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Congres ‘Alleen de hoofdzaken’
Onderwijswetgeving en –beleid in de praktijk
De WVO en WPO, de WAB, PTA’s en RTC; Als schoolleider begeef je je in een complex
veld van wetten en regels. Met welke onlangs ingevoerde wetgeving krijg jij te maken?
En welke jurisprudentie is relevant voor de onderwijspraktijk?

Word in één dag geïnformeerd over actuele onderwijswetgeving!

ONTDEK HET
PROGRAMMA OP
ONZE WEBSITE
Datum
Dinsdag 15 januari 2019

medilexonderwijs.nl/onderwijswetgeving

Wegens succes
herhaald

Congres ‘Burn-out bij leraren’
Preventie en aanpak van een (dreigende) burn-out in het onderwijs
Vroegtijdige signalering van burn-outklachten is van groot belang om langdurige uitval
van teamleden te voorkomen. Wat zijn risicofactoren van werkstress? En wat is jouw rol
bij het voorkomen of herstellen van een burn-out?

Zorg voor adequate signalering en ondersteuning van leraren
met een (dreigende) burn-out!

ONTDEK HET
PROGRAMMA OP
ONZE WEBSITE
Datum
Donderdag 14 februari 2019

medilexonderwijs.nl/voorkomuitval
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Differentiëren moet je leren

	Scholen hebben de ambitie het onderwijs af te stemmen
op verschillen tussen leerlingen, differentiëren blijkt echter
een heel complexe leraarvaardigheid.

26

PO VO

10

Lumpsumadvies Onderwijsraad

	Na gedegen onderzoek adviseert de Onderwijsraad
de huidige lumpsumsystematiek te handhaven.
Schoolmanagement had een interview met voorzitter
Henriëtte Maassen van den Brink.

Ieder mbo een practoraat’

	Een practoraat kan gezien worden als evenknie van een
lectoraat, maar dan voor het mbo. Onderwijs, praktijk en
bedrijfsleven trekken samen op.

PO

29	
Kritische vriend helpt het
schoolbestuur

	Hoe kan een schoolbestuur de kwaliteitszorg binnen
de organisatie verbeteren? De PO-Raad startte een
pilot om schoolbesturen te ondersteunen bij de
kwaliteitsverbetering. Deze pilot krijgt een vervolg.

PO VO MBO

16	
Data-geïnformeerd werken

	Beslissingen worden vaak gebaseerd op aannames en
onderbuikgevoelens, om snel tot actie over te kunnen
gaan. Maar leidt dit ook werkelijk tot goede oplossingen?

PO VO MBO

20

Elke dag samen een beetje beter

	Met de leerKRACHT aanpak creëert een school een
verbetercultuur waarin leraren en schoolleiding, van elkaar
leren en het onderwijs verbeteren.
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24
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Een wereld die bovendien steeds groter en complexer wordt. Denk aan
individualisering en digitalisering in het onderwijs, goed bestuur en toezicht,
kwesties rondom privacy en integriteit, personeelszaken, bekostiging en
huisvestiging. Heeft u daarbij juridisch advies nodig? Dan staat Nysingh naast u.
Wij zijn er om u voor te bereiden op de wereld van morgen.
Besturen is immers vooruitzien.

www.nysingh.nl/onderwijs
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voorwoord
Lumpsum
Besturen potten te veel geld op, of ze gebruiken het voor verfraaiing van de
bestuursburelen. Deze opinie is regelmatig te horen in de Tweede Kamer. Bij elk
incident – en ja natuurlijk, elke onjuiste besteding van de toch al schaarse middelen
is er een teveel – volgen dit soort oprispingen. Reden voor de regering een adviesaanvraag te doen bij de Onderwijsraad. Voldoet de huidige lumpsumsystematiek?
Dit resulteerde in een onlangs verschenen rapport van de Onderwijsraad. De
hoofdconclusie: de lumpsum moet blijven. Schoolmanagement mocht de voorzitter
van de Raad hierover interviewen. Henriëtte Maassen van den Brink: “Wij hebben
diverse modellen op een rijtje gezet en dan vinden wij toch dat de lumpsum er het
beste uitkomt. Het zorgt voor stabiliteit in de bekostiging.”
Wat niet wil zeggen dat niets zou hoeven veranderen. Zowel voor het ministerie alsook voor de schoolbesturen ligt er een duidelijke opdracht. De financieringssystematiek moet doorzichtiger, besturen en scholen moeten eerder en beter zicht krijgen op
de te ontvangen bekostiging. Schoolbesturen moeten in hun verantwoording, met
name naar de Raad van Toezicht en naar de medezeggenschap, stappen zetten. De
informatiekloof moet worden gedicht.
Voor de scholen zelf is vooral de (on)toereikendheid van de bekostiging een punt.
Hoewel dit niet in de onderzoeksopdracht zat, heeft de Onderwijsraad daar toch
naar gekeken. Maassen van den Brink: “Wij hebben aangetoond dat zowel in het po
als in het vo het bedrag dat per leerling wordt uitgekeerd daalt. Je ziet dat de minister op basis van dezelfde cijfers tot andere conclusies komt dan wij. Die discussie
moet worden gevoerd.”
Het zal wel altijd een strijdpunt blijven: hoeveel belastinggeld moet er naar het
onderwijs. Zeker is, dat alle mooie projecten en plannen ter verbetering van de
dagelijkse praktijk die op de overige pagina’s van deze editie van Schoolmanagement beschreven staan, een kans tot realisatie verdienen.

Uw opmerkingen zijn welkom:
b.nijveld@sdu.nl

Vormgeving
DPS, Rotterdam

Druk
Wilco
© Sdu uitgevers bv, Den Haag, 2018
Alle rechten voorbehouden. niets uit deze
uitgave mag verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door
fotokopieën, opnamen, of enig andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke
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PO

Doo r Tr y n ke Keu n i n g en M ar i ek e va n G e e l ( U nive rs it e it Tw e n t e )

Het afstemmen van het onderwijs op de leerling is de kern van goed onderwijs.

Differentiëren:
vier fases, vijf principes
De Universiteit van Twente werkt samen met de Universiteit Maastricht en een
aantal lerarenopleiding aan het MATCH-project: onderzoek naar differentiëren
in het basisonderwijs bij het vakgebied rekenen. Een eerste doel van dit onderzoek was in kaart brengen wat goed differentiëren omvat: wat doet die leraar
die goed is in differentiëren, welke keuzes worden gemaakt, op basis van welke
denkprocessen?

“M
Tryn ke K eu n in g en
M arieke van Geel
zi jn we rkz a a m a a n d e
U ni ve rsi te i t Twe nte .

6

et ons onderwijs sluiten we aan
bij de unieke manier van leren van
uw kind.” “We sluiten zo goed
mogelijk aan bij de wensen en
behoeften van kinderen.” “Het uitgangspunt van ons
onderwijs is dat ieder kind uniek is en zich op zijn eigen
manier ontwikkelt.” Sla een willekeurige schoolgids
open en er staat iets in over de schoolambitie om het
onderwijs optimaal af te stemmen op het niveau van
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de leerling. Het is niet verwonderlijk dat scholen dit
allemaal nastreven, je zou wellicht zelfs kunnen stellen
dat het afstemmen van het onderwijs op de leerling de
kern van goed onderwijs is. Dat dit afstemmen of ‘differentiëren’ geen gemakkelijke taak is, blijkt wel uit de
jaarlijkse verslagen van de Inspectie van het Onderwijs.
Hierin wordt al jaren gepubliceerd dat de afstemming
van inhoud, instructie, onderwijstijd en verwerking in
lang niet alle lessen als voldoende wordt beoordeeld.
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Beginnende leraren geven aan dat zij het lastig vinden
om met verschillen in de klas om te gaan. Ze merken
dat het tijd kost om zich deze vaardigheid in de praktijk
eigen te maken. Dit komt overeen met onderzoek naar
leerkrachtvaardigheden door professor Van der Grift
(bekend van het ICALT-instrument), waaruit blijkt dat
het afstemmen van onderwijs op verschillen een hogere
orde vaardigheid is, boven het creëren van een veilig
klimaat, een goede klasorganisatie en het geven van
heldere instructie.

Scholen hebben de ambitie het
onderwijs af te stemmen op
verschillen tussen leerlingen,
differentiëren blijkt echter een
heel complexe leraarvaardigheid
Hoewel scholen dus de ambitie hebben om het onderwijs af te stemmen op verschillen tussen leerlingen,
blijkt differentiëren een heel complexe leraarvaardigheid.
Bovendien is er nog veel onduidelijk over differentiëren.
Wie een willekeurige groep onderwijsgeïnteresseerden
vraagt wat ‘differentiëren’ is, krijgt antwoorden als ‘werken met niveaugroepen’ en ‘afstemmen op verschillen’.
Maar wat een leraar die goed is in differentiëren doet en
kan is nog niet erg duidelijk.

Onderzoeksmethodiek
De Universiteit van Twente werkt samen met de Universiteit Maastricht en een aantal lerarenopleiding aan het
MATCH-project. Een eerste doel van dit onderzoek was
in kaart brengen wat goed differentiëren omvat: wat doet
die leraar die goed is in differentiëren, welke keuzes worden er gemaakt, op basis van welke denkprocessen?
Steeds meer scholen maken gebruik van (adaptieve)
software (zoals bijvoorbeeld Snappet, Muiswerk of GynzyKids) voor de verwerking tijdens de rekenles. Een aanname is dat dergelijke software de leraar ondersteunt bij
het differentiëren, immers: de voortgang van leerlingen
wordt automatisch gemonitord, nakijken is niet meer
nodig, en de software past de oefenstof automatisch
aan het niveau van de leerling aan. Een tweede onderzoeksvraag van het MATCH-project was daarom of, en
zo ja: hoe differentiëren voor leraren op deze scholen
anders is dan voor leraren die gebruik maken van papieren methodes en werkboeken.
Om inzicht te krijgen in het denken en handelen van
leraren is daarom in beide contexten een cognitieve
taakanalyse uitgevoerd, een onderzoekstechniek die
wordt ingezet om vaardigheden, kennis en mentale
modellen van experts in kaart te brengen. Deze methode wordt veel toegepast in bijvoorbeeld het medisch
onderwijs, waarbij een chirurg tijdens een operatie door

Sdu Uitgevers
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Vijf principes van
differentiëren
1.	
Werk doelgericht: Bij alle keuzes houdt de leraar het periode- en
lesdoel, en de samenhang hiertussen, in zijn achterhoofd. De leraar
is goed op de hoogte van de doelen (op lange en korte termijn)
en handelt hier ook naar. De leraar straalt dit ook uit naar zijn
leerlingen: leerlingen zijn op de hoogte van de doelen waar ze aan
werken.
2.	
Monitor voortdurend: De leraar vergaart op heel veel verschillende
manieren en tijdens alle fases (voor, tijdens en na de les) informatie
over en inzicht in het begrip en de voortgang van alle leerlingen.
Hiervoor is een breed repertoire aan monitorstrategieën nodig, net
als gedegen vakinhoudelijke kennis om de verkregen inzichten te
kunnen plaatsen.
3. Daag uit: De leraar heeft hoge verwachtingen van zowel de hoogals laagpresteerders: hij is ambitieus voor alle leerlingen. Doelen
worden nagenoeg alleen ‘naar boven’ bijgesteld. Het is de taak
van de leerkracht om elke leerling instructie en verwerking aan te
bieden in de zone van naaste ontwikkeling.
4.	
Stem verwerking en instructie af: De leraar past de instructie en
verwerking in abstractieniveau, tempo, moeilijkheidsgraad en/
of hoeveelheid aan voor de verschillende leerlingen. Zowel kennis
van de vakinhoud als een breed didactisch handelingsrepertoire is
hierbij essentieel.
5.	
Stimuleer zelfregulatie: De leraar maakt leerlingen eigenaar van
hun eigen leerproces (zoals planning, doelen stellen, route bepalen,
evaluatie op proces en product). Zo leren leerlingen zelf nagaan of
ze de stof begrijpen en aanvullende hulp te zoeken als ze dat nodig
achten. De leraar moet hiervoor leerlingen durven los te laten en
fouten te laten maken (om van te leren).

hardop denken en expliciteren de coassistenten meeneemt in zijn denkproces.
In het onderwijs is dit natuurlijk niet direct mogelijk; je
kunt niet van een leraar vragen om tijdens de les ook
nog uit te leggen wat hij doet en waarom. In onze cognitieve taakanalyses hebben we daarom met behulp van
video-opnames in kaart gebracht wat voor beslisprocessen en denkstappen deze expertleraren doorlopen, wat
zij in de praktijk doen, en wat zij daarvoor nodig hebben.
Via een divers netwerk (opleiders, onderwijsbegeleiders,
schoolleiders en inspecteurs) hebben we negentien
experts in differentiatie geworven. Deze leraren (negen
die gebruik maakten van papieren methodes, tien die
gebruik maakten van verwerkingssoftware) hebben
we ieder tweemaal geobserveerd en geïnterviewd.
De rekenles werd opgenomen met behulp van twee
camera’s, waarna in het interview verschillende situaties
in de les werden besproken. De leraar nam ons mee
door met terugwerkende kracht hardop te denken: waar
let hij op, met welke andere informatie combineert hij
deze observaties, welke plannen had hij vooraf, wat past
hij tijdens de les aan, op basis waarvan, et cetera.

SchoolManagement
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Op basis van deze interviews is een eerste overzicht van
onderliggende benodigde vaardigheden samengesteld.
In expertmeetings met de deelnemende leraren en met
de overige experts uit ons netwerk, hebben we deze
overzichten aangescherpt. Het is van belang te vermelden dat de praktijk hierbij altijd leidend is geweest, in de
zeldzame gevallen waarin geen overeenstemming was
tussen deze twee groepen werden inzichten van de
leraren gebruikt.

Fases en principes
Uit het onderzoek blijkt allereerst dat differentiëren niet
alleen gebeurt tijdens de les maar plaatsvindt in vier
fasen die niet los van elkaar gezien kunnen worden: het
voorbereiden van een periode, het voorbereiden van
een les, de les uitvoeren en na afloop van die les zowel
het proces als het product evalueren. Deze fases zijn
onlosmakelijk aan elkaar verbonden: een leraar bereidt
de les voor (fase 2) op basis van de evaluatie van de
voorgaande les (fase 4) en zijn periodevoorbereiding
(fase 1). Met behulp van deze lesvoorbereiding kan de
leraar tijdens de uitvoering van de les (fase 3) adequaat
omgaan met verschillen tussen leerlingen. Binnen elke
fase zetten leraren verschillende vaardigheden in om hun
onderwijs optimaal af te stemmen op verschillen tussen
hun leerlingen. Bij de uitvoering van deze vaardigheden
kunnen vijf onderliggende principes voor differentiëren
worden onderscheiden: werk doelgericht, monitor
voortdurend, daag uit, stem verwerking en instructie(s)
af, stimuleer zelfregulatie.
Het toepassen van deze principes leidt tot een nadruk
op de functie van omgaan met verschillen: het behalen
van de (eventueel verschillende) doelen met alle leerlingen. De vorm waarin een leraar dat doet is daarbij dus
ondergeschikt.
Een mooi voorbeeld komt uit de rekenles van Sabine,
aan groep 8. De les gaat over cijferend vermenigvuldigen
met grote getallen, een doel waarvan ze weet dat een
aantal leerlingen dit al beheerst (monitor voortdurend). In

Een veelgehoorde aanname is dat
het gebruik van (adaptieve) verwerkingssoftware het lesgeven, en in
het bijzonder: het differentiëren, zou
vergemakkelijken.

plaats van de reguliere instructie te volgen, en verwerkingsopdrachten te maken die ze vooraf al kunnen,
geeft ze deze leerlingen een uitdagende opdracht (daag
uit, stem af): ‘Maak in tweetallen een instructiefilmpje
waarin je uitlegt hoe je deze strategie toepast’. Zo zijn
deze leerlingen op een hoger niveau bezig met hetzelfde
doel (werk doelgericht). Terwijl deze leerlingen bezig zijn
observeert ze hen van een afstandje, en loopt ze even
bij hen langs om te vragen hoe het gaat (monitor voortdurend). Vervolgens vraagt ze hoe ze weten of dit filmpje
inderdaad duidelijk is, en oppert dat ze elkaars werk van
feedback kunnen voorzien (stimuleer zelfregulatie).

Papier versus digitaal

MATCH-training
In het schooljaar 2018/2019 is MATCH begonnen met het aanbieden
van een training differentiëren voor basisschoolteams. De inzichten uit het onderzoek zijn gebruikt om een training te ontwikkelen
waarin leraren hun eigen denken en handelen vergelijken met dat van
de expertleraren en een breed handelingsrepertoire opbouwen. De
teamtraining van een half jaar is een intensief en praktisch traject voor
leraren van groep 3 t/m groep 8 samen met de schoolleider en intern
begeleider. De training wordt gegeven op de eigen school, richt zich op
het rekenonderwijs (of je nu met papieren werkboeken werkt of met
adaptieve software) en is geheel kosteloos.
Kijk voor meer informatie op de website: www.matchproject.nl

8
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Onze tweede onderzoeksvraag was in hoeverre differentiëren anders is, wanneer leerlingen de lesstof
digitaal verwerken. Een veelgehoorde aanname is dat
het gebruik van (adaptieve) verwerkingssoftware het
lesgeven, en in het bijzonder: het differentiëren, zou
vergemakkelijken.
De expertleraren die we hebben geraadpleegd in de
cognitieve taakanalyse gaven aan dat het gebruik van
dergelijke software veel mogelijkheden biedt. De leraar
kan bijvoorbeeld met één blik op het dashboard zien
hoeveel opgaven de leerlingen hebben gemaakt en wat
het resultaat op elk van deze opgaven was. Daarnaast
hebben deze leraren de indruk dat hun leerlingen meer
oefenen, zowel binnen de basisstof als met aanvullende
doelen. Deze aanvullende doelen worden veelal door het
systeem voorgesteld, op basis van eerdere prestaties
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3-12-2018 14:39:37

termijn. Ook in deze context is de periodevoorbereiding
dus van groot belang.
Dat de inzet van software per definitie tot betere differentiatie leidt, is een onterechte aanname. Bij de keuze voor
het inzetten van dergelijke software is het van belang
oog te hebben voor de mogelijkheden én onmogelijkheden van deze systemen, en nadrukkelijk aandacht
te besteden aan professionalisering van leraren om
de implementatie daadwerkelijk van onderwijskundige
meerwaarde te laten zijn.

Ter afsluiting
De resultaten van dit onderzoek geven een uitgebreid
overzicht van alle facetten van differentiëren. Deze
informatie is waardevol voor de onderwijspraktijk op
verschillende manieren. Zo zijn deze inzichten in het
MATCH-project de basis voor een training aan basisschoolteams. Deze training is in september op twee
scholen gestart, en zal in februari op nog eens twee
scholen worden uitgevoerd. Daarnaast worden de uitkomsten uit het MATCH-project gedeeld met praktijkpartners, zoals lerarenopleidingen.

van de leerlingen. De leraren zien echter ook risico’s:
omdat het systeem bepaalt welke stof de leerlingen
(nog, extra) moeten oefenen, raken zij als leraar soms
het overzicht kwijt. Ook moet je het systeem goed leren
kennen, om de keuzes die door het systeem worden
gemaakt te kunnen begrijpen, beoordelen en indien
nodig aan te passen. De informatie op het dashboard is
enerzijds rijker, maar in sommige opzichten juist beperkter dan de informatie die uit een schrift of werkboek is
af te leiden: het dashboard vermeldt bijvoorbeeld alleen
‘goed’ of ‘fout’, terwijl de leraar die nakijkt soms ook aan
het foute antwoord kan zien wat de leerling verkeerd
deed.
De resultaten van de cognitieve taakanalyse, zoals hierboven beschreven, gelden dus voor zowel de context
waarin leerlingen op papier de stof verwerken, als voor
scholen waar met (adaptieve) software wordt gewerkt.
In beide contexten geldt dat de (beredeneerde) keuzes
die de leraar maakt essentieel zijn. De vier fases en vijf
principes zijn in beide contexten van toepassing, alleen
de vorm verschilt. Een leraar die gebruik maakt van
software krijgt bijvoorbeeld op een andere manier en op
een ander moment informatie binnen, real-time via een
dashboard, in plaats van voornamelijk achteraf bij het
nakijken. Het gebruik van software brengt ook met zich
mee dat de leraar kritisch moet omgaan met deze informatie en de beslissingen van het systeem (bijvoorbeeld
over het oefenen aan bepaalde doelen) moet aanpassen. Om deze keuzes te kunnen maken, heeft een leraar
in deze context grondige kennis nodig van de leerlijn en
moet hij overzicht houden over de doelen op langere

Sdu Uitgevers
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Dat de inzet van software per definitie tot
betere differentiatie leidt, is een onterechte
aanname.
Als schoolleider of bestuurder heeft u bij differentiatie
voornamelijk de rol te faciliteren, te ondersteunen en te
borgen. Daarnaast heeft u natuurlijk ook te maken met
verschillen tussen leraren. Het is zaak om hier oog voor
te hebben, bijvoorbeeld in het kader van professionalisering. Starters hebben vaak andere ondersteuningsbehoeften dan meer ervaren leraren, en waar de een voornamelijk vakinhoudelijk bijgeschoold zou willen worden,
heeft een ander meer baat bij pedagogisch-didactische
ondersteuning. Als schoolleider of bestuurder kunt u de
principes voor differentiatie dus ook toepassen. Breng
samen met uw team in kaart waar jullie naartoe willen en
wees hierbij ambitieus (doelgericht werken, uitdagen),
bepaal gezamenlijk waar de professionaliseringsbehoeften zitten (zelfregulatie, monitoren), en sluit hierop aan
(stem af).

Meer lezen? Keuning, T., Geel, M. Van, Frèrejean, J.,
Merriënboer, J. Van, Dolmans, D., & Visscher, A. J.
(2017). Differentiëren bij rekenen: Een cognitieve taakanalyse van het denken en handelen van basisschoolleerkrachten. Pedagogische Studiën, 94(3), 160–181.
Meedoen? In februari kan nog één basisschoolteam
(maximaal 15 leraren, maximaal anderhalf uur vanaf
Enschede) deelnemen. Interesse? Neem contact op met
Trynke Keuning: t.keuning@utwente.nl
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PO VO

Door Ber t N i j v el d

Advies O nd e rw ij s r a a d

Lumpsumbekostiging
moet blijven
Na gedegen onderzoek kwam de Onderwijsraad tot het advies aan de
regering om de bestaande lumpsumfinanciering te handhaven. Wel
zou de bekostigingssystematiek eenvoudiger moeten en zouden de
onderwijsinstellingen zich beter kunnen verantwoorden over de besteding
van publieke middelen. Voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink: “Aan
beide kanten moet iets gebeuren.”

H

Bert N ijveld is
o nderw ijs jo u r n alis t
e n ein dredact eu r van
S c h oo lman ag emen t

10

et is een kramp waar de Tweede Kamer,
ondanks het rapport Dijsselbloem, nog
steeds regelmatig inschiet. Een incident –
een bestuurder rijdt in een dure leaseauto,
geld bestemd voor onderwijs gaat op aan een fraai
ingericht bestuurskantoor – leidt tot Kamervragen en een
roep om het allemaal anders te doen. Schoolbesturen
zouden enorme reserves aanhouden en geld nodeloos
oppotten. De schaarse middelen gaan op aan te veel
overhead en komen te weinig ten goede aan de klas.
D66-Kamerlid Paul van Meenen gaat zover te suggereren
het budget dan maar regelrecht aan de scholen over te
maken in plaats van aan de besturen. Henriëtte Maassen
van den Brink, afzwaaiend voorzitter van de Onderwijs-
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raad, overziet het met distantie. “De discussie over de
besteding van publieke middelen moet wel in de Kamer
worden gevoerd. Het is legitiem te vragen waar het geld
dat we aan onderwijs uitgeven blijft. En het idee van
meneer Van Meenen is op zich sympathiek om op die
manier oppotten van geld te voorkomen. Uit onze berekeningen blijkt dat het verhaal achter de reserves genuanceerder ligt. Dus informeer je goed over de feiten.”
Maassen van den Brink: “Als je naar de reserves kijkt,
dan valt het reusachtig mee. En de besturen die wel veel
geld op de plank hebben liggen, hebben daar een legitieme reden voor. Je zou dus genuanceerd moeten zijn in
je uitlatingen daarover. Je kunt voorspellen dat juist kleine
scholen en éénpitters meer reserves zullen vasthouden
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uit risico overwegingen dan grote schoolbesturen Dat
blijkt ook uit onze berekeningen.”

Hoofdconclusies
Welke bekostigingsmethodiek sluit aan bij de bestuurlijke verhoudingen en verschaft de overheid de juiste
mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de kwaliteit
van het onderwijs? Aan de hand van deze vraag is de
Onderwijsraad een onderzoek gestart naar de bestaande
praktijk. De raad is daarbij zeer gedegen te werk gegaan
en heeft bijna een jaar genomen om de bekostigingssystematiek onder de loep te nemen. Hoofdconclusie uit het
advies dat naar aanleiding daarvan is uitgebracht, is dat
de lumpsumbekostiging moet blijven. Maassen van den
Brink: “Wij hebben diverse modellen op een rijtje gezet,
van totale vraagfinanciering tot het oude declaratiestelsel. En dan vinden wij toch dat de lumpsum er het beste
uitkomt. Het zorgt voor stabiliteit in de bekostiging. En die
stabiliteit zorgt ervoor dat je beleid kunt maken op basis
van de onderwijsvisie die je hebt. Daarnaast zorgt het ook
voor flexibiliteit. Je kunt je voorstellen dat er in Groningen
andere bestedingsbehoeften zijn dan in de Randstad. Dat
zijn belangrijke criteria.”

“Aan beide kanten moet iets
gebeuren om de bekostigingssystematiek beter te krijgen”

Ontoereikendheid vergoeding
Een heikele kwestie die niet in de adviesvraag aan de Onderwijsraad
zat, is de hoogte van de vergoeding. Deze is volgens het veld zelf
ontoereikend. Maassen van den Brink: “Dat is iets waar echt goed naar
gekeken moet worden. Wij hebben aangetoond dat zowel in het po als
in het vo en het ho het bedrag dat per leerling wordt uitgekeerd daalt.
De lumpsum is een basisbekostiging waarmee je moet voldoen aan de
gestelde deugdelijkheideisen. Maar het ministerie kijkt niet naar de
werkelijke kostprijzen of naar het feit dat het onderwijs steeds meer
maatschappelijke opdrachten krijgt. Je ziet dat de minister op basis
van dezelfde cijfers tot andere conclusies komen dan wij. Die discussie
over de hoogte van de bekostiging moet worden gevoerd.”

ding van ons rapport wordt inmiddels zowel in het po als
in het vo gewerkt aan vereenvoudiging en gaat men terug
naar een stuk of vijf criteria.”
Een apart hoofdstuk in het adviesrapport wordt besteed
aan de zogenaamde doelfinanciering. Gelden, subsidies,
worden met een vooraf doel vastgesteld en geoormerkt.
De verantwoordingscriteria daarvoor zijn anders dan die
voor de lumpsum. “Wij stellen vast dat over de besteding van die gelden over het algemeen geen duidelijke
afspraken worden gemaakt”, aldus Maassen van den
Brink. “Als je dat niet doet, dan kun je scholen ook niet
kwalijk nemen dat ze de financiering naar eigen inzicht
gebruiken en kun je het dan ook niet terughalen. Maak je

Maar het kan allemaal wel beter, is een andere conclusie
uit het rapport van de Onderwijsraad. “Wat wij laten zien,
is dat er aan beide kanten iets moet gebeuren om de
bekostigingssystematiek beter te krijgen. De overheid
zou het allemaal eenvoudiger moeten maken. Vanwege
de ondoorzichtige wijze waarop bedragen nu tot stand
komen, is het voor scholen nauwelijks inzichtelijk waar zij
recht op hebben en wanneer ze welk bedrag ontvangen.
En wees ook duidelijk over wat je terugverlangt voor de
investering die wij als samenleving doen. Aan de andere
kant is er de verantwoording van de schoolbesturen.
Autonomie vinden wij een belangrijk kenmerk van ons
huidige stelsel, maar het verplicht juist tot duidelijke
verantwoording.”

Eenvoudiger
Het vaststellen van de hoogte van de lumpsum hangt
in het huidige bekostigingsmodel samen met tientallen
criteria. “Men ziet door de bomen het bos niet meer”,
stelt Maassen van den Brink vast. “Door het zo ingewikkeld te maken snappen mensen het niet meer. Men
denkt bijvoorbeeld dat de verschillende parameters een
indicatie zijn voor waar je het geld per se aan moet besteden. Terwijl je met de lumpsum juist de vrijheid hebt om
te doen wat op dat moment nodig is. Of je nu iets moet
doen aan het gebouw, leermiddelen nodig hebt, of een
extra leerkracht, je moet dat zelf besluiten. Naar aanlei-
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Henriëtte Maassen van den Brink, afzwaaiend voorzitter van de Onderwijsraad: “Ons
rapport is al met al een soort bijscholingscursus geworden voor alle belanghebbenden.”
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aan de voorkant niet duidelijk wat je verwacht, dan kun je
aan de achterkant ook niet rekenen op verantwoording.
Het instrument van doelfinanciering is alleen geschikt om
gerichte impulsen te geven aan vernieuwing en werkt
alleen als vooraf duidelijkheid bestaat over de te behalen
doelen en de verantwoording over de bestedingen en
resultaten.”

“De discussie over de hoogte van de bekostiging
moet worden gevoerd”
Verantwoording
Een belangrijk deel van het advies van de Onderwijsraad
richt zich op de verantwoording door de schoolbesturen.
“Daar moet nog veel gebeuren”, merkt de voorzitter op.
“Vooral als het gaat om de horizontale verantwoording
naar de Raad van Toezicht en naar de medezeggenschap. Dat was voor ons reden te adviseren deze belanghebbenden te laten ondersteunen door mensen van buitenaf. Zeker als het over financiën gaat, zodat ze ergens
iets van kunnen vinden of kunnen ingrijpen als dat nodig
is. Deze mensen zijn daar door de bank genomen niet in
geschoold, terwijl ze wel hun medezeggenschapstaak en
toezichthoudende taak serieus moeten kunnen uitvoeren.
Het lezen van een begroting is niet ieders liefhebberij,
men weet er te weinig vanaf. Laat je visiteren door een
kritische vriend of ga te rade bij andere scholen binnen je
eigen bestuur of daarbuiten. Ook hebben we de lokale
rekenkamers genoemd als mogelijke bron van onafhankelijke ondersteuning bij het beoordelen en vaststellen van
begrotingen.”

“Benchmarks kunnen inzicht geven in de
bestedingen in relatie tot de opbrengsten en
kwaliteit van onderwijs”

gedaan en zal je je daarvoor moeten verantwoorden.
Met beetje boerenverstand moet dat lukken, maar het
gebeurt nooit.”

Benchmarks
Interessant is de aanbeveling van de Onderwijsraad om
het onderwijs via benchmarks en normeringen te helpen
bij het maken van beleidskeuzes. “Benchmarks kunnen ook op sector- en stelselniveau inzicht geven in de
bestedingen in relatie tot de opbrengsten en kwaliteit
van onderwijs. De raad geeft in overweging mee om
een landelijk kennisinstituut op te richten waar al deze
informatie samenkomt op één plek en in relatie tot elkaar
gezien kan worden”, aldus het advies. Volgens Maassen
van den Brink is dit een aanbeveling die het onderwijs
zeker vooruit zal helpen. “Ik verwacht dat het gesprek tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor de begroting
en degenen die daar inspraak in hebben of toezicht op
moeten houden echt op gang komt. Ook het gesprek
tussen verschillende besturen. Men gaat elkaar aanspreken: waarom heb jij zoveel geld in reserve en ik niet? Dat
vind ik vooruitgang.”
Uit de Kamerbrief van het kabinet naar aanleiding van het
advies van de Onderwijsraad blijkt dat de suggestie om
onderwijsinstellingen via benchmarks en normeringen te
helpen bij het maken van beleidskeuzes, wordt overgenomen.
Uit de Kamerbrief van de minister blijkt dat veel uit het
advies van de Onderwijsraad zal worden overgenomen.
Maassen van den Brink: “Heel mooi die snelle beleidsreactie. Wat mij wel opviel is dat de eerste zin uit de
Kamerbrief gaat over de verantwoording van de scholen
en niet over de transparantie van de bekostiging zelf door
de overheid en de eenvoud daarvan. Ons rapport is al
met al een soort bijscholingscursus geworden voor alle
belanghebbenden: dames en heren het zit zo; dit zijn de
feiten kijk daarnaar en doe er wat mee!”

Doelmatigheid
Een advies aan de besturen is om doelmatiger te werk
te gaan en de verantwoording daarmee te verbeteren.
De raad merkt op dat hier nog een wereld te winnen is.
“Degene die de begroting maakt, weet meestal echt niet
welke doelen daarmee behaald moeten worden. Men
ziet de begroting als een technische exercitie, iets dat je
moet inleveren. Dat is wel een van de dingen waar het
helemaal mis gaat. Doelmatigheid wil in dit verband zeggen dat je weet of je je doelen hebt behaald en het geld
goed hebt besteed, of dat je het wellicht anders had
moeten besteden. Een beleidsrijke begroting kenmerkt
zich door het koppelen van de uitgaven aan de doelen
die je hebt met het onderwijs, zodat je daarna kunt
evalueren en kunt benchmarken met andere besturen
die dezelfde doelen hebben geformuleerd. Aan het eind
moet je kunnen zeggen of je het goed of slecht hebt

12
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Column VO-raad

Zorg over stapeling
van effecten

M

et relatief bescheiden middelen wordt in onze
scholen goed werk verricht. En zonder dat er in
het voortgezet onderwijs zicht is op extra middelen op de korte termijn (behoudens de 100
miljoen voor vmbo techniek) is er niettemin een levendig gesprek
op de scholen over hoe we het onderwijs aan onze leerlingen
verder kunnen verbeteren. Dat er geen geld bijkomt betekent
voor scholen niet dat er niets verandert.
meer op samenwerking. Daarnaast zullen we een goed inzicht
moeten hebben in wat al deze op zichzelf staande maatregeSteeds meer scholen krijgen te maken met een daling van
len tezamen betekenen voor specifieke scholen en samenhet leerlingenaantal. De komende tien jaar leidt de krimp tot
werkingsverbanden. Speciale aandacht vragen relatief kleine,
een onttrekking van 800 miljoen euro uit de sector. Dat stelt
brede scholengemeenschappen, die de laatste
de scholen voor een enorme opgave. In het
voorziening vormen in een regio, en waarvan
licht van diezelfde bekostiging is er het nieuwe
door de stapeling van effecten het voortbestaan
bekostigingsmodel, waarvan onze leden in mei
‘Een belangrijke mogelijk in gevaar komt. Verdergaande samenhebben gezegd dat het in voldoende mate recht
werking is daar allang geen optie meer, en het
doet aan de eerder door de vereniging gestelde
beweging die
risico bestaat dat daar voortgezet onderwijs op
uitgangspunten. Er is behoefte aan een eenwe steeds meer acceptabele afstand voor leerplichtige jongeren
voudig bekostigingsmodel, dat kosten volgt en
zien, is minder
verdwijnt.
scholen beter in staat stelt meerjarige financiële
planningen te maken.
gerichtheid op
Dat moet voorkomen worden. Of dat lukt
concurrentie
zonder gerichte extra impulsen is zeer de vraag.
Maar de leden zeiden er ook bij dat er oog
Deze problemen kunnen niet via een generieke
moest zijn voor de stapeling van effecten van
en meer op
maatregel aangepakt worden. Er zal per situatie
deze en andere maatregelen, want ondanks de
samenwerking’ bekeken moeten worden wat er nodig is om een
ruime overgangstermijnen, leidt de vereenvoubreed dekkend aanbod in elke regio overeind
diging van de bekostiging tot een herverdeling
te kunnen houden. De stapeling van effecten
van middelen. Daar komen de gevolgen van
was de afgelopen tijd veelvuldig onderwerp van
de krimp en de nog lopende verevening in het
gesprek in de vereniging, en ook de komende tijd zal het thema
kader van passend onderwijs bij. De zorg over deze stapehoog op de agenda blijven.
ling van effecten neemt toe, zeker in sommige regio’s van het
land, en dat is volstrekt begrijpelijk. Omdat schoolbesturen en
samenwerkingsverbanden geconfronteerd kunnen worden met
Paul Rosenmöller,
een combinatie van negatieve effecten kunnen zij forse financiële
voorzitter VO-raad
problemen krijgen.
Hoe kunnen we een breed onderwijsaanbod in elke regio garanderen? De commissie Dijkgraaf zal begin volgend jaar hopelijk tot
concrete aanbevelingen komen. Een belangrijke beweging die
we steeds meer zien, is minder gerichtheid op concurrentie en
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PO VO MBO

Door Ri l a na d e Vrie s

Ve rk lar ing O m tre nt
h et G e d ra g

Bezint eer
ge begint
Sturen we de klas naar huis of zullen we de lerares
toch alvast laten beginnen, ook al hebben we nog
geen Verklaring Omtrent het Gedrag van haar? Menig
schoolbestuur stelt zich deze vraag nu door het tekort
aan leraren en invallers klassen naar huis gestuurd
worden. Wat zijn de risico’s bij een benoeming zonder
dat bewuste verklaring al beschikbaar is?

G
Rilana de Vries is jurist
bij Leeuwendaal

14

emiddeld duurt het vier tot acht weken
voordat een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) wordt afgegeven. Vanwege deze
doorlooptijd is het belangrijk om een
aanvraag op tijd te doen. In de huidige arbeidsmarkt
komt het regelmatig voor dat leerkrachten alvast aan het
werk gaan, zonder dat de verklaring al is afgegeven. Dit
brengt risico’s met zich mee.
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In het onderwijs wordt specifiek
gelet op veroordelingen voor
zedenmisdrijven of andere strafbare
feiten die onwenselijk zijn.

Wettelijk verplicht
Alle medewerkers die aan een onderwijsinstelling
(voor het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs) zijn verbonden, moeten
bij aanvang van hun dienstverband een VOG aan
de werkgever verstrekken. Dit is wettelijk verplicht.
Met de VOG wordt getracht gevoelige branches
(en daarmee de samenleving) zoveel mogelijk te
beschermen. Het achterliggende idee is dat een
persoon die criminele feiten heeft gepleegd een
verhoogde kans heeft om dat in de toekomst weer
te doen. Door deze personen een VOG te weigeren
wordt, zo is de gedachte, de branche beschermd. In
het onderwijs wordt specifiek gelet op veroordelingen voor zedenmisdrijven of andere strafbare feiten
die onwenselijk zijn. Een veroordeling wegens
gevaarlijk rijgedrag bijvoorbeeld hoeft niet noodzakelijkerwijs een onwenselijke reden te zijn om
onderwijs te mogen geven. Een VOG geeft echter
geen garantie voor de toekomst, te meer omdat de
terugkijktermijn vier jaar bedraagt (met uitzondering van zedendelicten waarvoor een onbeperkte
terugkijktermijn geldt). Een goede screening blijft
daarom belangrijk, bijvoorbeeld door referenties in
te winnen en een online check te doen.
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Risico’s als de VOG er niet op tijd is
Elk jaar controleert de instellingsaccountant of de VOG’s
aanwezig zijn en of deze op tijd (dus vóór aanvang van
het dienstverband) zijn aangeleverd. Blijkt dat niet het
geval te zijn, dan meldt deze dit bij de inspectie die een
boete kan opleggen. Maar belangrijker nog, is dat het
schoolbestuur in dat geval niet tijdig weet of het gedrag
van een potentiële medewerker in het verleden geen
risico vormt voor de functie die hij of zij gaat uitvoeren.
De meeste medewerkers zullen probleemloos een
VOG krijgen, maar wat als deze wordt geweigerd en de
medewerker wel alvast in dienst is getreden en met de
werkzaamheden is begonnen?
Beëindiging van het dienstverband?
Indien een VOG-aanvraag wordt geweigerd, betekent dit
niet automatisch dat het dienstverband van de medewerker eindigt. Daar moet een ontslagprocedure voor
worden gevolgd. In 2016 moest de Rechtbank ZeelandWest-Brabant beslissen over het ontslag van een ICTbeheerder toen deze medewerker vier maanden na zijn
indiensttreding nog steeds geen VOG kon overleggen.
Ondanks de door het schoolbestuur gestelde deadline
en de aangekondigde te nemen maatregelen, bleef de
medewerker vaag over de status van de aanvraagprocedure en werd geen VOG overgelegd. Daarop ging het
schoolbestuur over tot beëindiging van het dienstverband. Omdat een VOG op basis van de wet noodzakelijk is om de werkzaamheden bij een schoolbestuur
te verrichten en de medewerker na vier maanden nog
steeds niet over een VOG beschikte, kon geen invulling
(meer) gegeven worden aan de arbeidsovereenkomst.
Volgens de rechter kan in zo’n situatie niet van het
schoolbestuur verlangd worden om het dienstverband
in stand te houden. Gelet hierop, ging de rechter dan
ook over tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst,
maar wel met inachtneming van de opzegtermijn omdat
verwijtbaar handelen door de medewerker niet was
gebleken.
Hoewel het niet kunnen overleggen van een VOG (doordat deze door de rechthebbende geweigerd is of de
medewerker hieraan niet wil meewerken) dus een goede
reden voor ontslag vormt, laat deze uitspraak zien
dat het schoolbestuur wel actie – in de vorm van een
ontslagprocedure – moet ondernemen om het dienstverband te beëindigen. Gedurende de ontslagprocedure
en de daarna nog in acht te nemen opzegtermijn, blijft
de medewerker al die tijd bij het schoolbestuur in dienst.
Het schoolbestuur zal dan ook het salaris moeten doorbetalen, terwijl de medewerker in zo’n situatie veelal niet
meer tot het werk zal worden toegelaten om de veiligheid en het welzijn van de leerlingen te waarborgen.

moment dat de medewerker aan de VOG-verplichting
heeft voldaan. Dit is echter nog geen oplossing voor de
situatie waarin niet op de VOG gewacht kan worden,
omdat anders klassen naar huis gestuurd dreigen te
worden. Een ontbindende voorwaarde die het dienstverband automatisch doet eindigen als de medewerker op
een bepaalde datum geen VOG heeft aangeleverd, zou
daarin wel voorzien. Er is in de literatuur echter discussie
over de vraag of een ontbindende voorwaarde wel past
binnen het (sinds de WWZ) gesloten stelsel van ontslaggronden. In ieder geval kan het opnemen van zo’n voorwaarde wel een waarschuwing voor de medewerker zijn
dat hij of zij nog voor een VOG moet zorgen en kan het
de kans op toewijzing van een ontbindingsverzoek in
een ontslagprocedure bij de rechter vergroten. Uit nood
zou een schoolbestuur voor het bijzonder onderwijs
dus nog wel kunnen overwegen om de arbeidsovereenkomst alvast in te laten gaan met een ontbindende
voorwaarde, zich ervan bewust zijnde dat een dergelijke voorwaarde niet (goed) past binnen het gesloten
ontslagstelsel en mogelijk geen stand zal houden. Dan
dient het schoolbestuur alsnog een ontslagprocedure in
gang te zetten om het dienstverband te kunnen beëindigen. Voor het openbaar onderwijs is een ontbindende
voorwaarde geen optie, omdat daarin sprake is van een
eenzijdige aanstelling.

Kan alsnog geen VOG worden overlegd, dan
dient een ontslagprocedure te worden gestart
met een in acht te nemen opzegtermijn
Bezint eer ge begint
Hoewel de praktijk vraagt om snel te handelen, wachten
schoolbesturen idealiter dus met het aangaan van een
dienstbetrekking totdat zij over de VOG van de medewerker beschikken. Dat geeft de meeste zekerheid en
voorkomt dat besturen gebruik moeten maken van
(discutabele) opschortende of ontbindende voorwaarden, eventueel alsnog gevolgd door een ontslagprocedure. Bovendien voorkomt dit boetes van de inspectie.
Besturen doen er daarom verstandig aan om potentiële
medewerkers tijdens de sollicitatieprocedure alvast een
VOG aan te laten vragen om de wachttijd zo kort mogelijk te laten zijn.

Opschortende of ontbindende voorwaarde
Schoolbesturen kunnen het ontstaan van het dienstverband wel afhankelijk stellen van het tijdig aanleveren van een VOG. In het openbaar onderwijs kan dit
in de vorm van een aanstellingsvoorwaarde en in het
bijzonder onderwijs in de vorm van een opschortende
voorwaarde. Het dienstverband ontstaat dan pas op het
Sdu Uitgevers
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PO VO MBO

Door Ki m S c hild k a m p e n C in d y P o o rt m a n

D ata- geïnf o rm e e rd w e r k e n

Vijf managementbouwstenen
Schoolleiders zijn
zich steeds meer
bewust van de
noodzaak een meer
onderzoekmatige
aanpak te hanteren
bij het oplossen van
onderwijsproblemen.

Scholen beschikken over veel data die kunnen worden gebuikt om onderwijsproblemen op een meer onderzoekmatige manier op te lossen. Hoe werkt dat
in de praktijk? We bespreken vijf managementbouwstenen voor data-geïnformeerd werken.

V

an probleem direct naar maatregel: een
herkenbare praktijk in veel scholen. Beslissingen worden vaak gebaseerd op aannames
en onderbuikgevoelens, om snel tot actie
over te kunnen gaan. Maar leidt dit ook werkelijk tot een
oplossing, als niet vooraf onderzocht is wat de oorzaken
van problemen zijn? Schoolleiders zijn zich steeds meer
bewust van de noodzaak een meer onderzoekmatige
aanpak te hanteren bij het oplossen van onderwijsproblemen.

K im Sch ild kamp
en Cin d y P o o rt m an
z i j n werkzaam aan de
U nivers it eit Twen t e

16

Volgens Lisette Uiterwijk (2017) zijn er verschillende
obstakels die mensen tegenhouden om onderzoekmatig te werk te gaan. ‘Van probleem direct naar maatregel’ hoort bij de activity trap: men heeft een voorkeur
voor actie en wil graag meteen beslissingen nemen.
Ook gaan mensen graag uit van hun eigen ervaring van
wat werkt (vividness bias). Dit soort obstakels kunnen
het daadwerkelijk oplossen van onderwijsproblemen
in de weg staan. Met behulp van datagebruik in een
onderzoekende cultuur kunnen dit soort valkuilen vermeden worden.
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Werken met een datateam
Schoolleiders kunnen data-geïnformeerd werken in hun
school bevorderen met behulp van een datateam. In
een datateam werken 6-8 docenten en schoolleiders
samen systematisch aan het onderzoeken en oplossen
van een onderwijsprobleem. Het gaat om een intensief
traject
waarin docenten en schoolleiders samen verschillende
stappen volgen om op basis van data oorzaken van
problemen te achterhalen en passende maatregelen te
kunnen nemen (zie figuur 1). In het begin worden datateams ondersteund door een externe coach. Daarna is
het de bedoeling dat een team zelfstandig verder gaat.
Uit onderzoek (o.a. Poortman & Schildkamp, 2016)
blijkt dat het werken in een datateam bijdraagt aan
de professionalisering van docenten en schoolleiders
als het gaat om kennisontwikkeling over datagebruik
en het toepassen daarvan. Bij dit toepassen gaat het
om het daadwerkelijk implementeren van maatregelen
op basis van data om het onderwijs te verbeteren. Dit
kan leiden tot het oplossen van onderwijsproblemen
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Figuur 1. De datateammethode®
(bron: Schildkamp & Ehren, 2013, p. 56)

en het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen.
Onderzoek laat ook zien dat de rol van de schoolleider
hierbij cruciaal is.

Managementbouwstenen voor het werken
met een datateam
Uit onderzoek (Schildkamp & Poortman, 2018) blijkt dat
er vijf management bouwstenen zijn om een datateam
goed te laten functioneren: 1) het vaststellen van visie,
normen en doelen voor datagebruik; 2) individuele
ondersteuning bieden; 3) intellectueel stimuleren; 4) een
klimaat voor datagebruik creëren; en 5) zorgen voor een
netwerk om input voor en uitkomsten uit het datateam
met de andere docenten en schoolleiders in de school
te communiceren. Hieronder worden deze bouwstenen
besproken.
1)	Het vaststellen van visie, normen en doelen
voor datagebruik
Docenten hebben behoefte aan een heldere visie, normen en doelen voor datagebruik om in een datateam
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te kunnen werken, waarbij deze worden vertaald naar
toepassing in de dagelijkse praktijk. Hierbij gaat het over
een visie met betrekking tot het onderwijs wat men op
school nastreeft en de rol van data en datateams hierbij.
De schoolleiding houdt ook rekening met de lange
termijn: hoe wil de school verder gaan met datagebruik
en datateams als de externe ondersteuning stopt? Blijft
hetzelfde datateam aan nieuwe problemen werken, of
nemen (deels) andere collega’s zitting in het team?

Beslissingen worden vaak
gebaseerd op aannames en
onderbuikgevoelens
Of wil de school dat uiteindelijk alle vaksecties (deels)
als datateam gaan functioneren? Ook is het belangrijk
dat er heldere en meetbare doelen worden geformuleerd, op schoolniveau, en klas- en leerlingniveau. Dan
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In een datateam
werken docenten en
schoolleiders samen
systematisch aan
het onderzoeken en

kunnen namelijk data gebruikt worden om te bepalen
in hoeverre deze doelen wel of niet behaald worden.
Wat normen betreft is het belangrijk dat deelnemers
veiligheid en vertrouwelijkheid ervaren om in het team te
kunnen discussiëren.

oplossen van een
onderwijsprobleem.

2) Individuele ondersteuning bieden
Niet alleen facilitering in uren, maar ook emotionele
steun is nodig om in een datateam te kunnen werken.
Het kan voorkomen dat collega’s steeds maar op
‘externe’ hypotheses terugkomen, over oorzaken die
buiten de eigen school en het eigen onderwijs liggen
(‘het ligt aan de basisschool’; ‘het ligt aan de ouders’).
Keer op keer blijkt dat deze hypotheses verworpen
moeten worden, waardoor de voortgang belemmerd
wordt. Hierdoor kunnen datateamleden gefrustreerd
raken. Datagebruik kan ook al lang ervaren onderbuikgevoelens over oorzaken van problemen weerleggen.

Schoolleiders en docenten
verbeteren het onderwijs
duurzaam door data te gebuiken
Verschillende datateams hebben bijvoorbeeld de rol
van het basisonderwijs als oorzaak van hun probleem
onderzocht en konden hiervoor geen bevestiging vinden
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met behulp van data. Dit soort bevindingen kunnen
voor veel collega’s een schok zijn. Datateamleden
willen onverwachte uitkomsten kunnen bespreken
met schoolleiders. Het is belangrijk dat datateamleden
weten dat ze terecht kunnen bij de schoolleiding met
vragen, maar ook gewoon om bepaalde frustraties en
onzekerheden te kunnen bespreken.
3) Intellectueel stimuleren
Intellectueel stimuleren doen schoolleiders door met
docenten samen te werken en docenten ook aan te
sporen en uit te dagen. Voor de meeste deelnemers is
het werken in een datateam zó anders dan de dagelijkse praktijk: hiervoor is motivatie van deelnemers
en ondersteuning door schoolleiding nodig. Tevens
zijn ze een rolmodel voor datagebruik – dus schoolleiders laten zien dat zij zelf ook data gebruiken voor
beslissingen, om deelnemers te motiveren. Ook is het
belangrijk dat schoolleiders toegang tot data faciliteren: degene die de data verzamelt moet in de huidige
praktijk soms veel tijd en moeite besteden om dit voor
elkaar te krijgen, wat de voortgang in het team belemmert. Tevens is het raadzaam om gespreid leiderschap
te bevorderen, waarbij ook teamleden zelf autonomie
hebben om beslissingen te nemen op basis van data.
Dit is bijvoorbeeld van belang voor het invoeren van
de maatregel (zie stap 7 uit figuur 1). Als het team
systematisch onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak
van een probleem en een passende maatregel heeft
bedacht, is het de bedoeling om deze in te voeren.
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Dan moeten de datateamleden deze beslissing ook
kunnen nemen of moet de schoolleiding ervoor zorgen
dat dit daadwerkelijk gebeurt.
Ook kennisdeling is van belang: schoolleiders hebben
vaak een ander perspectief op het probleem waaraan
het datateam werkt en kunnen hun organisatiekennis,
kennis over data, en dergelijke inbrengen in het team.
Een schoolleider zegt hierover dat hij de datateamleden
regelmatig probeert uit te dagen, door bijvoorbeeld in
een bijeenkomst te zeggen: “Bewijs het maar of bewijs
het tegenovergestelde.”
4) Een klimaat voor datagebruik creëren
Vertrouwen, respect, de bijdrage van intellectueel
stimuleren en individuele ondersteuning en vrijwillige
deelname helpen samen om een open klimaat voor
datagebruik te creëren, waarin professionaliteit in
samenwerken en datagebruik wordt bevorderd. Deze
bouwsteen wijst vooral op een klimaat waarin schoolverbetering centraal staat, in plaats van datagebruik
voor (alleen of vooral) verantwoording. Alles is bespreekbaar in een datateam, mensen kunnen hun mening en
hypotheses naar voren brengen en deze hypotheses
kunnen ook samen onderzocht worden.

Samen het onderwijs duurzaam
verbeteren
Als het gaat om datagebruik zetten schoolleiders de
vijf managementbouwstenen in samenhang in voor het
stimuleren van de samenwerking tussen docenten en
schoolleiders in de gehele school. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat deze bouwstenen ingezet
kunnen worden door zowel formele als informele leiders
in een organisatie. Ook is het belangrijk dat de schoolleiding zich er van bewust is dat werken met data niet
een tijdelijk projectje is van een jaar of twee jaar. Het is
de manier van werken binnen een organisatie. Het moet
een organisatieroutine worden. Belangrijke beslissingen
worden genomen op basis van data. Waar het om gaat
is dat schoolleiders en docenten samen data gebruiken
om het onderwijs duurzaam te verbeteren, bijvoorbeeld
in een datateam.
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docenten en schoolleiders
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PO VO MBO

Door Br i g it t e B lo e m

l eer KRAC H T

Elke dag samen een
beetje beter
Sinds 2014 werkt het team van basisschool Apollo 11 in De Meern met leerKRACHT. Met deze
aanpak creëert een school een verbetercultuur waarin leraren, inclusief schoolleiding, van
elkaar leren en - vaak ook samen met leerlingen - het onderwijs verbeteren. LeerKRACHT is
geen methode, maar een andere manier van denken en werken, vinden Marja Hamers en
Marie-Louise Bijl van obs Apollo 11. ‘LeerKRACHT heeft ons helpen groeien naar wie we zijn:
een hecht team dat samen aan goed onderwijs werkt.’

I

n het jaar dat Neil Armstrong, Buzz Aldrin en
Michael Collins in de Apollo 11 naar de maan
vlogen en Armstrong zijn legendarische eerste stappen op de maan zette, opende de Apollo 11 in De
Meern voor het eerst haar deuren. Begonnen als kleine
dorpsschool is de Daltonschool sinds vijf jaar gehuisvest
in een prachtig nieuw gebouw. De Daltonvisie is krachtig
neergezet, de onderwijskwaliteit en het werkplezier van
het lerarenteam zijn toegenomen en het leerlingenaantal
verdubbelde.

Professionele cultuur

Brigitte Bloem is
eigenaar van Tekstbureau
Blij dat ik schrijf

20

Toen Marja Hamers in 2013 begon als directeur van
de Apollo 11, was Dalton voor de school de manier
waarop de leerlingen werkten. “Nu zijn de Daltonkernwaarden echt vervlochten met onze schoolvisie, mede
doordat we op nieuwe ideeën werden gebracht door
leerKRACHT.” Hamers had al gehoord van Stichting
leerKRACHT voordat ze directeur werd van de Apollo
11. “Het leek me een heel mooie manier om een professionele cultuur in school te bevorderen.” Daarom deelde
ze haar kennis over deze manier van denken en werken
met haar teamleden en ook zij raakten enthousiast.
“Voor mij was dat erg belangrijk. Als je naar een andere
werkwijze toe wil, dan moet dat gedragen worden door
het team. Ik geloof in de kracht van de werkvloer. Dat is
wat leerKRACHT ook voorstaat, het heeft ons nieuwe
inzichten en handvatten gegeven, waardoor samenwerken nu in alle lagen van onze organisatie een rol speelt.
Ook Daltonvaardigheden als feedback geven, elkaar
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vertrouwen en keuzevrijheid kregen met deze aanpak
een nieuwe boost.”

Vier instrumenten, die elkaar onderling versterken,
vormen de basis van de leerKRACHT-aanpak:
• D
 e bordsessie. Effectieve, korte werksessies,
waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken. Iedereen deelt zijn of haar
successen, evalueert de voortgang op gestelde
doelen, loopt verbeteracties na en deelt hoe hij of
zij zich voelt. Een bordsessie duurt maximaal 15
minuten.
• Gezamenlijk lesontwerp. Vertaling van de doelen
van het bord naar de dagelijkse lespraktijk.
Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per
les wat ze willen bereiken en innoveren zo het
onderwijs.
• Lesbezoek en feedback. Leraren observeren bij
elkaar of het bij het gezamenlijk lesontwerp
beoogde effect op de leerling wordt behaald en
bespreken dit samen na.
• De stem van de leerling. Inspiratiebron voor de
verbetering. Leerlingen geven leraren feedback
over het onderwijs en doen suggesties voor
verbeteringen.
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Als team groeien
Marie-Louise Bijl is al zo’n tien jaar aan de Apollo 11 verbonden. Eerst alleen als leraar, maar inmiddels ook als
bovenbouwcoördinator. “In 2013 was de Apollo 11 een
kleine school”, blikt ze terug. “Er waren geen werkgroepen en ook bouwcoördinatoren ontbraken. Groepsgewijs zijn we trainingsmodules gaan volgen bij Stichting
leerKRACHT. We hebben daardoor geleerd hoe we
samen aan het verbeteren van ons onderwijs kunnen werken, waardoor we als team zijn gaan groeien.”
Hamers vult aan: “Een van de teamleden van de Apollo
11 werd de interne coach van de nieuwe aanpak. Zij
werd weer door de stichting gecoacht. Deze leraar was
tevens schoolopleider, dus zij kon zich op deze wijze
ook zelf verder professionaliseren.”

Doelen stellen
Het allerbelangrijkste instrument dat leerKRACHT het
team van de Apollo 11 heeft gebracht, vinden beiden
de bordsessies. “Door ons hele schoolgebouw heen
zie je whiteboards met doelen, acties en de voortgang
hangen, in de teamkamer, in mijn eigen kamer en in alle
groepslokalen”, schetst Hamers. “We formuleren doelen
en leraaracties voor een bepaalde periode. Met een
vaste regelmaat geven we op de borden aan hoe ver
we zijn en vinken we de bereikte doelen af. Vervolgens
stellen we weer nieuwe doelen.”
Bijl merkt op dat het werken met borden overal is doorgevoerd. “Onze zorgbesprekingen doen we aan de hand
van een zorgbord. Als we studiedagen hebben, doen
we dat aan de hand van bordsessies. In alle groepen
beginnen en eindigen we de dag met een bordsessie.
Zowel de kinderen als wij werken zo veel doelmatiger en
effectiever. Het lerarenteam vergadert veel minder. En
als we overleggen, dan duurt het veel korter en doen we
dat veel meer to-the-point. Ook op klassenavonden met
ouders beginnen we met het bord om de verwachtingen te peilen. Aan het eind komen we daarop terug en
vragen we aan alle ouders of de doelen van de avond zijn
behaald, zodat iedereen tevreden naar huis gaat.”
Alleen aan de MT-vergaderingen van de Apollo 11
komen geen bordsessies meer te pas. “We hebben
het wel geprobeerd”, zegt Hamers, “maar het was niet
effectief. Het vullen van het bord werd daar doel op
zich. Dat is het natuurlijk niet, het is een middel. Op
alle andere momenten staat het bord in dienst van het
onderwijs en zo moet het ook zijn.”
Op de vraag of een digitale oplossing wellicht niet
geschikter is dan een whiteboard, reageren Hamers en
Bijl unaniem: “Zowel leerlingen als leraren werken op de
Apollo 11 regelmatig digitaal. Juist de zichtbaarheid van
ons bordsysteem werkt zoveel beter voor het praten
over je doelen. Dat maakt dat het doelmatig werken aan
een verbetercultuur leeft en blijft leven.”

Lerende school

zo zichtbaar”, zegt Bijl. Hamers vult aan: “Bij ons lag de
lat altijd erg hoog maar het kon altijd nog beter. Door
de doelen wekelijks te bespreken krijgen we meer zicht
op de successen die we stapsgewijs behalen. Dat geeft
veel voldoening.” Volgens Bijl heeft dit alles er ook toe
geleid dat de Apollo 11 veel meer een lerende school is
geworden. “Elke woensdagmiddag komt ons hele lerarenteam, inclusief schoolleider, bij elkaar en pakken we
een thema bij de hoorns, bereiden we jaarthema’s voor
en bespreken we nieuwe lesontwerpen. Zo leren we
steeds beter elkaars expertise te benutten, allemaal ten
dienste van het verder verbeteren van ons onderwijs.”

De Daltonschool sinds
vijf jaar gehuisvest in
een prachtig nieuw
gebouw

‘Creëer op je school een
verbetercultuur’
Jaap Versfelt, initiatiefnemer van Stichting
leerKRACHT, streeft naar een cultuur op scholen,
waarin leraren van elkaar leren en samen het
onderwijs verbeteren. “Een cultuur van ‘elke dag
samen een beetje beter’ is simpel te begrijpen,
maar lastig te realiseren. Zo werken vergt overtuiging, rolmodellen, tijd, vaardigheid, lef en doorzettingsvermogen. Maar het kan!” Tien procent
van alle scholen - po, vo en mbo - werkt al op deze
wijze. Obs Apollo 11 is er daar een van. Op https://
stichting-leerkracht.nl staan enorm veel video’s
en materialen die je kunnen helpen. Je kunt deelnemen aan leerKRACHT. Dan trek je met andere
scholen op om een verbetercultuur in je school te
creëren. Maar je kunt ook zelf al starten.
Wil je weten hoe jij in 12 concrete stappen op
jouw school een verbetercultuur creëert?
Ga naar: https://bit.ly/2Bfj9b7

Werken met leerKRACHT heeft de Apollo 11 veel goeds
gebracht, vinden Bijl en Hamers. “In feite maak je leren
Sdu Uitgevers
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Inbreng leerlingen

Marie-Louise Bijl en
Marja Hamers: “Werken
met leerKRACHT heeft
de Apollo 11 veel goeds
gebracht.”

Ook de leerlingen
hebben een actieve rol
in ‘elke dag een beetje
beter onderwijs.’

22

De leraren van de Apollo 11 nemen regelmatig een kijkje
in elkaars klas, om te kijken hoe de ander het doet en
te leren van elkaar. Bijl vindt de inspiratiemomenten die
daardoor ontstaan erg waardevol. “Het is inspirerend
als je door je naaste collega’s op goede ideeën wordt
gebracht, die je meteen in je eigen groep in praktijk
kunt brengen.” Hamers: “Dit is een onderdeel van de
methodiek van Stichting leerKRACHT en leerkrachten
kwamen zelf met voorstellen hoe dit georganiseerd kan
worden. Deze bottum-up aanpak om het onderwijs te
verbeteren, is zoveel effectiever. Feedback geven zit al
heel erg in onze schoolcultuur, maar kritische feedback
geven aan elkaar op verbeterpunten vraagt om oefening. Daarin kunnen we nog groeien.”
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Ook de leerlingen hebben een actieve rol in ‘elke
dag een beetje beter onderwijs’. Daarmee geef je
leerlingen een stem en verantwoordelijkheid. Je
betrekt ze bij de inhoud van het verbeterproces en
het vinden van verbeteringen, en je komt te weten
wat de leereffecten zijn. Leerlingen gaan zich
meer betrokken voelen bij het onderwijsproces en
dat leidt tot beter gemotiveerde leerlingen, is de
ervaring van scholen die met leerKRACHT werken.
Lizzy en Thomas (groep 8), Liselotte en Milou
(groep 7) vertellen hoe dat op obs Apollo 11 gaat.
Lizzy: “Aan het begin en aan het eind van elke
schooldag staan we met de hele groep bij het
bord. Elke dag krijgt iemand anders de stift om
allerlei dingen op het bord te schrijven. De leerling
met de stift vraagt dan aan de andere leerlingen
hoe iedereen zich voelt, blij, sip of niet zo blij. Dat
wordt met streepjes geturfd. Daarna kun je, als
je dat wil, vertellen waarom je je zo voelt, zodat
iedereen daar rekening mee kan houden.”
Milou: “Op het verbeterbord schrijven we ook de
doelen van die dag en die week. Aan het eind van
de week geef je bijvoorbeeld aan hoeveel procent
van je weektaak je hebt gedaan. Maar ook wat
elke leerling vindt dat goed en minder goed is
gegaan.”
Liselotte: “We schrijven ook op of iets gelukt is en
waar we trots op zijn. Bijvoorbeeld als iedereen
zich die week aan de pleinregels heeft gehouden.”
Thomas: “Het werkt heel fijn met de verbeterborden. De grotere doelen die we als klas hebben,
bespreken we niet elke dag, maar bijvoorbeeld
één keer in de week. En sommige doelen duren
wel een maand voor we die hebben bereikt.”
Liselotte: “We mogen de juffen en meesters tips
en tops geven. Dat doen ze bij elkaar ook. Zo leren
ze hoe ze dingen beter kunnen doen.”

December 2018

3-12-2018 14:42:01

© Harry Heuts

Lezerscolumn

Identiteit,
burgerschap en
de school

S

cholen zijn de mooiste organisaties die we kennen en
leraar zijn het mooiste beroep. Wat is mooier dan jonge
mensen op een actieve en goede toekomst in ons land
voor te bereiden? En niet zomaar een select groepje,
maar iedereen, onafhankelijk van zijn/haar achtergrond? Leraren
en schoolleiders weten wel dat later, veel later, mensen zullen
zeggen: dat ik hier zit heb ik aan de school te danken, of die en
die leraar, die heeft me op het goede spoor gezet, zoals ik Lewis
Hamilton een paar maanden geleden hoorde zeggen.
De samenleving verwacht veel van de school. Leraren en schoolleiders moeten op hun beurt in staat worden gesteld om die verwachtingen waar te maken. Scholen kunnen voor de basisvaardigheden, rekenen en taal, net als voor andere traditionele vakken,
waarin leerlingen cognitieve vaardigheden opdoen, terugvallen op
duidelijk omschreven kerndoelen. De didactiek is goed ontwikkeld.
Evidence based zullen we dan maar zeggen. De cognitieve kant
van het onderwijs is op orde.
Maar dat geldt niet voor de invloed van het onderwijs op het
gedrag, op de waarden en normen die leerlingen gedurende hun
schoolloopbaan ontwikkelen. Die term: waarden en normen was in
1993 het draaipunt in Nederland om de school haar pedagogische
opdracht, die wat versleten en ondergesneeuwd was geraakt, weer
terug te geven1. Dat mondde uit in 2006 in een wettelijke opdracht
om in het onderwijsaanbod aandacht te geven aan actief burgerschap en sociale integratie in een pluriforme samenleving. “Leerlingen moeten kennis hebben van en kennismaken met verschillende
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.”2

Scholen hebben zich daar voluit voor ingezet, maar bleken daar
onvoldoende voor toegerust, zo constateert het Kohnstamm
Instituut samen met de Onderwijsinspectie in 2017.3 De sociale cohesie tussen mensen is van het allergrootste belang voor
welzijn, welvaart en innovatie. Zo’n verbondenheid tussen burgers
vereist een gemeenschappelijke basis in waarden, georiënteerd
rondom gemeenschappelijke burgerschap.
Dat gemeenschappelijke staat meer en meer onder de druk
van de middelpuntvliedende krachten van identiteit. Identiteit
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beschermt, maar begrenst ook. Identiteit heb je en identificatie
doe je met een groep, die zich onderscheidt van de andere.
Bescherming en muur tegelijk, die een goede gemeenschappelijk
toekomst in de weg kan staan. Dat geldt voor iedereen, en niet
zoals vaak wordt gesuggereerd, alleen voor jongeren met een
migratie achtergrond.
Zou, minister Slob, het dan niet tijd worden om scholen meer
handreikingen te bieden en met concrete, meetbare eindtermen
en didactiek voor burgerschap te komen? De wetenschap staat er
klaar voor: de winnaar van de Nobelprijs in 2000 James Heckman
(voor economie, trouwens, maar vooral voor meten en analyseren
van gedrag), de Duitser Armin Falk of Nederlandse onderzoekers
laten zien4 hoe belangrijk de school is voor burgerschap. Waarom
niet een Instituut voor Burgerschapspedagogiek, als een moderne
nazaat van het Freudentahl instituut voor de wiskunde didactiek?
Jo Ritzen,
oud-minister van onderwijs, oud vice president Wereldbank voor
o.a. Onderwijs, oud-voorzitter Maastricht University, 2002-2011,
hoogleraar Maastricht University

1	Niet alleen in Nederland, zie UNESCO (1998) Citizenship Education for the
21st Century.
2	Vrijwel letterlijke wetsteksten.
3	Burgerschap op school
4	E. Geboers, F. Geijsel, W. Admiraal, G. ten Dam (2013) Review of the effects of
citizenship education
Schoolmanagement nodigt u als lezer uit een column in te sturen van
maximaal 550 woorden. Reacties zijn welkom: b.nijveld@sdu.nl
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PO VO MBO

Door Jas p e r S c ho lt e ns

Algemene
Ve rordening
Gegevens b e s c he rmi n g

Vrijwel elke school maakt jaarlijks
gebruik van een schoolfotograaf

Onduidelijkheid troef
Dit voorjaar werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ondanks
alle voorbereidingstijd en publiciteit blijken veel organisaties nog steeds met vragen te
worstelen. Ook in het onderwijs. Enkele heikele punten nader belicht.

D

Jasper Scholtens is
advocaat bij Nysingh
advocaten-notarissen
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e invoering van de AVG heeft geleid tot veel
aandacht van de media en vanuit de maatschappij. Dit was vermoedelijk te danken
aan de draconische boetes die op overtreding van de verordening komen te staan. Daarnaast
is privacy een groot goed, zeker in een steeds verder
digitaliserende wereld.
Veel van de regels uit de AVG golden ook al voor de
invoering in mei van dit jaar. Ook de boetes zijn niet
nieuw. De gedachte dat opeens aan allerlei verplichtingen
voldaan zou moeten worden, is dan ook onjuist. Uit de
grote toestroom van privacy-gerelateerde adviesvragen,
blijkt dat het onderwerp in elk geval wel op ieders netvlies
staat. Op 11 december 2018 organiseerde Nysingh
daarom een tweede Privacy-event. Tijdens dat event
bleek dat organisaties nog steeds worstelen met de
AVG en dat nog lang niet iedereen voldoet of zelfs weet
hoe aan de voorschriften moet worden voldaan. In een
seminar specifiek gericht op onderwijsinstellingen kwam
een aantal veel voorkomende problemen aan de orde die
hierna nader worden toegelicht. Omdat het aantal moge-
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lijke feitelijke situaties groot is en er met betrekking tot veel
onderwerpen niet of nauwelijks richtinggevende jurisprudentie of literatuur bestaat, is het voor veel onderwerpen
lastig om een sluitend advies te geven.
Dit artikel beoogt daarom vooral te laten zien welke
afwegingen gemaakt moeten worden. Het is onder
de de AVG erg van belang dat bij de verwerking van
persoonsgegevens zorgvuldige afwegingen worden
gemaakt die worden vastgelegd. Daarnaast is van
belang dat in alle gevallen bepaalde randvoorwaarden
worden gecreëerd (onder andere bewaartermijnen en
beveiliging).

De schoolfotograaf
Vrijwel elke school maakt jaarlijks gebruik van een
schoolfotograaf. Dit gaat gepaard met het delen en
opslaan van diverse persoonsgegevens door de
schoolfotograaf, zoals NAW-gegevens en foto’s. Ook
foto’s waarop mensen herkenbaar in beeld zijn, kunnen
worden gekwalificeerd als persoonsgegevens. De vraag
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die de school zichzelf moet stellen is of betreffende
fotograaf de status heeft van verwerker van de onderwijsinstelling of dat deze als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke gekwalificeerd kan worden. In het eerste
geval is de onderwijsinstelling dus de verwerkingsverantwoordelijke en moet deze aan allerlei wettelijke verplichtingen voldoen. Er moet een verwerkersovereenkomst
zijn en de school moet de leerlingen informeren over de
verwerkingen van persoonsgegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke is – kort gezegd – de
partij die het doel en de middelen van de verwerking
vaststelt. De verwerker is degene die ten behoeve van
de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt.
Een schoolfotograaf die mede ten behoeve van zichzelf
foto’s maakt, bijvoorbeeld omdat hij de foto’s later te
koop wil aanbieden, zal sneller als verwerkingsverantwoordelijke kwalificeren dan de schoolfotograaf die op
instructie van de onderwijsinstelling bepaalde foto’s
maakt en die na toezending van de foto’s aan de onderwijsinstelling de foto’s dient te verwijderen.

Beeldmateriaal van leerlingen
Tegenwoordig wordt veel van wat binnen de school
gebeurt op camera vastgelegd, door leerkachten, leerlingen zowel als ouders. Werkweken, schoolkampen en
vieringen leveren mooi beeldmateriaal op waarmee de
school zich kan profileren. Het is de vraag wat de onderwijsinstelling mag doen met dit materiaal. Mag je dit
bijvoorbeeld op je website of Facebookpagina plaatsen?
Voor deze vraag is vanuit het AVG-oogpunt bezien
(hier speelt mogelijk ook het auteursrecht/portretrecht)
van belang dat een verwerking van persoonsgegevens
alleen is toegestaan als daarvoor een grondslag bestaat.
De mogelijke grondslagen zijn limitatief in de AVG opgesomd. Grondslagen zijn bijvoorbeeld toestemming van
de betrokkene, dat de verwerking noodzakelijk is om
een overeenkomst na te komen waarbij de betrokkene
partij is, aan een wettelijke verplichting te voldoen of
voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van
de verwerkingsverantwoordelijke.
De Autoriteit Persoonsgegevens neemt het standpunt
in dat, daar waar het leerlingen betreft, uitsluitend de
grondslag ‘toestemming’ gebruikt kan worden. Verwerken enkel op basis van een gerechtvaardigd belang is
volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in zo’n geval
niet toegestaan.
De grondslag toestemming is aan strenge voorwaarden
verbonden. Zo moet die toestemming in vrijheid en door
middel van een specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting zijn gegeven. Vrijheid impliceert dat aan
het niet geven van toestemming geen sancties verbonden kunnen worden (ook niet indirect door iemand uit te
sluiten van het schoolreisje). Een niet nader gespecificeerde toestemming aan het begin van het jaar (of zelfs
de schoolcarrière) is ook onvoldoende. De leerling zal
concreet en specifiek geïnformeerd moeten worden over
wat er precies met welk beeldmateriaal gaat gebeuren.
Toestemming kan ook altijd worden ingetrokken.
Sdu Uitgevers
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Een aandachtspunt bij het verlenen van toestemming is
de leeftijd van de leerling. In de Uitvoeringswet AVG is
opgenomen dat, totdat de leerling 16 jaar is geworden,
de toestemming door de ouders en niet door de leerling
gegeven dient te worden. Ik adviseer eigenlijk altijd om
waar mogelijk zowel de wettelijk vertegenwoordiger als
de leerling zelf toestemming te geven, omdat ik het wel
zo netjes vind dat degene die het aangaat (de leerling) er
zelf ook iets van kan vinden.

Gegevens doorgeven aan derden
Rondom onderwijsinstellingen zijn doorgaans vele
organisaties actief, denk aan leveranciers, samenwerkingspartners, maar ook aan toezichthouders of andere
publiekrechtelijke organisaties zoals gemeenten.
Het komt regelmatig voor dat deze organisaties belang
hebben bij bepaalde gegevens waarover de onderwijsinstelling beschikt. Als die gegevens kwalificeren als
persoonsgegevens (bij niet-geanonimiseerde gegevens
van leerlingen is dat snel het geval) dan moet in ieder
geval nagedacht worden over de vraag of de verstrekking wel is toegestaan. Het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde kwalificeert op zich als een
verwerking van persoonsgegevens. Er moet dus een
grondslag voor de verstrekking zijn. Persoonsgegevens
mogen verder uitsluitend voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden
verkregen en zij mogen vervolgens niet op een met die
doeleinden onverenigbare wijze verder worden verwerkt.
Bij het verstrekken van persoonsgegevens zal de onderwijsinstelling zich dus moeten afvragen of dat verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens
oorspronkelijk zijn verkregen.
Eén de basisbeginselen van de AVG is bovendien transparantie. Eén van de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke is dat deze
de betrokkenen in de meeste gevallen goed dient te
informeren wat er precies gebeurt met betreffende persoonsgegevens. Eventuele verstrekkingen aan derden
vallen ook onder die informatieplicht.
Daarnaast is het aan te raden om afspraken te maken
met de partijen waaraan persoonsgegevens worden
verstrekt. In veel gevallen zal deze derde een eigen
verantwoordelijkheid hebben en dus zelf verplicht zijn
om zich aan de AVG te houden. In veel van die gevallen zal daarom strikt genomen geen sprake zijn van
een verwerkers-verantwoordelijkerelatie, zodat het
niet verplicht is om een verwerkersovereenkomst te
sluiten. Toch adviseer ik altijd wel om basale afspraken
te maken over wat de derde met de persoonsgegevens
gaat doen en de voorwaarden waaronder die persoonsgegevens worden bewaard (o.a. beveiliging, niet delen
met derden, bewaartermijnen).
Als verwerkingsverantwoordelijke ben je immers verplicht om zorg te dragen dat de aan jou toevertrouwde
persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke eisen
worden verwerkt.
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MBO

Door Jor i ck Sch eeren s en E v a Vo nc k e n

On der w ij s e n p ra kt i jk

‘Ieder mbo een practoraat’
Zo luidt de naam van de stichting die in 2015 is opgericht. Een missie die voor zich spreekt.
Inmiddels krijgt deze ambitie/wensgedachte steeds meer vorm met ruim dertig actieve
practoraten.

D

e term ‘practoraten’ is in korte tijd ingeburgerd geraakt in het Nederlandse onderwijs.
En, afgemeten aan het aantal actieve practoraten en practoraten in oprichting, aangeslagen als initiatief in de mbo-sector. Practoraten willen
een scharnierfunctie vervullen tussen innovatie van de
beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en vernieuwing
van het beroepsonderwijs. Ze willen een actieve bijdrage
leveren aan de onderwijskwaliteit en de innovatiekracht
van de sector door het doen van (praktijkgericht) onderzoek.

J orick Sch eeren s
i s co ö rdin at or bij de
S tich t in g I eder mbo een
pract o raat

26

Een practoraat is te beschouwen als een expertiseplatform geleid door een practor, met een onderzoekscomponent gericht op kennisontwikkeling, bundeling en
verspreiding van kennis en ervaringen om zo te komen
tot verdere kwaliteitsverbetering en praktische innovatie
van het onderwijs. Dat doet een practoraat in verbinding
en samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Een
practoraat maakt onderdeel uit van een mbo-instelling
waarbij ‘ieder mbo een practoraat’ een wensgedachte
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is, vanuit de overtuiging dat elke mbo-instelling een of
meerdere practoraten verdient.

Kennisdeling
De stichting heeft zich als opdracht gesteld om de
actieve practoraten via een sterk netwerk aan elkaar
te binden, de kwaliteit van practoraten te monitoren
en practoraten en de ‘beweging’ van practoraten te
ondersteunen op basis van behoefte. De opbrengsten
van practoraten worden uitgelicht en gedeeld binnen het
mbo-werkveld. Kennisdeling tussen practoraten en vanuit
practoraten in de richting van het beroepsonderwijs en
het aangesloten bedrijfsleven is een van de vertrekpunten
van de stichting. Voor startende practoraten en mboinstellingen die een practoraat overwegen is een actief
en gevarieerd ondersteuningsaanbod ingericht. De inzet
van de stichting wordt financieel ondersteund door het
ministerie van OCW. De stichting is er om de beweging
van practoraten vast te houden en te stimuleren met een
koers op basis van gedeelde belangen.
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Practor Pierre Wind met studenten.

Opleiden voor innovatief vakmanschap…
Het mbo vormt een onmisbare schakel in het systeem
van werkend Nederland. De beroepsomgeving en
maatschappij zijn voortdurend in verandering. Als mboopleiding, die opleidt voor de start in een beroep, moet
je je dus verhouden tot een bewegend doel. Vakken en
beroepen verdwijnen of vragen om andere competenties.
Het mbo moet zich blijven vernieuwen om up-to-date
onderwijs te bieden en studenten adequaat voor te
bereiden op een veranderende beroepsomgeving. Dat
kan alleen door voortdurend op inhoud in gesprek te zijn
met regionale partners.

Een practoraat kan gezien
worden als evenknie van een
lectoraat, maar dan voor het mbo
Vakmensen van nu hebben niet alleen de beschikking
over een repertoire technieken en methodologie, maar
hebben voldoende geleerd om deze technieken toe te
passen, daarvan te leren en nieuwe te ontwikkelen. Het
gaat dus niet alleen om oefenen en ervaring opdoen,
maar vooral om leren van die ervaring. Een goede
vakman (m/v) is voortdurend in beweging, bedenkt hoe
het beter kan, leest daarover, gaat bij anderen te rade en
ontwikkelt zelf een efficiëntere aanpak. De kritische reflectie, doen/handelen en denken tegelijk, vormt de kern van
innovatie. Beroepen die niet verdwijnen maar het redden,
zijn beroepen die snel innoveren omdat ze kritische
reflectie hebben ingebouwd in de beroepsuitoefening.

…door onderzoekend innoveren
Studenten goed voorbereiden op een veranderende
toekomst en innovatief vakmanschap vraagt om adaptief
(gericht op de toekomst) en responsief (in afstemming
met het werkveld) beroepsonderwijs. Het vraagt om
opleidingen die zowel naar inhoud als naar vorm flexibel
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Opleidingen die ook
tegemoet komen aan veranderende leefstijl en zingeving
bij studenten zelf. Van docenten en opleiders vraagt dat
nadenken over wat er verandert in het vak, daar goed
onderwijs van maken met aandacht voor het didactische
en pedagogische ‘hoe’. De kwaliteit van het onderwijs
begint met de professionele kwaliteit van de docent, die
kan reflecteren op het eigen handelen (reflective practitioner) en zich blijft ontwikkelen. Verbetering van professionele kwaliteit ontstaat door allerhande zaken die verwant
zijn met onderzoek doen: kunnen reflecteren op je werk,
kijken wat er elders al gedaan is, in de literatuur en data
duiken, uitzoeken of iets werkt, vragen stellen, op de
hoogte blijven van ontwikkelingen, et cetera. Onderzoekmatig werken (of cyclisch werken of traag denken) brengt
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Hoe het begon
Het Practoraat Sociale Media startte in 2012 bij het Mediacollege
Amsterdam, als evenknie van het lectoraat, maar dan voor het mbo.
Een ambitie om tot meerdere practoraten te komen bestond toen nog
niet. Eén van de doelstellingen van het practoraat was het professionaliseren van docenten in het gebruik van digitale tools om daarmee
het mbo-onderwijs te verbeteren. Het motiveren van docenten om
hiermee aan de slag te gaan, bleek een grotere uitdaging dan gedacht.
Het bleek weinig zinvol om docenten proberen te verleiden door ze
voortdurend te wijzen op het ‘leuke’ van allerlei tools. Dat lokte vooral
reacties uit als: ‘maar leren hóeft toch helemaal niet leuk te zijn?’
Met hulp van het lectoraat Creative Business van Hogelschool Inholland is vervolgens onderzoek gedaan onder mbo-docenten. Wat drijft
docenten in het uitvoeren van hun vak? Wat maakt een les goed,
danwel slecht? Welke uitdagingen ervaren ze bij het lesgeven? Wat
zijn voordelen –en/of nadelen van digitale tools? Daarmee werd de
onderzoeksvraag verlegd naar hoe docenten te motiveren zijn om de
mogelijkheden van digitale tools als hulpmiddel voor praktijkproblemen in hun onderwijs te verkennen. Verschillende experimentjes
met studenten zijn uitgevoerd. Zij hielden bijvoorbeeld een week
lang screenshots van spelfouten in whatsapp-berichtjes bij. Door dit
onderzoek ontdekte het Practoraat Sociale Media ook, dat docenten
vooral leren op het moment dat ze van collega’s horen dat iets werkt of
als ze van studenten feedback krijgen. Zo kreeg het Practoraat scherp
hoe docenten het beste aan te spreken en veranderde men de insteek
van trainingen en workshop, werd er sterker ingezet op ‘peer-learning’
(enthousiaste docenten gebruiken als ambassadeurs) en op het communiceren met koplopers via blogs, vlogs en social media-kanalen.
Wat in de eerste jaren van dit practoraat wel duidelijk werd is dat
het delen van praktische kennis en vaardigheden, in dit geval over de
toepassing van sociale media, zeer gewaardeerd werd. En dan specifiek
omdat de kennis en vaardigen ook daadwerkelijk vanuit het mbo kwamen. Steeds meer mbo-instellingen toonden interesse, niet alleen in de
inhoud maar vooral ook in de vorm van een ‘practoraat’. Zo ontstond
een wensgedachte dat iedere mbo-instelling een of meer practoraten
zou hebben, waarbij het gekozen onderwerp stevig aansluit op de
expertise binnen de instelling en de regionale behoefte vanuit het
bedrijfsleven. In 2015 zag de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ het
levenslicht.

de kwaliteit van het professioneel handelen en de kwaliteit
van onderwijs verder.

Voedingsbodem en broedplaats voor
innovatie
Een onderzoekende houding hoort bij een professional.
Een organisatie heeft een lerende cultuur nodig om de
eigen kwaliteit, zorg voor studenten, docenten en de
omgeving te kunnen verbeteren en zich te kunnen ontwikkelen. Het mbo als zelfbewuste, professionele sector
en volwaardige gesprekspartner voor de beroepspraktijk
is gebaat bij reflectiecapaciteit en een eigen positie,
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Practor Tom Hogendoorn met studenten.

regierol en eigenaarschap ten aanzien van onderzoek
in de context van het mbo. Versterking van de onderzoeksfunctie is daarvoor een krachtig instrument, zo laten
ervaringen in het hbo zien.
Interessant is dan de vraag hoe je het onderzoekmatig
denken, reflection-in-action en de onderzoeksfunctie in de
mbo-context kunt bevorderen. Dat gebeurt niet vanzelf.
Docenten kunnen dat niet alleen. Instellingen kunnen het
niet alleen. Om organisaties professioneler te maken is
autonomie nodig: mensen moeten zelf richting kunnen
geven, zelf nadenken en aan de knoppen kunnen draaien,
anders verliezen ze intrinsieke motivatie en treedt deprofessionalisering op. Er is een innovatieve tussenruimte
nodig om te zorgen dat de onderzoekende professional
actief de praktijk kan verkennen, gemotiveerd vanuit het
vakmanschap de dialoog met anderen opzoekt en activiteiten in gang zet. Een innovatieve tussenruimte, waar aan
vakmanschap gewerkt wordt en waar onderzoek dienend
is aan de ontwikkeling van het vakmanschap.

Het mbo vormt een onmisbare
schakel in het systeem van
werkend Nederland
De ruimte daarvoor moet georganiseerd worden. Er zijn
dragers nodig voor een nieuwe cultuur van opleiden voor
de toekomstige beroepspraktijk. Vandaar de vorm van
practoraten. Een eigen vorm vanuit het mbo: dichtbij de
opleiding, vanuit eigen behoefte/vraaggestuurd, laagdrempelig voor docenten en studenten, in samenwerking
met de regionale beroepspraktijk, met als dubbel doel
ontwikkeling in het vak en ontwikkeling van goed, upto-date onderwijs. Een mbo-instelling begeeft zich met
een practoraat aan de innovation frontier als het gaat om
vakinhoudelijke ontwikkelingen.
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Een mbo-instelling is eigenaar van een practoraat. Met
een practor als spil, die als pool fungeert waar docenten
omheen gaan bewegen om in een opwaartse spiraal te
raken. De practor vervult een rol als boegbeeld, inspirator
en motor. De practor is verantwoordelijk voor kennisontwikkeling, -verspreiding (in- en extern) en kennisbenutting;
voor praktijk(gericht) onderzoek en voor professionalisering van docenten.

Samen op leren
Bij deze ambities past geen ‘hokjesgeest’. Het vergt
samenwerking tussen instellingen, opleidingen, tussen
onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk, met directe
betrokkenheid en inbreng van het werkveld. Een practoraat kan hierin een coördinerende en regisserende functie
vervullen. Door vanuit een (praktijk)vraaggericht samen te
werken met het werkveld en met andere scholen, kennis
uit te wisselen en ‘samen op te leren’ ontstaat een nieuwe
dynamiek en wordt waarde toegevoegd. Practoraten
bundelen hun kennis en trekken samen op. Zo hebben
de practoraten met als werkterrein zorg en welzijn bijvoorbeeld gezamenlijke bijeenkomsten.
‘Samen op leren’ is in het geval van practoraten zowel
doel als middel. Practoraten zijn op zoek naar een goede
mix tussen onderzoek en innoveren, vakmanschap en
professionaliseren, samenwerking tussen onderwijs
en bedrijfsleven en vakmanschap en burgerschap van
studenten voor de toekomst. Met ondersteuning van de
Stichting ontwikkelen practoraten eigen aanpakken en
werkwijzen. Er is ruimte binnen practoraten om een eigen
stijl van onderzoek binnen de mbo-context te ontwikkelen, om manieren te ontwikkelen om kennis werkbaar te
maken, te ontdekken en creatieve vormen van kenniscirculatie te ontwikkelen. Zo bouwen we samen aan een
‘mbo-eigen’ onderzoekstraditie en onderzoekscultuur.
Meer info over practoraten is te vinden via
www.practoraten.nl
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PO

Door A n n e Wes s el i n g

Su c c e s v o lle p ilo t v e r b e t e re n k w a l i t e i t s z o r g
kr ijgt v e rv o lg

Kritische vriend helpt
het schoolbestuur
Hoe kan een schoolbestuur de kwaliteitszorg binnen de organisatie verbeteren? Het is een
urgente vraag, zeker nu de Inspectie van het Onderwijs sinds september 2017 haar vernieuwde toezicht begint en eindigt bij het schoolbestuur. De PO-Raad startte een pilot om
schoolbesturen te ondersteunen bij de kwaliteitsverbetering, met onder meer analyses en
coachingstrajecten. Die pilot was zo succesvol, dat deze ondersteuning in elk geval wordt
verlengd tot eind 2020.

E

en schoolbestuur waakt over de kwaliteit
binnen de organisatie - en dus ook over haar
éigen kwaliteit. Maar waar kun je als bestuur
terecht als je daarbij wel wat deskundige
input of coaching kunt gebruiken? Zulke ondersteuning
voor schoolbesturen was er tot voor kort nog niet en
daarom voerde de PO-Raad het afgelopen jaar, als
onderdeel van het project Goed worden en goed blijven
(GWGB), een pilot uit waarbij schoolbesturen die de
kwaliteitszorg wilden verbeteren, desgewenst ondersteuning kregen van een onderwijsexpert.
Directe aanleiding voor deze ‘Pilot ondersteuning
bestuurlijk handelen onderwijskwaliteit’ was het nieuwe
onderzoekskader van de Inspectie voor het Onderwijs.
Die toetst sinds 1 augustus 2017 niet alleen scholen,
maar hanteert ook duidelijke beoordelingsregels voor
schoolbesturen.
Anneke van der Linde is projectleider van GWGB en
coördineerde de pilot. “Als scholen matig of slecht presteren, is het eigenlijk logisch dat ook het bestuur extra
onder de loep wordt genomen,” zegt ze. ‘Dat deden we
bij GWGB altijd al als we te hulp werden geroepen bij
onvoldoende of zeer zwakke scholen, maar de indicatoren van de Inspectie richten zich nu ook expliciet op het
handelen van het bestuur.”
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Die indicatoren geven een gedetailleerd beeld van hoe
een bestuur omgaat met kwaliteit en kwaliteitszorg,
legt ze uit. “Heb je überhaupt als bestuur goed zicht
op de kwaliteit van je scholen, of voer je alleen af en
toe een gesprek met je directeuren? Staat kwaliteit op
de agenda van het bestuur, wordt er regelmatig over
gesproken? Hoe zit het met de verantwoording? En is
er sprake van een echte dialoog met de stakeholders,
zoals de ouders, de inspectie, de gemeente en eventueel de kerk? Als je kritisch gaat kijken, blijkt ongeveer
een kwart van de besturen op een of meer van deze
indicatoren een onvoldoende te scoren. En dáár is dit
aanbod voor.”

Reflecteren op eigen functioneren
De pilot ging van start op 1 september 2017 voor de
duur van een jaar. Aan de pilot deden 25 schoolbesturen
mee, variërend van éénpitters tot grote besturen die leiding gaven aan meer dan dertig scholen. De specifieke
vragen en behoeften van de besturen op het gebied
van kwaliteitszorg, liepen sterk uiteen (zie kader). De
ondersteuning vanuit GWGB had dan ook verschillende
vormen: soms waren een paar gesprekken voldoende,
soms duurde de ondersteuning een paar maanden, bijvoorbeeld wanneer een compleet nieuw kwaliteitskader
werd opgezet.
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‘We helpen besturen grip te
krijgen op de kwaliteit van de
scholen’
Jos van der Pluijm is een van de vaste analisten van Goed worden en goed
blijven (GWGB). Hij werd ook ingeschakeld bij de pilot voor schoolbesturen.
“Bij de meeste besturen gaat het goed, maar ongeveer een kwart van de
besturen heeft geen goed zicht op hoe hun scholen het doen”, zegt hij. Dat
laatste kan verschillende oorzaken hebben. “Er zijn bijvoorbeeld besturen
die wel regelmatig met de schoolleiders spreken, maar niets vastleggen. Bij
anderen wordt de Code Goed Bestuur niet goed nageleefd, is de taakverdeling in het bestuur niet duidelijk, of worden richtlijnen niet afgestemd met
de Raad van Toezicht.”
De twee schoolbesturen die van der Pluijm tijdens de pilot begeleidde,
hadden in hun procedures en werkwijze nog te weinig geregeld op het
gebied van kwaliteitszorg. Met beide besturen werd in overleg een stappenplan gemaakt om de kwaliteitszorg goed in te bedden in de organisatie.
Van der Pluijm benadrukt dat de begeleiding vanuit GWGB altijd een project op maat is. Het kan variëren van een paar gesprekken tot een traject
van een paar maanden, en ook de aanpak vindt plaats in overleg en naar
behoefte. Maar de kern van zijn taak vanuit GWGB is altijd dezelfde: “We
helpen besturen grip te krijgen op de kwaliteit van de scholen, en deze
waar nodig te verbeteren.”

Schoolbesturen onder de loep.
Wat toetst de Inspectie?
Sinds 1 augustus 2017 houdt de Inspectie van het Onderwijs niet alleen
toezicht op scholen, maar ook op schoolbesturen. Voor de kwaliteitsbeoordeling hanteert de Inspectie drie indicatoren:
KA 1 Kwaliteitszorg: ‘Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg
op de scholen en bewaakt (en bevordert) van daaruit de kwaliteit van het
onderwijsleerproces en de leerresultaten. Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs.’
KA 2 Kwaliteitscultuur: ‘Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant en integer.’
KA 3 Verantwoording en dialoog: ‘Het bestuur en de school leggen intern
en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en
resultaten en voeren daarover actief een dialoog.’
Bron: Inspectie van het Onderwijs, ’Onderzoekskader 2017 primair onderwijs en voorschoolse educatie’.
Meer informatie over het vernieuwde toezicht en wat dat betekent voor
schoolbesturen is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/
themas/toezicht-2017.
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De GWGB-ondersteuners hadden in alle gevallen de
rol van ‘trusted friend’: zij gaven informatie, stelden kritische vragen en hielpen het bestuur te reflecteren op
het eigen functioneren, om zo over de gehele linie de
kwaliteitszorg te verbeteren. En soms ging de hulp nog
verder en spraken de ondersteuners met schoolleiders
of de Raad van Toezicht, hielpen zij bij het opstellen
van beleid.
De pilot werd onlangs afgesloten met een onafhankelijk evaluatierapport van Regioplan. Daaruit bleek dat
vrijwel alle onderzochte besturen ‘positief’ tot ‘zeer
positief’ oordeelden over het nut van de ondersteuning en de gevolgde aanpak. Ook waar dat (bij één
bestuur) maar ‘enigszins’ het geval was, had het traject
nog steeds een impuls gegeven aan het kwaliteitsbeleid. Over de deskundigheid en vaardigheden van de
ondersteuners oordeelden de schoolbesturen unaniem
(zeer) positief.

Positief verrast
Projectleider Anneke van der Linde is blij met de uitkomsten: “Om eerlijk te zijn, hadden we een positieve
evaluatie wel verwacht, maar dat het zó positief was,
kwam als een verrassing. Met name de aanpak en de
rol van onze analisten als ‘kritische vriend’ blijkt heel
goed te werken. Een onafhankelijke expert die met je
meekijkt en meedenkt, daaraan hebben besturen vaak
echt behoefte.”
Een belangrijke vraag voorafgaand aan de pilot was
of schoolbesturen überhaupt open zouden staan voor
ondersteuning, en zo ja, of ze vonden dat de PO-Raad
dat zou moeten organiseren. Hoort zo’n vorm van
directe ondersteuning wel bij de taken van een sectororganisatie? Van der Linde: “Wij vonden zelf van wel.
We voelen ons sámen met de besturen en scholen
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit in de hele sector
en daar past dit aanbod prima bij. Het is bovendien
een logische aanvulling op ons bestaande ondersteuningsaanbod voor scholen die in de problemen zitten.
In de evaluatie hoorden we dat gelukkig ook terug van
de schoolbesturen. Scholen en schoolbesturen staan
meer dan open voor ondersteuning bij een verbetertraject en ze zijn ook blij als de PO-Raad dat regelt.
Bestuurders zeiden letterlijk: ‘De PO-Raad is ónze
sectororganisatie, als een school of een schoolbestuur
in zwaar weer zit, mag de PO-Raad ook verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat ze mensen die het lastig
hebben optimaal ondersteunt.’ De rol van ‘trusted
friend’ past volgens de schoolbesturen goed bij de
PO-Raad.”

Vast aanbod
De pilot was dus succesvol. Hoe gaat het verder?
Van der Linde: “In ieder geval blijven we deze ondersteuning aanbieden. De komende maanden willen
we ook de bekendheid van dit programma vergroten
en het aanbod uitbreiden. Daarnaast gaan we verder
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onderzoek doen. Wat zijn precíes de problemen waar
schoolbesturen tegenaan lopen? Zijn die hetzelfde voor
kleine en grote besturen? Lopen eenpitter-schoolbesturen een groter risico op omvallen dan grotere besturen? Dat werd vroeger wel gedacht, maar dat blijkt in
de praktijk helemaal niet zo te zijn. Verder willen we
onze aanpak verbeteren en in kaart brengen wat we
nog meer kunnen doen om schoolbesturen te helpen
bij het verbeteren van de kwaliteitszorg.”
De ondersteuning is voor schoolbesturen overigens
kosteloos en wordt gefinancierd uit subsidiegelden.
“Voor de duidelijkheid: we doen de ondersteuning niet
zelf, we werken hiervoor, net als bij ons aanbod voor
onvoldoende presterende scholen, samen met toppers
vanuit de educatieve infrastructuur, waaronder mensen
van onderwijsbureaus en gespecialiseerde freelancers.
En vanzelfsprekend is de vertrouwelijkheid aan alle
kanten gewaarborgd.”
Genoeg werk aan de winkel de komende tijd. “Maar
het belangrijkste voor nu is dat de bestuurlijke ondersteuning de komende jaren een vast onderdeel blijft
van ons aanbod. Schoolbesturen met vragen over
kwaliteitszorg, kunnen in elk geval tot eind 2020 bij ons
terecht. Onze experts staan klaar om bij te springen.”

Meer informatie
Met het programma Goed worden en goed blijven
(GWGB) ondersteunt de PO-Raad scholen die van de
Inspectie van het Onderwijs het predicaat ‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ hebben gekregen. Ook schoolbesturen die zelf te maken hebben met een onvoldoende
beoordeling van de Inspectie, kunnen terecht bij
GWGB. Kijk voor meer informatie over het begeleidingsaanbod op www.poraad.nl.

Bestuurlijke ondersteuning in de
praktijk - 3 voorbeelden
1 Professionele zorg voor kwaliteit
Een klein schoolbestuur (minder dan tien scholen) maakt de transitie van
een Vereniging (met een vrijwilligersbestuur) naar een Stichting (met
een bezoldigd bestuurder). De kwaliteitsexpert van GWGB begeleidt het
oude bestuur naar haar nieuwe rol van Raad van Toezicht, en ondersteunt
de nieuwe bestuurder bij de professionalisering: de Code Goed Bestuur
wordt versterkt, de rollen van het nieuwe bestuur en de Raad van Toezicht
worden duidelijk afgebakend en ook komt er een kader voor het in kaart
brengen van de onderwijskwaliteit op de aangesloten scholen.
2 Verrast door tegenvallende resultaten - en nu?
Een middelgroot schoolbestuur (10 tot 30 scholen) ziet zich geconfronteerd
met een zwakke school en merkt op dat nog meer scholen in de gevarenzone verkeren. Het bestuur wil weten: werkt ons kwaliteitszorgsysteem wel
goed? Hebben we genoeg (en tijdig!) zicht op de kwaliteit van onze scholen
om te kunnen sturen? Een ondersteuner van GWGB zorgt voor een heldere
analyse, vertaalt die naar een plan van aanpak en maakt met het bestuur
en de directeuren duidelijke afspraken over hoe zij samen de kwaliteit op
de scholen beter kunnen monitoren.
3 Hoe waarborg je de kwaliteit na een fusie?
Een groot schoolbestuur (meer dan dertig scholen) is voortgekomen
uit een fusie. Stafafdelingen en beleid zijn samengevoegd en vanwege
financiële perikelen was er de afgelopen tijd minder aandacht voor de
kwaliteitszorg. Het nieuwe bestuur maakt zich zorgen (één school kreeg
van de Inspectie al het predicaat ‘onvoldoende’) en wil snel grip op de
situatie krijgen om de onderwijskwaliteit structureel te verbeteren. De
GWGB-ondersteuner analyseert de situatie en fungeert als klankbord voor
het bestuur, dat op die manier snel de uitgangspunten voor het nieuwe
kwaliteitsbeleid kan opstellen en uitwerken.

De ondersteuning is voor schoolbesturen overigens kosteloos en
wordt gefinancierd uit subsidiegelden.
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PO VO MBO

Door D eb o ra K la a r n a m e n s h e t N R O

N RO- c o ng re s 2018

Met onderzoek onderwijs
vernieuwen
Met ruim 450 deelnemers kijkt het NRO terug op een geslaagde vierde editie
van het congres ‘Samen op Koers’ voor onderwijs en onderzoek: een dag vol
ontmoetingen en goede gesprekken.

H

et NRO-congres was een dag vol inspiratie
en kennisdeling, voor onderwijsprofessionals uit primair onderwijs, voortgezet
onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs
en middelbaar beroepsonderwijs; en onderzoekers.
Het programma bood voor ieder wat wils. Deelnemers
konden zich verdiepen in onderwerpen als burgerschap,
buitenschools leren, werkplaatsen onderwijsonderzoek,
hybride leeromgevingen, digitale leerlingfeedback en
gelijke kansen. Dit alles met onderbouwing vanuit onderwijsonderzoek.

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
(NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van
het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en
door de verbinding tussen praktijk en onderzoek te
verbeteren.

Samen op Koers

D e b o ra K laar
i s werkzaam bij h et
NR O

32

Hoe kan onderzoek (nog meer) van waarde zijn voor het
onderwijs? Welke vormen van samenwerking zijn er tussen onderzoek en de praktijk, en hoe dragen die bij aan
de kwaliteit van het onderwijs? In een interview met dagvoorzitter Annemarijke Jolmers, ging NRO-directeur Jelle
Kaldewaij in op deze vragen. Hij gaf aan dat er inmiddels
al heel veel onderzoeksprojecten door het NRO gesubsidieerd konden worden met een duidelijk belang voor
de praktijk. “En er worden ook steeds meer afgerond.
Zo zijn nu de resultaten bekend van het onderzoek naar
antipestprogramma’s: welke van de onderzochte pro-
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gramma’s werken en waarom? Ook is er veel onderzoek
samen met scholen opgezet. Die samenwerking zien
we ook op andere gebieden: samen met de sectorraden geven we vorm aan de Kennisrotonde waar al
meer dan 250 vragen uit de praktijk beantwoord zijn. En
ook samen met die raden zijn er nu pilots gestart met
werkplaatsen onderwijsonderzoek waarin gedurende
een aantal jaren scholen en tenminste één universiteit
en één hogeschool voor de scholen relevante thema’s
onderzoeken. We zijn dus niet meer op expeditie, zoals
in de vorige congressen, maar liggen inmiddels op koers
in de verbinding van onderzoek, onderwijspraktijk en
onderwijsbeleid en doen dat –net zoals dit congresgraag samen met anderen.”

Keynote Jelmer Evers
Jelmer Evers wil de maatschappij meer bewust maken
van de cruciale veranderingen in leermethodes en het
onderwijs. Op welke manier kunnen leraren laten zien
dat ze het ergens niet mee eens zijn? Het begrip van
professionalisering moeten we breder trekken, zegt
Evers. “Het is meer dan alleen goed lesgeven, en het
overdragen van kennis. Het pedagogische aspect is
daar juist heel belangrijk in”. Juist omdat digitale trends
groter worden, zouden we het menselijke moeten
benadrukken. “Leren samenleven doe je immers met
een mens, niet met een computer”. De boodschap van
Evers voor de deelnemers is: vraag niet om toestemming en ga lezen, nadenken, samenwerken, netwerken
en doen!
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Open access
Na de keynote van Jelmer gingen deelnemers naar
afzonderlijke workshops en sessies. Een sessie ging
over het zoeken naar wetenschappelijk literatuur: hoe
pak je het aan als je vrij toegankelijke wetenschappelijke
literatuur wil raadplegen? Astrid van Wesenbeeck van
de Koninklijke Bibliotheek en Rowan Zuidema van het
NRO leidden de deelnemers tijdens deze sessie door
het wetenschappelijke informatielandschap. Geconcentreerd doken de deelnemers vervolgens achter hun
laptops, om in groepen wetenschappelijke databases en
zoekmachines door te lichten aan de hand van evaluatiecriteria. Een bedenkelijke frons bij het stuiten op een
betaalmuur, ging vlot over in een glimlach toen bleek dat
een deelnemer het door hem gewenste artikel alsnog via
de extensie Unpaywall kon bemachtigen. Tijdens de plenaire terugkoppeling, noteerden de deelnemers energiek
elkaars bevindingen en aanbevelingen.

NRO-verbindingsprijzen
Na de eerste sessies en een gezellige lunch werd de
spanning voor zes personen in het bijzonder flink opgevoerd. Deze zes genomineerden voor de NRO-verbindingsprijzen én het toekijkend publiek, kregen namelijk
te horen welke leraar en welke onderzoeker ieder
een prijs van 2000 euro in de wacht mochten slepen.
Voorafgaand aan de ontknoping, kon het publiek via het
bekijken van een drietal nominatievideo’s kennismaken
met de wijze waarop de genomineerde leraren resultaten uit onderzoek gebruiken in de klas. Ook de drie
genomineerde wetenschappers demonstreerden in hun
nominatievideo’s hoe zij hun onderzoeksresultaten vertaalden naar de onderwijspraktijk. Een luchtig intermezzo met cabaret van Improjuice zette alle genomineerden
vervolgens nog eens in het zonnetje. De zon scheen
uiteindelijk nog nét iets meer voor mbo-docente Daisy
Beelen (Nova college) en hoogleraar Eric-Jan Wagenmakers (Universiteit van Amsterdam), want zij gingen er elk
met de prijs vandoor.

uit onderzoek toe te passen in het onderwijs. Sinds de
lancering in 2016 vinden steeds meer professionals uit
de po, vo en mbo hun weg naar dit unieke platform
en worden vragen uit hun praktijk beantwoord met
wetenschappelijk onderzoek. De Kennisrotonde deelt
bovendien elk gegeven antwoord met honderden tot
duizenden onderwijsprofessionals in Nederland. Daar
wordt iedereen wijzer van.

NRO-directeur Jelle
Kaldewaij: “Veel
onderzoeksprojecten worden door
het NRO gesubsidieerd en er worden
ook steeds meer
afgerond.

Benieuwd geworden naar de
inhoud van de projecten en de video’s
van de winnaars en genomineerden?
Kijk op nro.nl/prijs.
In de talkshow ‘de Kennisrotonde draait door’, vertelden
onderzoekers en professionals over hun ervaringen met
de Kennisrotonde. De tafelgasten deelden hun expertise: Hannah Bijlsma (leerkracht basisschool De Cirkel),
Ajolt Elsakkers (rector St. Maartenscollege), Jorick
Scheerens (coördinator ‘iedere mbo een practoraat’),
Tineke van der Velde (presentatrice) en Veronique van

Keynote spreker
Jelmer Evers: “”
Vraag niet om
toestemming en ga
lezen, nadenken,
samenwerken, netwerken en doen!”

Zelf ook aan de slag met
wetenschappelijke literatuur? Via de
webtool nro.nl/toegangtotliteratuur
raadpleeg je tal van bronnen
die behulpzaam zijn bij het
vinden, duiden en toepassen van
wetenschappelijke literatuur.

De Kennisrotonde Draait Door
De Kennisrotonde is het online loket voor de snelle
beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis
uit onderzoek. De Kennisrotonde zet zich in om kennis
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der Perk (coördinator van de Kennisrotonde). Kennismakelaars Lisette Uiterwijk, Sandra Beekhoven en Sjerp
van der Ploeg beantwoordden ter plekke vragen van het
publiek.
Scheerens: “Ik vind de Kennisrotonde een mooi middel
om docenten en mensen die werkzaam zijn in het mbo
te laten inzien wat het belang is van een goede vraag en
van de kennis die eruit voortkomt. En uiteraard het delen
van al die opbrengsten.”

Ben je benieuwd hoe
onderwijsprofessionals de
Kennisrotonde gebruiken? Bekijk
een impressie van de talkshow
‘Kennisrotonde Draait Door’ op
kennisrotonde.nl.
Bijlsma: “Ik ben enthousiast over de Kennisrotonde
omdat ik het heel belangrijk vind dat op die manier
wetenschap en praktijk met elkaar in verbinding
gebracht wordt.”
Elsakkers: “Ik wilde graag een ontwikkeling doorvoeren
op mijn school. De Kennisrotonde heeft mij geholpen
om hier wetenschappelijk handen en voeten aan te
geven. Zo is mijn team verder geholpen en krijgen mijn
leerlingen nog beter onderwijs”.

Cabaretgroep Improjuice sloot de dag wervelend af
met muzikaal improvisatietheater waarin zij onderwijsdilemma’s uit het publiek verbonden met inzichten en
uitspraken die zij gedurende de dag hadden opgedaan.

Weblinks
nro-congres.nl
nro.nl/prijs
kennisrotonde.nl
nro.nl/toegangtotliteratuur
Het NRO op Twitter @hetNRO

NRO-congres 30 oktober 2019
Wil jij volgend jaar bij de vijfjarige jubileumeditie aanwezig zijn? En ontdekken hoe onderwijs
en onderzoek elkaar versterken? Meld je dan
aan voor de mailinglijst en blijf als eerste op de
hoogte! nro-congres.nl

Mbo-docente Daisy
Beelen (Nova college) en hoogleraar
Eric-Jan Wagenmakers (Universiteit
van Amsterdam),
gingen er elk met de
prijs vandoor.
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Grammatica voor automatisering
Verlof aanvragen

Ziekmelden

Ik vraag verlof aan
Jij vraagt verlof aan
Hij vraagt verlof aan
wij vragen verlof aan
Zij hebben verlof aangevraagd

Ik meld me ziek
Jij meldt je ziek
Hij meldt zich ziek
wij melden ons ziek
Zij hebben zich ziekgemeld

Declareren

Loonstrook

Ik declareer
Jij declareert
Hij declareert
wij declareren
Zij hebben gedeclareerd

Ik bekijk de loonstrook
Jij bekijkt de loonstrook
Hij bekijkt de loonstrook
wij bekijken de loonstrook
Zij hebben de loonstrook
bekeken

Met de onderwijs software van AFAS automatiseer je al jouw HRM- en
bedrijfsvoeringsprocessen in één pakket. Zo lever je nu en in de toekomst
financieel gezond onderwijs.

AFAS.nl/onderwijs
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KENNISPARTNER IN HET ONDERWIJS

EINDEJAARSSTRESS?

U KUNT OP ONS REKENEN!
Heeft u behoefte aan een expert die over uw schouder meekijkt, of voorziet u capaciteitsproblemen in deze drukke periode? Onze specialisten kennen de bedrijfsvoering binnen de
onderwijssector en beschikken over de juiste kennis. Of het nu gaat om een korte check of het
volledig overnemen van taken: we zijn u graag van dienst. Neem gerust contact op om de
mogelijkheden te bespreken.

www.merces.nl | 0344 - 64 80 00 | info@merces.nl
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