een
gezamenlijke ontdekkingstocht, met voor iedere betrokkene
een eigen rol. Marjan: “Ik ben er om iedereen te leren hoe je
hiervan kunt leren. Ik begeleid de leergemeenschappen niet.
Het gaat om het ontwikkelen van metacognitie, vergelijkbaar
met de vraag ‘hoe leren kinderen leren?’ Ik ben er voor het
vergaren van kennis, zodanig dat we er brood van kunnen
bakken. Het zal meer gaan om praktijkgerichte kennis die we

Samen kennis creëren = samen leren = samen
veranderen
PUCK LAMERS
Onderwijsadviseur en opleidingsdocent bij Onderwijs
Maak Je Samen.
“Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet
een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf.”
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STUDIEREIS WALES

“EEN UNIEKE ERVARING
DIE BIJDRAAGT AAN DE
CONTEXTUELE INTELLIGENTIE”
TEKST SANNE VOORZEE

B

egin oktober heeft de eerste
editie plaatsgevonden van de nu
jaarlijks terugkerende studiereis naar
Wales. Deze studiereis is exclusief
voor de deelnemers aan de opleiding
Toekomstbewuste schoolleider.
Frank Simons ging, als adviseur van
OMJS en tevens kerndocent van de
schoolleidersopleiding, alvast op
verkenning in Wales. Hij kwam terug
met een vracht aan nieuwe inzichten
en informatie. Leiderschap ziet er
niet binnen elke context en cultuur
hetzelfde uit. Alleen de vraag ‘waarom
Wales’ is daarom voldoende om Frank
los te laten branden.

s tu di er ei s
Wa les 20 19
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“Overal werkt wel
iets, maar niets
werkt overal.”

Internationaal wordt er steeds meer een two-way relationship
gezien tussen de kwaliteit van het onderwijs en de
‘gezondheid’ van de maatschappij en de economie. Het
belang van wat kinderen zouden moeten leren, wordt
steeds meer ingezien, óók in Wales. Daarom zijn in
Wales in 2017 een nieuwe missie en een nieuw
curriculum vastgesteld voor alle scholen. Bij
het aanbieden van het nieuwe curriculum
staan vier zogenaamde sleutels centraal
om de doelstellingen te bereiken. Frank
somt ze moeiteloos op: “Het ontwikkelen
van een kwalitatief hoogstaande opleiding
voor leraren en schoolleiders, inspirerende

s tu di er ei s
Wa les 20 19
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“Om te beginnen hebben we als OMJS al een tijdje een partnerschap
met de Swansea University in Wales”, zo begint Frank zijn verhaal.
“Dat komt voort uit onze relatie met professor Alma Harris, die
verbonden is aan deze universiteit. Harris is een autoriteit op
het gebied van onderwijskundig leiderschap en daarmee ook een
belangrijke inspiratiebron voor een aantal opleidingen van OMJS.
Op hoofdlijnen komt het erop neer, dat professor Harris pleit voor
aandacht voor de specifieke context en cultuur waarbinnen je
leidinggeeft. Dit pleidooi vat ze mooi samen in haar uitspraak ‘overal
werkt wel iets, maar niets werkt overal’. Onder meer haar boek
Toekomstbewust Leiderschap is daarom voor veel beleidsmakers die
serieus werk willen maken van duurzame leiderschapsontwikkeling,
belangrijk basismateriaal. Harris geeft overigens geen pasklare
antwoorden en oplossingen. Maar haar theorieën zetten wel aan tot
pogingen om antwoorden te vinden op vragen als waartoe onderwijs
dient, wat leren inhoudt en wat het beste past in jouw specifieke
situatie. Wanneer je deze
vragen als schoolleider kunt
vertalen naar je eigen praktijk,
ben je in staat leiding te geven
aan een organisatie die het
onderwijs van de toekomst
blijft vormgeven. Je zult zien
dat dit leidt tot een hoger
zelfbewustzijn, meer initiatief in het onderwijs en tot een betere
afstemming tussen beleid, praktijk en maatschappij. Daar ben ik van
overtuigd!”
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Wales 2019
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schoolleiders die samenwerken om de
kwaliteit te verhogen, sterke en inclusieve
scholen die streven naar excellentie,
rechtvaardigheid en welbevinden en ten
slotte een goed toetsbeleid, goede evaluatie
en een verantwoordelijkheidsgevoel dat ervoor
moeten zorgen dat er een continu self-improving
systeem ontstaat op scholen. Om die ontwikkeling
te ondersteunen heeft Wales een Nationale
Academie voor Educatief Leiderschap opgericht
en nieuwe leiderschapsstandaarden ontwikkeld.
Dit alles moet ervoor gaan zorgen dat leiders
op alle niveaus binnen het onderwijssysteem
van Wales collega’s kunnen inspireren en
ondersteunen om het nieuwe curriculum
zichtbaar te maken.”
Alle (toekomstige) schoolleiders
van Nederland die deelnemen
aan de studiereis, zullen in
Wales via meerdere

schoolbezoeken, gesprekken
met collega’s aldaar, lezingen en
masterclasses in aanraking komen met een andere
context en cultuur: een context en cultuur die ze niet altijd
gewend zijn in Nederland. En je verdiepen in een andere
context en cultuur zal leiden tot een dieper inzicht in je eigen
context en cultuur.
“Tijdens de studiereis bezoeken we daarom diverse
scholen”, zo gaat Frank verder. “Scholen die verschillende
onderwijsconcepten aanbieden, maar die ook in verschillende
contexten staan. Zo bezoeken we zogenaamde all age-scholen,
met kinderen van 0 tot 16 jaar.

ontmoet bij de verkenningsreis, hebben veel aandacht voor de
specifieke context en cultuur waarbinnen je leidinggeeft. Er
is daarom op deze scholen relatief veel aandacht voor zaken
die op ons wellicht heel basaal overkomen. Denk daarbij
aan het bijbrengen van normen en waarden, het belang van
het eten van groente en fruit en zelfs het laten ervaren van
een huiskamersfeer; veel leerlingen zijn daar helaas niet
bekend mee. De bevlogenheid en passie die de schoolleiders
tonen binnen die aanpak, is heel indrukwekkend om te zien.
De specifieke aandacht voor dit soort zaken is dus weer
conform het gedachtegoed van professor Harris. Zij maakt
de onschatbare waarde van de (eigen) context en cultuur
duidelijk.”
Tijdens de reis naar Wales krijgen de (toekomstige)
schoolleiders dus de kans om over de eigen schutting te kijken:
naar wat wel en niet werkt, als het gaat om de inrichting van
het onderwijssysteem, het ontwikkelen van leiderschap en het
aanjagen en uitvoeren van onderwijsinnovatie. “Het kijken en
vergelijken creëert een dieper bewustzijn”, benadrukt Frank nog
maar eens. “Dit bewustzijn helpt de toekomstige schoolleiders
om sensitiviteit te ontwikkelen en om mechanismen te
doorgronden die van belang zijn om goede keuzes te maken;
keuzes die het best aansluiten bij de specifieke context
en cultuur waarbinnen een schoolleider werkzaam is. Een
verrijking van de contextuele intelligentie.”

FRANK SIMONS
Onderwijsadviseur en kerndocent schoolleidersopleiding bij Onderwijs Maak Je Samen.

Ook bezoeken we scholen in wijken waar sprake is van
veel sociale armoede. De schoolleiders die wij daar hebben

“Onderwijs is het krachtigste wapen dat je kan gebruiken
om de wereld te veranderen.” – Nelson Mandela
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Iris
D E W E E K VA N ...

DE WEEK VAN …

UITGEVER, COMMUNICATIE- EN
PR/MARKETINGMEDEWERKER

Vraag jij je weleens af wie al die berichten plaatst op de
mediakanalen van OMJS? Wie de totstandkoming van
al die OMJS-uitgaven regelt? Of wie dit OMJS Magazine
coördineert? De drijvende kracht achter al deze en vele
andere activiteiten is Iris Verlijsdonk-Tabor. Ze startte
haar carrière bij Onderwijs Maak Je Samen en is er na zes
jaar niet meer weg te denken. Als uitgever, communicatieen PR/marketingmedewerker – een hele mond vol –
verzorgt ze zowel de interne als de externe communicatie
en is ze voor collega’s, auteurs en klanten de verbindende
factor. “Ik vind het mooi om in elke laag betrokken te
zijn; van niets iets zien worden. En de diversiteit van mijn
functie maakt dat de weken voorbijvliegen.”
MAANDAG
Overleg: OMJS Academie
Mijn week begint met een overleg over de OMJS Academie,
samen met directeur Job en opleidingscoördinator
Joyce. In dit tweewekelijkse overleg bespreken we het
professionaliseringsaanbod en nemen we kwesties rondom de
opleidingen door. Dit keer gaat het vooral over de marketing
voor een event dat eind november gaat plaatsvinden en waar
we ons alle drie op verheugen: het verhaal achter Verdiepend
Leren, met Michael Fullan en Joanne Quinn. Woensdag ga ik
een mogelijke locatie voor dit event bezoeken, maar er moet
natuurlijk nog veel meer geregeld worden.
Zelfregulatie in een notendop
Als uitgever probeer ik onze nieuwe producten mooi verspreid
over het jaar te laten verschijnen. Vandaag staat een overleg
over de Notendop-reeks op het programma. In deze serie zijn
inmiddels twee delen verschenen en eind november willen we
het derde deel uitgeven: Zelfregulatie in een notendop. Samen
met collega’s en tevens de auteurs Kim en Jenneken bespreek
ik de planning. Ook dit keer belooft het weer een uitgave
te worden waarin theorie en praktijk op een mooie manier
samenkomen. Gaaf om te zien!
Social media
Er zijn vier social media-kanalen die ik voorzie van content:
LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. Elk kanaal heeft een
andere doelgroep en vraagt om een andere benadering. Ik vind
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het belangrijk om de meest passende informatie te kiezen én
die in de juiste toon te verwoorden. Systematisch houd ik bij
wat ik op welke dag waar post.
DINSDAG
Communicatie EDG-OMJS
EDG Media is een van onze partners in het verzorgen van de
communicatie rondom de OMJS Academie. Daarbij werk ik
nauw samen met Frederiek van EDG. Vandaag bespreken we
de e-mail- en flyerplanning voor dit najaar, de statistieken
van de verzonden e-mails en mogelijke verbeteringen voor
de lay-out van onze mails en onze website. We willen in
onze communicatie altijd zo goed mogelijk aansluiten bij de
behoeften en interesses van onze klanten, dus de feedback die
we krijgen, is erg belangrijk voor ons.
OMJS Magazine
Direct na het verschijnen van ons magazine start de redactie
met het vullen van de plank voor de volgende editie. Nadat alle
suggesties zijn verzameld, ga ik als hoofdredacteur aan de slag.
Ik bekijk wie het beste uit de voeten kan met welk onderwerp –
we werken met externe journalisten – en geef de briefings voor
de auteurs. Ondertussen plan ik de fotoreportages in, regel ik de
interviews, stel ik de drukker op de hoogte en stem ik af met de
vormgever.
Grip op competenties (jonge kind)
Ferre Laevers, Wilma van Esch en Bart Declercq hebben een
nieuwe uitgave geschreven: Grip op competenties, ontwikkeling
bij jonge kinderen zien en waarderen (in samenwerking met
CEGO). Als uitgever zit ik midden in het proces. Op dit moment
heb ik alle input ontvangen, waarna ik deze via de corrector
klaarmaak voor de vormgever.
WOENSDAG
De achterkant van de webwinkel
Deze ochtend start ik met programmeur Paul (van Eyedevelop)
met een doorloop van de webwinkel. Alle technische
aanpassingen op de website – voornamelijk de webwinkel –
worden door Paul uitgevoerd. Zodra ik een aanpassing wil, een
wens heb of als er ergens iets niet helemaal werkt, geef ik dit
door. We verzamelen zo alle items en werken in sprints aan de

openstaande punten: van onderzoeken via uitwerken op een
testomgeving en testen naar uiteindelijk live zetten. Eens in
de maand komt Paul langs en nemen we alle actiepunten door.
Vóór dat overleg moet ik dus alles getest hebben en bespreken
we de nieuwe sprint. Mooi om te zien dat de webwinkel steeds
handiger, duidelijker en gebruiksvriendelijker wordt.
Bezoek locatie event Fullan & Quinn
Door de jaren heen heb ik heel wat evenementen van OMJS
mogen organiseren. Denk aan masterclasses, de Inspiratiedag
voor het Jonge Kind (IDJK), de OMJS Onderwijs-proeverij
en het OMJS-diner, toen we vijftien jaar bestonden. Dit keer
rijd ik naar Drunen om de mogelijke locatie voor het event
met Michael Fullan en Joanne Quinn te beoordelen. Na
een rondleiding kan ik concluderen dat dit een prima plek
is voor het verhaal achter Verdiepend Leren. Ik rijd terug
naar Helmond; nu de adresgegevens bekend zijn, kan het
communicatietraject voor dit event beginnen!
DONDERDAG
Kartrekkersoverleg
De dag start met een overleg tussen de kartrekkers van OMJS.
Elke pijler heeft een kartrekker en voor de uitgeverij ben ik
dat. Door het overleg blijven we niet alleen op de hoogte van
alle werkzaamheden in de andere pijlers, maar kunnen we
waar nodig ook op tijd verbindingen maken. We stellen elk
jaar de doelen vast in een one-pager per pijler. Doelgericht
en planmatig komen de doelen en vraagstukken terug in ons
overleg. Vandaag staan de beleidsvoornemens voor 2020 op de
agenda.
Maandelijkse nieuwsbrief
Als nieuwsbriefredactie denken we na over de inhoud van de
maandelijkse nieuwsbrief van OMJS. We brainstormen dan en
zoeken naar een mix van interessante nieuwsberichten, gratis
downloads, nieuwe producten en een prikkelende poster. Na
het overleg kunnen items geschreven of uitgezet worden. Die
maandelijkse brainstorm is inmiddels twee weken geleden, dus
vandaag kan ik aan de slag met alle onderdelen verzamelen en
de nieuwsbrief ‘bouwen’. Hier komt veel bij kijken: downloads
laten vormgeven, berichten online plaatsen, passende
afbeeldingen zoeken en aanbiedingen klaarzetten. Na een dag
is een eerste testversie gereed voor feedback!
VRIJDAG
Uitgeverij-overleg
Wat staat er op de productplanning van 2020? Welke producten
moeten herdrukt worden? Hoe staat het met de coördinatie van
de uitgaven die nu in ontwikkeling zijn? Wat zijn de cijfers van
de webwinkel? Waar liggen nog kansen? Allemaal vragen die
voorbijkomen tijdens het uitgeverij-overleg met Job.
Borrel OMJS
Elke vrijdagmiddag kunnen we om vier uur onze laptop
opbergen en gezamenlijk de week afsluiten met een borreltje.
Alweer is een veelzijdige week voorbijgevlogen!

Groetjes Iris!
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Een deel
van hard
werken is
weten hoe je
moet samenwerken.
- DAGOBERT DUCK

ONDERWIJS MAAK JE SAMEN
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