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VOORWOORD
Het nieuwe normaal
De scholen zijn weer open. Nu maar hopen dat dit zo blijft en wij niet door een
tweede coronagolf worden overspoeld. De eerste evaluaties van de manier waarop
scholen het thuisonderwijs organiseerden en wat daarvan de effecten zijn, zijn
binnen. Voorop staat dat het onderwijs snel reageerde op de crisis en in korte tijd
afstandsonderwijs wist te realiseren. Een trieste constatering is dat juist de zwakste
leerlingen en kinderen uit sociaal zwakke gezinnen het meest te lijden hebben
onder de schoolsluiting. Zij lopen een nog grotere leerachterstand op.

Bert Nijveld
Bert Nijveld is eindredacteur van
Schoolmanagement.
Reacties zijn welkom: b.nijveld@
sdu.nl

Vraag blijft of dit allemaal wel nodig was. Moesten de scholen wel dicht? Het
onderwijs is de enige sector waar men zelf heeft aangedrongen op sluiting. Terwijl
vanuit de wetenschap werd gesteld dat de kans op besmetting vanuit kinderen en
jongeren zeer waarschijnlijk gering zou zijn. Onder druk van de publieke opinie,
waarbij ook onderwijsgevenden zich stevig roerden, werd het aanvankelijke
kabinetsbeleid de scholen als cruciale sector open te houden, teruggedraaid. De
tijd zal leren wat verstandig was.
Alom wordt gesproken over ‘het nieuwe normaal’. In het bedrijfsleven ziet men
daar de zegeningen wel van in. Het blijkt dat thuiswerken ook heel goed werkt,
dat je via de verschillende online platforms ook prima kunt vergaderen en samenwerken, en dat je jezelf veel reistijd kunt besparen, met winst voor het leefmilieu
als bonus. Hoe dat nieuwe normaal uitpakt in het onderwijs is een vraag waarop
vele antwoorden mogelijk zijn. Marc Vermeulen geeft in deze uitgave met zijn
medeauteurs een voorzet voor wat betreft de mbo-sector.
Een veelgehoorde term in coronacrisistijd is blended learning, een cocktail van
fysiek en online onderwijs. Wetenschappers van de Vrije Universiteit deden
onderzoek naar de effecten van deze hybride onderwijsvorm. En, zoals met vele
zaken, zijn er de nodige voor- en nadelen te noteren. Het artikel over deze materie
in deze Schoolmanagement kan het onderwijs helpen hierin een weg te vinden.
Veel van het oude normaal blijft nog steeds normaal. Zo ook de zomervakantie
die voor de deur staat. Al weten velen nog niet wat die zal brengen qua reisbestemming. Hopelijk levert die onzekerheid geen extra vakantiestress op.
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Onderwijs

Lessen trekken

De Staat van het
Onderwijs 2020
DOOR MYRIAM LIESKAMP

Op 22 april 2020 werd De Staat van het Onderwijs 2020 gepresenteerd. Wat zijn de belangrijkste
bevindingen die de Inspectie van het onderwijs daarin doet en welke lessen zijn hieruit te trekken?

gaat en wat er nog beter zou kunnen. En op welke wijze
je van goede voorbeelden zou kunnen leren. Interessant
in deze rapportage is de eigen analyse van de Inspectie
onder goede scholen. Welke factoren dragen dan bij aan
het ontwikkelen naar een goede school? En wie draagt
daaraan bij? In dit artikel bespreek ik het onderzoek van de
onderwijsinspectie onder goede scholen en wat we van dat
onderzoek kunnen leren.

Meestal gaat de presentatie van dit rapport vergezeld van
(negatieve) grote koppen in de media. De presentatie van
De Staat van het Onderwijs gaat ook vaak vergezeld van
een belangrijke waarschuwing, zoals in 2019. Daar stelde
de Onderwijsinspectie: “Het Nederlandse onderwijs is
gemiddeld nog op niveau. Maar de ontwikkelingen waar
de Inspectie van het Onderwijs in de voorgaande jaren al
aandacht voor vroeg – zoals teruglopende leerlingprestaties, ongelijke kansen en segregatie – dreigen zich mede
onder druk van een ongelijk verdeeld lerarentekort te
verdiepen. Om alle leerlingen en studenten een stevige
basis mee te geven en te zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zal de onderwijssector nu focus
moeten aanbrengen en heldere keuzes moeten maken
over gezamenlijke doelen en ijkpunten. Daarnaast moet het
onderwijs beter evalueren wat de effecten zijn van de vele
experimenten.”1
Hoe anders was de presentatie van De Staat van het Onderwijs dit jaar, in de periode van afstandsonderwijs als gevolg
van de coronacrisis. Het onderwijs had net een topprestatie geleverd door in een heel korte periode onderwijs op
afstand te realiseren voor een grote groep leerlingen en
studenten. De onderwijsinspectie schrijft in haar voorwoord dat het nu niet het moment is om het gesprek te
voeren over wat de inhoud van deze publicatie zou kunnen
betekenen voor het onderwijs: “Kortom, het onderwijs heeft
zijn handen overvol aan het uitvoeren van de kerntaken in
haast onmogelijke omstandigheden… om die reden presenteren we de informatie feitelijk, zonder de gebruikelijke
duiding in het voorwoord.’2
De vrijwel altijd negatieve insteek bij de presentatie van De
Staat van het Onderwijs heeft mij, destijds als beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs, altijd gestoord. De huidige wijze
van presentatie van het rapport is een verademing voor het
onderwijs en biedt veel meer ruimte om te kijken wat goed

Kerntaken onderwijs

Om te weten of je als onderwijsinstelling je kerntaken goed
realiseert, is het belangrijk dat je als bestuurder, schoolleider en onderwijsmedewerker helder voor ogen hebt wat
je kernopdracht is. Onderwijs is een publieke voorziening.
Onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg van de
regering. 3 Het onderwijsstelsel heeft drie publieke belangen: toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid. Dat
veroorzaakt spanningen in het systeem. Een vergroting van
de toegankelijkheid in samenhang met rendementseisen
(doelmatigheid) leidt vaak tot kwaliteitsdaling, stelt Bronneman-Helmers in haar onderzoek.4 De onderzoekskaders
van de Inspectie geven deels het antwoord op de vraag
naar de kernopdracht. Iedere school moet voldoen aan de
deugdelijkheidseisen en daarbovenop moeten besturen en
scholen een eigen ambitie formuleren. Die eigen ambitie
zal, mijns inziens, altijd in relatie moeten staan met de
kerntaak of kernfunctie van het onderwijs. Maar, zoals de
onderwijsinspectie zelf ook stelt, er zijn geen eenduidig
geformuleerde kerntaken voor het onderwijs. De onderwijsinspectie benoemt zelf vier kerntaken: allocatie, socialisatie,
selectie en gelijke kansen, en kwalificatie. De Onderwijsraad benoemt er drie: allocatie, socialisatie en kwalificatie5
en Werfhorst stelt in zijn onderzoek dat onderwijs een
cognitieve ontwikkelfunctie heeft, een arbeidsmarktfunctie
en een socialisatiefunctie. Selectie noemt Werfhorst een
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Selectie en gelijke kansen
Er worden door het basisonderwijs meer meervoudige
adviezen in plaats van enkelvoudige adviezen gegeven, dan
in voorgaande jaren. De diplomahoogte stijgt. Steeds vaker
verlaten studenten het onderwijs met een mbo-4 diploma
of een hbo-diploma. Het aantal jongeren in Nederland is in
vergelijking op Europees niveau hoog opgeleid. Maar er is
ook nog steeds sprake van uitstroom van jongeren zonder
diploma. De verschillen in de basisschooladviezen voor
leerlingen met dezelfde cognitieve prestaties tussen laagen hoogopgeleide ouders nemen niet toe. Het opleidingsniveau van ouders blijft een belangrijke voorspeller van
successen in de schoolloopbaan.

kenmerk van het stelsel.6 Er zijn dus overeenkomsten, maar
ook verschillen in de formuleringen. Het ontbreken van een
heldere definiëring van de kerntaken van het onderwijs zou
zeer verhelderend kunnen werken.

Kwalificatie
De onderwijsinspectie stelt dat het niveau van kennis en
vaardigheden van 15-jarige leerlingen in internationaal
perspectief daalt , met name de leesvaardigheid. 7 De
leerlingprestaties in de Nederlandse context blijven stabiel,
constateert de onderwijsinspectie op grond van het centraal
examen in het vo. In het primair onderwijs behaalt 98%
van de leerlingen het fundamentele niveau voor lezen, 97%
behaalt het fundamentele niveau voor taalverzorging en
94% behaalt het fundamentele niveau voor rekenen.

Wat gaat goed en waar is ruimte voor
verbetering
Terug naar De Staat van het Onderwijs 2020. Van belang is
om nu eerst te kijken wat al goed gaat, om vervolgens te
kijken waar mogelijkheden tot verbetering liggen. We lopen
anders het risico het kind met het badwater weg te gooien.

“Ook op onze vmbo school hebben we het idee dat de
prestaties achteruit gaan: leerlingen lezen minder en
lezen ook op een andere manier – veelal korte berichten en geen lange teksten – waardoor het tekstbegrip
en de woordenschat afneemt.”

Allocatie
De meeste jongeren vinden een plaats op de arbeidsmarkt.
85 procent van de jongeren vindt werk, in loondienst of als
zelfstandige. Het werk sluit voor 79 procent aan bij niveau
van het gevolgde onderwijs. Ook constateert de onderwijsinspectie dat vroegtijdige schoolverlaters en schoolverlaters
met een startkwalificatie meer kans hebben op werk dan
in voorgaande jaren. Dat is ook een gevolg van de gunstige
arbeidsmarkt in 2019, die er nu, anno 2020 als gevolg van
de coronacrisis anders uitziet. Zorgpunt blijft het arbeidsmarktperspectief van leerlingen uit het vso, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding.

Ilonka Duit, docent Nederlands AOC-VMBO Terra
college

Terecht constateert de onderwijsinspectie een discrepantie
tot het behaalde niveau aan het einde van de basisschool
en de prestaties van de 15-jarige in het vo. Een verklaring
heeft de inspectie hiervoor echter niet. Wel constateert
de inspectie dat scholen een sterke focus hebben op
de resultaten van het centrale examen en bijvoorbeeld
de eindtoets. Hierdoor is er minder tijd en ruimte voor
essentiële lees- en denkvaardigheden zoals reflecteren en
evalueren. Verontrustend is dat de groep laaggeletterden
(15-jarigen) groeit. Ook de motivatie om te lezen neemt af,
terwijl motivatie juist essentieel is om de leesvaardigheid
te bevorderen.
Goede scholen behalen betere resultaten op de vier
kernvakken. Dan is het interessant om te kijken hoe zij dat
doen? Zeker in het licht van de bovenstaande resultaten.

Socialisatie
Op het gebied van socialisatie constateert de Inspectie
dat de burgerschapsopdracht aandacht vraagt en vooral
verduidelijking. Het wetsvoorstel ‘verduidelijking burgerschapsopdracht’ zou daar een bijdrage aan kunnen leveren.
Het is onduidelijk op stelselniveau en op schoolniveau wat
de opbrengsten zijn bij de burgerschapsopdracht. De onderwijsinspectie stelt dat een veilig en open schoolklimaat en
een heldere visie op burgerschapsonderwijs met daaraan
gekoppeld duidelijke leerdoelen en frequente aandacht
voor burgerschapthema’s, een goede stap in de richting zou
zijn. Wat specifieke leerdoelen en burgerschapsthema’s dan
zijn wordt verder niet beschreven.
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kader is richtinggevend op de lange en de korte termijn.9
Die criteria worden gezamenlijk bepaald. Dat kader is
richtinggevend voor de scholen. Ook de scholen formuleren
concrete, merkbare en meetbare doelen. De schoolleider
en het team bepalen samen wanneer zij dat doel bereikt
hebben. En wat zij nodig hebben om die doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Bij deze aanpak past een beleidsrijke
begroting. Maar de basis voor goed bestuur wordt gevormd
door waardering, wederzijds vertrouwen en ondersteuning.

De basis voor
goed bestuur
wordt gevormd
door waardering,
wederzijds vertrouwen
en ondersteuning
Wat we kunnen leren van goede scholen

“Blijf investeren in aandacht, betrokkenheid en communicatie: het ABC van leren in alle lagen.”

In De Staat van het Onderwijs 2020 heeft de Onderwijsinspectie een eigen onderzoek gedaan naar kritische
succesfactoren bij goede scholen. Wat zorgt er nu voor het
verschil? Zij onderscheidt daarbij drie belangrijke actoren,
gekoppeld aan verschillende kritische succesfactoren. De
drie actoren zijn de bestuurder, de schoolleider en de leraar.
Persoonlijk spreek ik liever over onderwijsmedewerkers
omdat interne begeleiders, kwaliteitszorgmedewerkers en
onderwijsassistenten ook een belangrijke bijdrage leveren.
Naast actoren en de aan hen gekoppelde succesfactoren
(zie verderop), blijven er uiteraard ook verschillende trends
van invloed op de kwaliteit en het functioneren van het
onderwijs. Zoals het nog steeds oplopende lerarentekort,
de dalende leerlingenaantallen, de toenemende mate van
complexiteit en diversiteit van de samenleving. In een
onderzoek van de Onderwijsraad is een aantal trends bij
elkaar geplaatst. Niet iedere trend zal voor elke school van
toepassing zijn en ook de mate waarin ze van toepassing
zijn, varieert 8 Wel zal een bestuur, samen met de schoolleider en de leraar moeten onderzoeken hoe en op welke
wijze zij inspelen op de externe trends.

Gerlo Teunis, bestuurder PCO Noord-Twente

De kritische succesfactoren zoals de Onderwijsinspectie
deze heeft geformuleerd zouden gebruikt kunnen worden
als toetsingskader. Is onze verantwoordingsinformatie op
orde? Hoe weten we dat dan? Ervaren schoolleiders en
medewerkers voldoende vertrouwen vanuit het bestuur?

De schoolleider

Schoolleiders die leidinggeven aan een goede school
hebben een goed kwaliteitszorgsysteem en dragen zorg
voor een professionele cultuur, volgens de Onderwijsinspectie. Met name het stellen van doelen en het evalueren daarvan krijgen een prominente plek. Maar heldere,
concrete doelen stellen is een proces dat schoolleiders
vooral samen met hun teams moeten doen.

“Een door ouders en het team gedragen visie op kindgericht onderwijs is essentieel. Dit vereist afstemming over de precieze invulling van de leerinhoud.
Anders schiet het aanbod alle kanten op.”

De bestuurder

In De Staat van het Onderwijs 2020 worden drie domeinen
van factoren benoemd die kunnen bijdragen aan het realiseren van een goede onderwijskwaliteit: beleidsrijk begroten, het bouwen aan een kwaliteitscultuur en het zorgdragen voor een goede kwaliteitszorg. Een goed werkend
kwaliteitszorgsysteem zorgt ervoor dat een bestuurder een
brug kan slaan tussen het verantwoorden naar externe
stakeholders (zoals de onderwijsinspectie en het ministerie)
en naar de intern betrokkenen, zoals de Raad van Toezicht,
de schoolleiders, de medewerkers, ouders en leerlingen
en studenten. Een goed kwaliteitszorgsysteem vormt mijns
inziens de basis voor het inhoudelijk goed kunnen voeren
van een professionele dialoog. De bestuurder zal antwoord
moeten kunnen geven op de vraag: wat gaat goed bij de
scholen? Wat kan beter? En welke ondersteuning is daarbij
nodig? Dat kan alleen als de bestuurder een goed beeld
heeft van de scholen, doordat minstens een keer per
twee maanden een constructieve, gezamenlijke dialoog
gevoerd wordt op basis van bovenstaande vragen. Een goed
werkend kwaliteitszorgsysteem begint met een gezamenlijk afgesproken, helder kader met duidelijke doelen
en criteria die aangeven wanneer een doel bereikt is. Dat

Jos van Gerven, meerschoolse directeur bij stichting
Peelraam

En nog belangrijker is het om samen te formuleren wanneer
je deze doelen dan ook daadwerkelijk bereikt hebt. Wat is
er dan merkbaar en meetbaar veranderd bij de leerlingen
of studenten, en bij de medewerkers? En hoe weten we
dat samen? Vervolgens is het van belang dat de schoolleider en het team in gesprek gaan met eigen stakeholders,
zoals ouders en leerlingen, of dit ook voor hen doelen zijn
die bijdragen aan een goede onderwijskundige ontwikkeling van de leerlingen. En daar blijft het niet bij, want ook
de professionele dialogen, het kritisch bevragen over de
voortgang, maken deel uit van een sterke kwaliteitscultuur
en kwaliteitszorg. Deze zogenoemde voortgangsgesprekken
hebben een fundamentele plek in het systeem van kwaliteitszorg. Voortgangsgesprekken waarbij de schoolleider in
the lead is en zelf bepaalt waar hij kritisch op bevraagd wil
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worden. Gesprekken die uitdagen en stimuleren tot dieper
nadenken. Dat vraagt wel om gesprekspartners, zoals
bestuurders, die de onderwijspraktijk tot in de haarvaten
kennen en goed op de hoogte zijn van (maatschappelijke)
ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de
schoolleiders.
De schoolleiders (en ook teamleiders) zijn essentieel voor
goed onderwijs. De vele onderzoeken over dit thema
hebben dit allang bewezen. De volgende stap is de schoolleider in een positie brengen, met vraaggerichte ondersteuning, zodat hij deze verantwoordelijke taak ook daadwerkelijk kan realiseren.

De onderwijsmedewerker

Het niveau van kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen
daalt, met name de leesvaardigheid.

De Onderwijsinspectie onderscheidt bij de leraar drie
domeinen bij goede scholen: een goed klassenklimaat, een
goede kwaliteit van de instructie en doelgericht werken
met zicht op de gerealiseerde kwaliteit. Dat een goed klasen schoolklimaat een voorwaarde is om tot leren te komen
is mijns inziens een open deur. Bij de scholen die ik bezoek,
zie ik scholen die serieus werk maken van het versterken
van het eigenaarschap van leerlingen over hun eigen
leerproces en teams die investeren in maximale betrokkenheid van leerlingen hierbij. Dat voegt volgens mij een extra
dimensie toe aan een goed klassenklimaat. Er ontstaat dan
flow in een team, bij leerlingen en bij ouders. Eigenaarschap versterken over het eigen leerproces is niet iets wat
je als holle kreet in je schoolplan zet, maar is een proces
van jaren samen onderzoeken wat werkt en niet werkt.

Tot slot

Het model van de onderwijsinspectie kan scholen helpen
om gericht te werken aan het ontwikkelen van deze kritische succesfactoren. Echter, een allesomvattende kritische
succesfactor ontbreekt, namelijk samenwerking op alle
niveaus. Constructieve samenwerking tussen de bestuurder,
de schoolleider, de teamleider, de leraren en het onderwijsondersteunend personeel. Samenwerking met de leerlingen,
de studenten en niet te vergeten de ouders. Met maatschappelijke organisaties, zoals jeugdzorg. Met het samenwerkingsverband, de gemeente en het bedrijfsleven. Onderwijs staat niet alleen in de samenleving maar is onderdeel
van een zeer complex systeem van organisaties die allemaal
een belang hebben bij goed onderwijs. Samenwerking met
een focus van iedereen op het zo goed mogelijk realiseren
van een goede loopbaan voor leerlingen ieder vanuit zijn of
haar rol en deskundigheid levert pas echt goed onderwijs.
Onderwijs dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en
echte betrokkenheid en interesse in elkaars deskundigheid.
Dat is het fundament voor een goede school.

“In scholen waar leraren het vertrouwen geven aan
leerlingen dat ze de leerdoelen kunnen behalen als zij
vragen stellen, oefenen, samenwerken en onderzoek
doen, ervaar ik een uitnodigende, positief lerende
sfeer van het iedere dag een beetje beter willen doen.”
Mariska Driessen, bovenschoolse kwaliteitszorgmedewerker en interne begeleider stichting Peelraam.
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Een goede instructie, passend bij de leerdoelen die je
samen met de leerlingen afspreekt, is daar een klein onderdeel van. Het gaat om het hele proces van leerdoelen stellen, monitoren hoe de leerling of de student leert, samen
evalueren en bijstellen. Dat vraagt van de leraar pedagogische, didactische en vakinhoudelijke kennis en kunde.
Maar vooral een hoge mate van betrokkenheid bij het
leren van leerlingen en het verschil willen maken bij iedere
leerling. Het versterken van de motivatie van de leerlingen
om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor het
eigen leerproces is de grootste uitdaging voor iedere leraar,
schoolleider en bestuurder.10 Dat is niet iets wat een leraar
alleen in zijn eigen klas vorm geeft, maar een proces van
iedereen gezamenlijk en waar iedereen zijn rol en verantwoordelijkheid in neemt.

6
7
8
9
10

De Staat van het Onderwijs, 2019 p. 7
De Staat van het Onderwijs, 2020 p. 5
Artikel 23, eerste lid Grondwet.
Overheid en onderwijsbestel, Bronneman-Helmers, 2011.
Onderwijsraad, De volle breedte van het onderwijs; stand van educatief Nederland.
2019
Werfhorst
Staat van het Onderwijs 2020, p. 18
https://www.myriamlieskamp.nl/wp-content/uploads/2019/11/trends-van-invloed-ophet-onderwijs.pdf
Vertrouwen, verbinden en vakmanschap, Lieskamp en Vink, 2019.
Leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs. Ros, Lieskamp & Heldens,
2019.
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Eindtoets

Afblazen eindtoets

Verwarring en
ongelijke kansen
DOOR SARA GEVEN

Vanwege de coronacrisis zal groep 8 dit jaar geen eindtoets maken. Dit leidt tot de nodige
verwarring, bovendien ligt het vergroten van de kansenongelijkheid op de loer.

deze kan corrigeren voor onderschattingen of onbewuste
vooroordelen in de adviezen.
Hoe gaat onderwijspersoneel dat betrokken is bij de adviesprocedure om met het vervallen van de eindtoets? En wat
zijn mogelijke consequenties voor de kansengelijkheid in
het onderwijs? Om hier meer te weten over te komen heb
ik tijdens deze coronacrisis vragenlijsten afgenomen onder
94 medewerkers van 56 basisscholen die dit schooljaar
betrokken zijn bij het opstellen van de schooladviezen. Zij

Op 18 maart kondigde onderwijsminister Arie Slob aan dat,
vanwege de coronacrisis, de eindtoets in groep 8 van de
basisschool dit schooljaar komt te vervallen. Waar normaal
gesproken schooladviezen voor het voortgezet onderwijs nog naar boven kunnen worden bijgesteld op basis
van deze toets, is dat dit schooljaar niet meer mogelijk.
Sociologen waarschuwden al eerder voor een toename in
ongelijkheid in de samenleving door de coronacrisis. Ook
het vervallen van de eindtoets vormt een gevaar, omdat
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kunnen er bijstellingen in de adviezen worden gedaan
wanneer er een fout is gemaakt. Een basisschool zou op
deze manier een advies toch nog kunnen aanpassen.

werken op scholen met diverse denominaties en leerlingcomposities, verspreid over heel Nederland.

Wel of geen bijstelling

Het vervallen van de eindtoets blijkt allereerst voor
verwarring te zorgen op scholen. Ongeveer de helft van de
ondervraagden geeft aan dat de adviezen die de leerlingen
hebben ontvangen vóór de coronacrisis ook de definitieve
adviezen zullen worden. Volgens deze groep is een bijstelling van de adviezen niet meer aan de orde, nu de eindtoets is komen te vervallen.
Er is echter ook een groep medewerkers die dit schooljaar wél bijstellingen overweegt. Circa 40 procent van
alle ondervraagden noemt concrete redenen waarom zij
bepaalde adviezen (mogelijk) zullen of willen bijstellen. De
genoemde redenen lopen wel uiteen. Zo geeft een aantal
medewerkers aan dat er een bijstelling kan plaatsvinden
wanneer de werkhouding van een leerling is verbeterd, of
wanneer een leerling de afgelopen periode (digitaal) heeft
laten zien een hoger niveau aan te kunnen (16 procent van
alle ondervraagden).
Andere medewerkers nemen de verzoeken van ouders en de
leerling zelf mee (10 procent van de ondervraagden). Soms is
er al aan ouders en leerlingen toegezegd dat er een vervolggesprek zou plaatsvinden op basis waarvan het advies nog
heroverwogen zou kunnen worden. Op andere scholen
spelen de wensen van ouders ook een rol, maar lijkt het initiatief voor een gesprek meer bij de ouders zelf te liggen.

De eindtoets kan
corrigeren voor
onderschattingen
of onbewuste
vooroordelen in de
adviezen
Basisscholen kunnen ook in overleg met de ontvangende
school leerlingen op een hoger niveau laten instromen dan
het originele advies. Minister Slob moedigt dit schooljaar
een ‘warme overdracht’ aan. Dit betekent dat basisscholen
en scholen voor voortgezet onderwijs het instroomniveau
van individuele leerlingen onderling met elkaar afstemmen.
Daarnaast is er een formulier ontwikkeld waarop basisscholen een instroomniveau-advies kunnen geven, en extra
informatie kunnen delen over leerlingen, zoals bijvoorbeeld
de ontwikkeling in de afgelopen periode. Basisscholen zijn
niet verplicht dit formulier te gebruiken.
Het is dus niet ondenkbaar dat verschillen in de overwegingen om adviezen bij te stellen ook leiden tot ongelijkheden
in de praktijk: waar de instroomniveaus van leerlingen op
de ene basisschool nog worden aangepast, is dit op een
andere basisschool uitgesloten.

Kinderen uit kansrijke milieus

De criteria die leerkrachten of scholen gebruiken om het
advies te heroverwegen kunnen ook bijdragen aan de
kansenongelijkheid. Dit risico bestaat voornamelijk op
scholen die een aanpassing (sterk) laten afhangen van de
mening van ouders, of die de vooruitgang van leerlingen
tijdens de coronacrisis (zwaar) meewegen.
Amerikaans onderzoek suggereert dat de ouders van kinderen uit kansrijke milieus succesvoller en assertiever zijn in
hun communicatie met school. Dit kan betekenen dat zij
eerder om een bijstelling van het advies zullen vragen, of
succesvoller zijn in het beargumenteren van een bijstelling.
Ook de Inspectie van het Onderwijs stelt dat in andere jaren
ouders uit hogere sociale milieus eerder naar school lijken
te stappen voor een bijstelling van het advies. Mogelijk zal
deze groep ouders ook dit jaar eerder proberen om hun
zoon of dochter op een hoger niveau te krijgen. Daarnaast
weten ze waarschijnlijk beter wat de mogelijkheden in de
huidige complexe situatie zijn.
Het meewegen van de vooruitgang van leerlingen tijdens
de coronacrisis kan de kansenongelijkheid bevorderen
omdat de schoolondersteuning die leerlingen thuis hebben
gekregen tijdens de crisis niet gelijk is verdeeld.
Zo laat onderzoek van Thijs Bol (zie https://osf.io/preprints/
socarxiv/hf32q) zien dat ouders met een hogere opleiding

Naast de wensen van ouders en leerlingen kunnen de
wensen van het voortgezet onderwijs een reden zijn tot
een mogelijke bijstelling. Adviezen worden aangepast
omdat scholen bepaalde toelatingseisen hebben, of alleen
nog plek hebben voor leerlingen met bepaalde adviezen.
Verder overwegen enkele basisscholen om de adviezen
voor leerlingen waarbij twijfel was te heroverwegen, soms
door extra toetsen af te nemen.

Warme overdracht

Het is belangrijk om te vermelden dat het hier met name
gaat om overwegingen om adviezen bij te stellen. Het is
onduidelijk wat dit zal betekenen in de praktijk. Officieel
kunnen scholen door het wegvallen van de eindtoets dit
jaar geen herzieningen in de adviezen registreren. Wél
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Ouders van kinderen uit kansrijke milieus zijn succesvoller en assertiever in hun communicatie met school.

actief met elkaar in gesprek moeten gaan over hoe scholen
het beste kunnen omgaan met de complexiteit van de
huidige situatie. Het lijkt voor sommige scholen niet meer
dan logisch dat zij (enkele) adviezen willen heroverwegen.
Leerlingen hebben bijvoorbeeld een voorzichtig advies
gekregen, of waren bezig met een eindsprint en hadden
daardoor kans op een bijstelling op basis van de eindtoets.
Hoewel bijstellingen soms logisch zijn, is het belangrijk om
verschillen tussen scholen te voorkomen. Gezien het feit
dat de onderwijssituatie van leerlingen tijdens de coronacrisis uiteenloopt, kan de kansengelijkheid in het geding
komen wanneer de vooruitgang van leerlingen tijdens deze
periode(zwaar) wordt meegewogen in de bepaling van het
instroomniveau.
Hetzelfde gaat op voor een situatie waarin het instroomniveau (sterk) afhangt van het initiatief en de overtuigingskracht van ouders. Mochten we de instroomniveaus van
sommige leerlingen dus tóch gaan bijstellen, dan zouden
we kunnen overwegen om juist een ruimere groep kinderen het voordeel van de twijfel te geven.
Dit artikel verscheen eerder in Sociale vraagstukken
Wetenschappers & professionals over maatschappelijke
kwesties.

meer hulp bieden met school tijdens de coronacrisis, deels
omdat ze beter in staat zijn hun kinderen te helpen.

Oog voor ongelijkeid

Van de deelnemers aan ons onderzoek die ook lesgeven
(65), lijkt een groot deel wel oog te hebben voor ongelijkheid
in de thuissituatie tijdens de coronacrisis. Circa 50 procent
van de leerkrachten geeft aan meer contact te hebben
gezocht met leerlingen die thuis weinig ondersteuning krijgen, of die zich in een zorgelijke thuissituatie bevinden.
Aan de andere kant geven sommige leerkrachten ook
aan juist meer contact te hebben met leerlingen die beter
bereikbaar zijn (34 procent van de leerkrachten). Dit kan
er onbewust voor zorgen dat leerlingen uit kwetsbare of
kansarme gezinnen minder steun krijgen vanuit school.
Indirect kan dit er weer toe leiden dat deze kinderen minder
vooruitgang boeken, en op sommige scholen dus minder
kans hebben op een bijstelling van hun schooladvies.
Veel leerkrachten hebben ook meer contact met leerlingen
die zelf (90 procent van de leerkrachten) of wiens ouders
meer initiatief nemen tot contact (bijna 70 procent). Aan
de ene kant kan dit betekenen dat de groep leerlingen die
meer ondersteuning nodig heeft, ook meer ondersteuning
krijgt. Aan de andere kant bevoordeelt dit mogelijk kinderen uit kansrijke milieus. Volgens Amerikaans onderzoek
communiceren niet alleen hun ouders op een actievere en
effectievere manier met school, maar lijken deze kinderen
ook zelf assertiever in het vragen van hulp van leerkrachten.
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Voordeel van de twijfel

Er lijkt met het vervallen van de eindtoets onduidelijkheid
te bestaan over de bijstellingen van de schooladviezen.
Scholen, schoolbesturen, de PO-raad en de politiek zouden
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Een sector om trots op te zijn

R. den Besten
Rinda den Besten is voorzitter
PO-Raad

Wat is er de afgelopen maanden veel gebeurd. Op het moment dat ik dit schrijf
weet ik nog niet hoe de situatie zal zijn als je deze Schoolmanagement binnenkrijgt. En al helemaal niet hoe het zal zijn als je (eindelijk) tijd hebt om deze
column te lezen. Ik weet wel dat ik erg trots ben op het primair onderwijs. Ik zie
overal professionals die er alles aan doen om het onderwijs voor de leerlingen zo
goed en veilig mogelijk door te laten lopen. Chapeau!
In eerste instantie reageren we in Nederland vrij nuchter op het coronavisrus
Covid-19. Toch nemen de zorgen al snel toe als in Brabant het aantal ziekmeldingen
snel stijgt. Omroep Brabant meldt begin maart dat enkele klassen niet naar school
kunnen, omdat er op sommige scholen een tekort aan leraren is.
Twee weken later voelt het voor veel ouders, leraren, directeuren en schoolbestuurders niet meer veilig om leerlingen en medewerkers gewoon naar school te
laten gaan. De deskundigen spreken elkaar tegen en niemand weet nog hoe het
virus zich gaat ontwikkelen. Op aandringen van de PO-Raad, andere sectorraden
en de onderwijsvakbonden besluit het kabinet op zondag 15 maart dat scholen in
ieder geval tot en met 6 april geen onderwijs geven binnen de schoolgebouwen.
Teams gaan direct aan de slag en op de meeste scholen zorgen ze in no time dat
de leerlingen onderwijs op afstand krijgen. Samen met de kinderopvang krijgen
kinderen met ouders in cruciale beroepen noodopvang. Kwetsbare leerlingen
worden opgespoord, extra ondersteund en goed gevolgd.
Op 11 mei begint de volgende fase: speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
gaan helemaal van start en op de basisscholen mag de helft van de leerlingen
weer fysiek op school aanwezig zijn. Scholen maken plannen, stemmen af, richten
het gebouw opnieuw in, maken roosters, stemmen af, et cetera. Het is best
spannend, maar de ‘eerste schooldag’ verloopt over het algemeen gemoedelijk en
goed. Ik hoor en zie vooral veel blije kinderen en leraren.
En ondertussen zitten we al in de volgende fase. Vanaf 2 juni gaan de leerlingen
weer naar het voortgezet speciaal onderwijs en vanaf 8 juni mogen alle leerlingen
weer volledig naar de basisscholen. Heel fijn, maar er zijn ook veel vragen. Ik ga
er vanuit dat we ondertussen deskundige antwoorden hebben gekregen, maar
het vraagt telkens erg veel van het aanpassingsvermogen van de scholen. Niet
altijd is direct duidelijk wat een school moet, wat de deskundigen adviseren en
welke eigen invulling scholen hebben. Wij proberen om die eigen ruimte zo breed
mogelijk te krijgen, zodat scholen echt kunnen inspelen op hun situatie, maar dat
geeft soms ook ruis.
Die ruimte hebben we ook gevraagd en gekregen bij de subsidie voor extra
ondersteuning voor de leerlingen na weken afstandsonderwijs. Scholen kunnen
inderdaad zelf inschatten hoeveel van hun leerlingen baat hebben bij extra ondersteuning en hoe ze die vormgeven. Scholen kunnen de extra ondersteuning geven
in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Dus er is
tijd om een goed beeld te krijgen en een gedegen plan te maken.
Met de invulling van de extra ondersteuning moeten teams, directeuren en
schoolbesturen er weer een schepje bovenop doen om het allemaal te organiseren.
Maar ik ben ervan overtuigd dat het primair onderwijs dit ook kan. Het is niet altijd
makkelijk, maar ik zie erg veel mooie en goede ontwikkelingen in het belang van
onze leerlingen. Echt een sector om trots op te zijn!
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Governance in het
mbo tijdens en na
corona
DOOR MARC VERMEULEN, JOSÉ HERMANUSSEN & MORRIS OOSTERLING, M.M.V. MARGRIET VAN DER
SLUIS EN THEO CAMPS

In dit artikel gebruiken we de vijf stappen van Sneader en Singhal om te kijken naar
governance in het mbo tijdens en na corona. Tevens blikken we terug op een seminar dat we
na publicatie van ons whitepaper organiseerden voor bestuurders en toezichthouders in het
mbo.

moest worden overgeschakeld naar afstandsonderwijs. Het
is bewonderenswaardig in welk tempo de mbo-instellingen dit wisten te bereiken, dankzij de inspanningen van
docenten, IT-beheerders, teamleiders, kortom zo’n beetje

Nooit eerder moest het Nederlandse beroepsonderwijs
in zo’n korte tijd zo’n radicale ingreep doen als onder
druk van de COVID-19-crisis: de schoolgebouwen werden
gesloten, docenten gingen vanuit huis aan het werk, er

14
Schoolmanagement • juni 2020 • nummer 3 / Sdu

Governance

belangrijk om te bedenken dat alle drie de actoren ook met
de buitenwereld allerlei relaties hebben. Denk aan de peergroup bij studenten of de branchevereniging voor bedrijven.
Professionals kunnen deel uit maken van professionele
netwerken buiten het onderwijs. Ook de overheid onderhoudt dergelijke externe relaties, de relaties met de EU en
met de buurlanden zijn vermoedelijk het meest dominant.
Kortom: in de context waarbinnen mbo-instellingen hun
governance moeten regelen, spelen relaties een grote rol.
Niet alleen de relaties van de instellingen met studenten,
bedrijven, docenten, andere werknemers en overheden (1,
2 en 3), maar ook de relaties van deze actoren onderling (I,
II en III) en ten slotte de trekkrachten van buiten (A, B en
C).

iedereen die in de sector werkt. En dat alles met besturing
die respect afdwingt: snel, doortastend en onconventioneel.
Er zijn inmiddels signalen dat we de eerste fase van de
crisis achter ons laten. Daarbij overheerst een gevoel dat
deze crisis zo ingrijpend is dat we niet meer terugkeren
naar de tijden van voor corona. In een recent paper van
Sneader en Singhal1 wordt precies dit geadresseerd. Zij
onderscheiden vijf stappen om uit deze crisis naar het
‘nieuwe normaal’ te komen: 1. Resolve: acute problemen
oplossen, crisismanagement; 2. Resilience: volhouden,
overleven, eindjes aan elkaar knopen; 3. Return: normale
operatie weer opstarten; 4. Reimagine: herbezinnen, lessen
leren; 5. Reform: hervormen.

Mbo-instellingen: streetlevel public
organisations

In het vervolg van dit artikel laten we zien hoe deze relaties
zich verhouden tot de vijf stappen naar het nieuwe normaal
van Sneader en Singhal. We gaan in op de wijze waarop de
primaire relaties in de verschillende stappen gemanaged
worden en op de trekkrachten van buiten op weg naar het
‘nieuwe normaal’. Dit alles toegepast op de context van ons
Nederlandse mbo.

De besturing van mbo-instellingen komt feitelijk neer op de
besturing van een set relaties. Figuur 1 hieronder laat een
schematische afbeelding van deze relaties zien (McKevitt
1998).

Wat mbo-instellingen kunnen doen: het
managen van de primaire relaties
Stap 1: Het crisismanagement
In de relatie met studenten en bedrijven komt crisismanagement er in de eerste plaats op neer dat mensen
gezond en veilig moeten zijn. Studenten die bijvoorbeeld
stagelopen in zorginstellingen of in het buitenland vergen
extra aandacht. Voor de studenten in de horeca gelden
grote zorgen vanwege de plotselinge stilstand van de werkzaamheden. En er is acute zorg nodig voor studenten die in
onveilige omstandigheden verkeren of in isolement dreigen
te raken. Uiteraard zijn er ook zorgen om personeel dat
uitvalt of onder risicovolle omstandigheden moet werken.
Omdat abrupt de scheiding tussen werk en privé wegvalt,
gaan ook de gezinsomstandigheden een rol spelen. Wat
betreft de uitvoering van wettelijke taken gaat het bij het
crisismanagement voor mbo-instellingen om urgente beslissingen over doorstroom, examinering en afstuderen van
aflopende opleidingen. Scholen moeten studenten toerusten voor een baan, of voor doorstroom naar het hbo of een
hoger mbo-niveau. Beide kunnen onder druk komen te
staan. Wat als studenten bepaalde vaardigheden niet meer
hebben aangeleerd door de crisis? Lopen ze dan studievertraging op? Of stromen ze toch door of starten ze toch
met een baan, terwijl niet alle onderdelen van de opleiding
volledig zijn doorlopen?

Figuur 1 [McKevitt, D. (1998). Managing core public service. Oxford:
Blackwell]

In het hart staan de zogenaamde streetlevel public organisations (SLPO’s): instellingen die publieke diensten verzorgen in directe relatie met de burger. Mbo-instellingen zijn
hier bij uitstek voorbeelden van. Besturing van dergelijke
SLPO’s gaat altijd in drieën: het vormgeven van de relatie
met de studenten en bedrijven (clients), de docenten en
ander onderwijspersoneel (professionals) en de overheid
(government). Voor mbo-instellingen gaat het bij dit laatste
over het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, SBB, DUO, regionaal openbaar bestuur, etc.
Die drie actoren (studenten en bedrijven, onderwijspersoneel, en overheid) zijn onderling ook weer verbonden:
bedrijven en studenten hebben een eigen relatie met de
overheid (bijvoorbeeld leerplicht, belastingen, verkiezingen). Dat geldt ook voor de overheid en de professionals
(denk aan cao-onderhandelingen en bevoegdheidsregelingen). De kern van het werk van een school gaat over de
interactie tussen de student en de docent, de bestuurder
is daar niet rechtstreeks bij betrokken. Daarnaast is het

In het seminar worden de thema’s die horen bij het
acute crisismanagement herkend. Bij een vraag wat
op dit moment de grootste kopzorgen waren bleken
‘examinering’ en ‘veiligheid’ het vaakst genoemd.
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Thuisonderwijs is in de praktijkgerichte omgeving van het mbo lang niet altijd mogelijk.

Stap 2: In de overlevingsmodus
Hoe zorg je ervoor dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat? Het is indrukwekkend om te zien hoeveel er nu online
gebeurt. Wat betekent dit voor studenten? Thuis leren stelt
eisen aan de discipline, motivatie en aan de sociale context
waarin dat leren gebeurt. Hoe ziet het leren er anders uit,
en hoe kun je dat ten positieve beïnvloeden? Hierin zien
we vooral dat sprake is van een aanscherping van sociale
verschillen. In de overlevingsmodus komt aandacht voor
dit vraagstuk. Tevens komt er aandacht voor een ander
belangrijk issue: hoe gaat het met de praktijkvakken, en
met de stage- of werkplek? Lang niet alle praktijkvakken
zijn op afstand te doceren, er zal naar alternatieven gezocht
worden. Werkzaamheden worden snel anders georganiseerd. Wat voor soort leiderschap is hiervoor nodig in een
tijd waarin we op afstand van elkaar werken? Hoe houd je
als manager in het mbo contact met je docenten en medewerkers, waar liggen de prioriteiten? Wat betreft relatie met
overheden: wat is de minimumkwaliteit die je moet laten
staan en hoe laat je die nu en straks zien? Hoe gaat de
Inspectie van het Onderwijs daar straks mee om? En: zijn er
bekostigingsaspecten die aandacht vragen?
In het seminar komt naar voren dat er in de overlevingsmodus gevraagd wordt om sterk leiderschap van mbo bestuurders. Leiderschap waarin doorgepakt wordt. Leiderschap die
the wisdom of the crowd weet te mobiliseren. De urgentie
in deze periode biedt ruimte voor lef: durf je nu te handelen?

In het seminar komt naar voren dat er in de overlevingsmodus gevraagd wordt om sterk leiderschap
van mbo bestuurders. Leiderschap waarin doorgepakt
wordt. Leiderschap die the wisdom of the crowd weet te
mobiliseren. De urgentie in deze periode biedt ruimte
voor lef: durf je nu te handelen?
Iets anders wat de gemoederen in deze periode bezig
houdt is zowel de interne als externe verantwoording. Misschien wordt er op het moment zelf minder
om verantwoording gevraagd maar dit gaat op een
later moment wel spelen. Advies: houdt goed bij hoe
besluitvorming heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld
met een logboek en zorg voor communicatie met en
rugdekking van je Raad van Toezicht.

Stap 3: Herstarten van de operatie
Als de eerste mogelijkheden zich aandienen om het onderwijs weer te hervatten, dan is dit waarschijnlijk gefaseerd
mogelijk. Een organisatie kan niet met één druk op de knop
terug in de oude stand. Dit gaat geleidelijk met inachtneming van social distancing, zoals nu zichtbaar wordt in het
primair onderwijs. Hier kan alvast op geanticipeerd worden.
Stel er komt een periode waarin niet alle studenten tegelijkertijd terug naar school kunnen, wat zijn dan mogelijke
scenario’s? De anderhalve meter maatregel heeft allereerst
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regeling is versoepeld, de aanmelddatum is een maand
is verschoven en het geven van het Bindend Studieadvies (BSA) mag worden opgeschort. Er wordt hierbij een
beroep gedaan op de kwaliteit en het gezond verstand van
professionals: zij zullen geen onverantwoorde beslissingen
nemen. Onder druk kan dat vertrouwen dus wèl gegeven
worden. Wat blijkt er vloeibaar en wat blijft als een paal
boven water staan? Wat zegt dit over wat essentieel is,
welke kernwaarden hielden stand, welke werden opgeschort?

grote gevolgen voor de logistiek. Vervolgens spelen er
vragen rondom studenten: is bij de ene groep studenten de
noodzaak om weer fysiek te kunnen opstarten groter dan
bij de andere groep? Hoe staat het met de motivatie van
studenten? Is er sprake van leerachterstanden?
Dan volgt een hele andere vraag: hoe ligt het landschap
van bedrijven erbij? Vermoedelijk zijn veel bedrijven in de
problemen gekomen en zal het aantal plekken voor studenten beperkter zijn dan tevoren. Het is niet uitgesloten dat
afgestudeerden in elk geval tijdelijk meer problemen zullen
ondervinden bij het vinden van een baan. Hoe ga je hier
mee om? Is het denkbaar dat er ook bedrijven of sectoren
zijn die juist behoefte hebben aan meer personeel (bijvoorbeeld pakketdiensten) of aan specifiek opgeleid personeel
(bijvoorbeeld de IT)?

In het seminar klinkt een waarschuwing door: ook al
is er op dit moment veel mogelijk door de mogelijkheid van online leren, voorzichtigheid is gepast. We
weten nog niet wat het digitaal leren voor effecten
heeft, daar is onderzoek voor nodig. Een advies voor
deze fase van het leren van lessen: zorg ook voor de
verbinding naar buiten. Kijk hoe je samen met professionals en brancheverenigingen in gesprek kunt gaan
over de toekomst, over de verandering van het beroep.
Trek ook samen op met collega-mbo instellingen, met
behoud van eigen koers.

In het seminar wordt het belang van communicatie
over de verschillende aspecten van de herstart genoemd. Investeer hierin. Wees proactief en duidelijk
Wees consistent. Communiceer op alle niveaus.
Biedt daarnaast ook ruimte voor het gesprek, deel je
overwegingen. Doe in deze fase ook aan verwachtingsmanagement: de ene groep docenten is zich aan
het ontwikkelen en ziet nieuwe kansen, de andere
groep wil terug naar de oude manier van werken. Ga
om met deze verschillende verwachtingen. Het gaat
om eenduidigheid in verwachtingen en variëteit in
handelen.

Stap 5: Op weg naar een nieuw normaal
Het mbo zal de lessen uit de voorgaande periode moeten
vertalen naar een nieuwe werkwijze en inrichting. Dit zal
een gezamenlijk proces zijn, van professionals, bestuurders
en andere partners. TIAS en ECBO dragen hier graag aan bij
door een aantal thema’s te benoemen die passen binnen
het ‘nieuwe normaal’ en daarover de discussie aan te gaan.
Thema’s als:
>> De blend van fysiek en online onderwijs;
>> Kwaliteitsborging, examinering en toezicht;
>> De school-als-werkorganisatie;
>> De verbinding van de school-als-gemeenschap met de
sociale omgeving;
>> De verhoudingen in de governance van de mbo-instelling.

Stap 4: Lessen leren
Het is waarschijnlijk dat we een recessie induiken. Dat
betekent veel, ook voor mbo-instellingen. Welke frames en
aannames moeten we onder invloed hiervan herzien? Als
gevolg van deze crisis merken we ook dat er voordelen zijn:
we zijn minder tijd kwijt aan reizen, we blijken online veel
te kunnen leren en sociale contacten te kunnen onderhouden, en onze intelligente lockdown zorgt ervoor dat we het
milieu minder vervuilen. Welke voordelen zijn het waard
om te behouden en leveren zelfs winst op? En op welke
onderdelen blijkt het onderwijs juist kwetsbaar?
Kan vaardigheidsvorming zonder stageplek, zonder labs of
werkplaatsen in de school? In veel gevallen niet. Studenten missen hun medestudenten, docenten en stageplekken, docenten hun collega’s. Wat voor gevolgen heeft dit?
Het onderwijs worstelde met IT en afstandsleren. Er blijken
nu onder druk mooie hoogstandjes mogelijk, maar zijn
deze initiatieven ook kwalitatief aan de maat? Interessant is in ieder geval dat onder druk veel vloeibaar wordt,
zoals weerstanden tegen afstandsonderwijs, of centrale
examens.

In het seminar vroegen we waarmee wij een bijdrage
kunnen leveren aan governance in het mbo. Reacties:
- Symposia als deze organiseren; relevante uitkomsten van onderzoek zichtbaar maken; gezamenlijk
leren en kennisdeling bevorderen; onderwerpen voor
onderzoek afstemmen met elkaar
- Verbinding organiseren tussen onderzoek en veld:
ontwikkelagenda/scenario ontwikkeling, vooruitblik
faciliteren; evaluatie- effectmeting ondersteunen
- Het goede gesprek tussen bestuurders faciliteren;
het professionele gesprek ondersteunen voor bestuurders en managers

De overheid heeft op een aantal momenten wet- en regelgeving aangepast of opgeschort omdat die niet uitvoerbaar
bleek in de crisis. Geen inspectiebezoeken, de examen-
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Mbo-instellingen binnen het bredere
krachtenveld in het nieuwe normaal

wordt opgedaan? Wat verandert er in het sociale kapitaal
van docenten in de virtuele netwerken met studenten
en bedrijven? De Amerikaanse socioloog Robert Putnam
(bekend van zijn boek Bowling Alone) voorzag na de crisis
van 9/11 een intensivering van sociale relaties2. Welke rol
speelt deze crisis?

Het voorgaande gaat over de bestuurlijke impact op de
omgang met studenten en bedrijven, professionals en de
overheid tijdens en ná de coronacrisis. De veranderingen
moeten plaatsvinden in een omliggend krachtenveld dat
óók sterk verandert door de coronacrisis.

De invloed van de trekkrachten van
buiten in het nieuwe normaal

Het speelveld
tussen overheid
en professionele
organisaties en
bonden verandert
gegarandeerd

Overheid, docenten en studenten staan ook onder invloed
van trekkrachten van buiten de mbo wereld. Voor de
overheid (pijl A) speelt met name de Europese Unie een
belangrijke rol, met discussies over begrotingsplafonds en
dergelijke. Strakkere financiële kaders bepalen speelruimte
van de Nederlandse overheid. Er is sprake van een wereldwijde crisis die ingrijpend doorwerkt in internationale
handelsrelaties en vluchtelingenstromen. Voor een open
land als Nederland kan het niet anders dan dat de politiek
hiermee te maken krijgt.

Een belangrijke vraag zal zijn welke van de actoren
leidend zal zijn bij het definiëren van het ‘nieuwe normaal’.
Het krachtenveld tussen professional, overheid en organisatie is tijdelijk wezenlijk anders geweest. Blijft dat ook
zo na de opstart van de operatie? Wie neemt het initiatief
om te bepalen welk referentiekader normatief geldt in
de toekomst? Dat temperamenten snel kunnen omslaan
blijkt uit de wijzigende waardering voor het RIVM. Enkele
weken voor de corona-crisis werden ze weggezet als
handlangers van de milieulobby en werd hun werk door
bijvoorbeeld de boeren sterk bekritiseerd. In het begin
van de crisis genieten ze (vooral in de persoon van Van
Dissel) groot vertrouwen bij de bestrijding van deze crisis.
De overheid praat ineens in andere bewoordingen over
en met professionals (pijl II in figuur 1). Er is sprake van
een opvallend herstel van vertrouwen in de werkvloer.
Kennelijk acht de overheid leraren in het basisonderwijs
nu wel in staat om goede schooladviezen af te geven
zonder top down gecontroleerde eindtoets. Ook valt op
dat er onder invloed van de crisis een lijst van onmisbare
beroepen ontstond (onder meer vanwege de benodigde
opvang van kinderen), terwijl er al jaren gesteggeld wordt
over zware beroepen in verband met de pensioenleeftijd.
Docenten, verpleegkundigen, medewerkers in de kinderopvang ontvangen terecht veel steun: gaan zij dit in de
navolgende periode verzilveren in betere cao’s of meer
autonomie?

De coronacrisis gaat
voor ingrijpende
veranderingen zorgen,
het is de verantwoordelijkheid van
bestuurders om daar
zo vroeg mogelijk op
in te spelen
Professionals zijn lid van allerlei gemeenschappen, in ieder
geval hun gezin. We hebben nu een tijdje de combinatie
van thuiswerken en gezinstaken ervaren: wat doet dit op
lange termijn voor deze relaties en voor de kwaliteit van
werken? Ook het thuismilieu heeft een rol. Was al duidelijk dat de kwaliteit van het thuismilieu een belangrijke
invloed heeft op de schoolprestaties, onder invloed van
meer afstandsonderwijs wordt deze invloed alleen maar
versterkt.
Als er minder sturing op het leerproces komt vanuit de
school, wat betekent dit voor studenten, en welke invloed
gaat uit van andere milieus (gezin, straat, vrienden, kerk
etc.).
Bedrijven zitten in ketens en netwerken waar veel aan de
hand is. Hoe werkt dit door op hun beleid ten aanzien van
opleiding, stages e.d. Denk aan de internationale verwevenheid van KLM, tuinders, farmaceuten. Kortom bedrijven
kijken zeker naar mbo-instellingen maar ook naar tal van
andere netwerken waar ze deel van uitmaken. Dat is altijd
al zo, maar nu worden evenwichten verstoord.

Het speelveld tussen overheid en professionele organisaties
en bonden verandert gegarandeerd. Al deze relaties zijn
naarmate de tijd vordert onderhevig aan wisselende waarderingen. Ook de relatie tussen de docenten en hun counterparts in het bedrijfsleven verandert. Wordt er gebruik
gemaakt van de virtuele omgeving van bedrijven voor
afstandsonderwijs? Hoe ziet de begeleiding van stagiairs
eruit zonder face-to-face contacten? Waar dat al gebruikelijk was: wordt de kwaliteit beter nu er meer ervaring mee
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cruciaal. Bestuurders, wetenschappers, stakeholders: ze
zullen allemaal mee moeten en willen schrijven aan dat
nieuwe verhaal voor beroepsonderwijs.
In dit artikel hebben we een eerste aanzet van de dialoog
willen aanbieden. Niet als een dwingende logica, maar als
een eerste verkenning die hopelijk helpt het grote aantal
uitdagingen en kwesties te ordenen. De lezer wordt vooral
uitgenodigd inzichten toe te voegen. Ook hier geldt: samen
kunnen we het mbo na deze crisis terug op de rit krijgen en
misschien wel nog beter dan voorheen.
TIAS en ECBO ontwikkelen samen initiatieven om de
governance in het mbo te verbeteren. Voor meer informatie
graag mailen naar Prof. dr. Theo Camps, director Governance
Lab TIAS th.w.a.camps@tias.edu. Het whitepaper waarop
dit artikel is gebaseerd, is geschreven door Prof. dr. Marc
Vermeulen (TIAS), Drs. José Hermanussen (ECBO) en Dr.
Morris Oosterling (Aizen Wetenschap in Bedrijf) en tot stand
gekomen met waardevolle commentaren van Dr. Margriet
van der Sluis en Prof. dr. Theo Camps (beiden TIAS). Reacties
graag mailen naar m.vermeulen@tias.edu of jose.hermanussen@ecbo.nl www.tias.edu www.ecbo.nl
De schoolgebouwen werden gesloten, docenten gingen
vanuit huis aan het werk, er moest worden overgeschakeld
naar afstandsonderwijs.

Andere onderwijssectoren maken
vergelijkbare dynamiek mee
Het mbo is misschien wel de sector binnen het onderwijs
die het meest ingewikkelde speelveld kent waarbinnen
oplossingen gezocht moeten worden. De studentenpopulatie is zeer gevarieerd, heeft soms veel zorg nodig maar
presteert op andere momenten weer op een hoog niveau
van vakmanschap. Bedrijfspraktijken maken een belangrijk
deel uit van het curriculum en dat vergt een eigen benadering van netwerken. Tegelijkertijd is het vergelijkbaar
onderwijs zoals ook in andere sectoren aangeboden wordt
met bijbehorende vraagstukken van didactische vormgeving, examinering en kwaliteitszorg. De lessen in het mbo
zijn daarom vermoedelijk met enige aanpassing ook relevant voor andere sectoren. De gemeenschappelijke deler
is hoe we kunnen voorkomen dat er een corona-generatie
leerlingen en studenten ontstaat die nog lang nadeel zullen
vinden van de crisis die ze nu meemaken. Het gesprek
hierover aangaan langs de lijnen van het gepresenteerde
model is zinnig van po tot en met wo.

1 Sneader, K. &Singhal, S. (2020). Beyond coronavirus: The path to the next normal.
Maart, 2020. Geraadpleegd via https://www.mckinsey.com/industries/healthcaresystems-and-services/our-insights/beyond-coronavirus-the-path-to-the-next-normal,
15- 04-2020.
2 Zie https://www.journalofdemocracy.org/articles/ still-bowling-alonethe-post-9-11-split/



Over de auteurs
Prof. dr. M. Vermeulen
Marc Vermeulen is hoogleraar Onderwijssociologie,
gespecialiseerd in toegepast onderzoek op het
gebied van het onderwijsstelsel en de relatie met
omliggende sociale en economische systemen.

J. Hermanussen
José Hermanussen is senior onderzoeker bij
Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo).

Tot slot: er komt zeker een nieuw normaal

De coronacrisis gaat voor ingrijpende veranderingen zorgen.
Het is de verantwoordelijkheid van bestuurders om daar
zo vroeg mogelijk op in te spelen. Dat is lastig: we weten
maar net in welke film we zitten, kennen het script niet
en hebben geen idee van de cliffhangers en het al of niet
happy end. In dergelijk mega-onzekerheid is een omgeving
waarin samen gezocht kan worden naar een nieuw script

Dr. M. Oosterling
Morris Oosterling is onderzoeker, adviseur en
coach bij Aizen Wetenschap in Bedrijf.
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Leven Lang Ontwikkelen

Wegwijzer voor mbo-bestuurders

Leven lang
ontwikkelen
DOOR ANOUK MULDER

Bijblijven om je vak uit te kunnen oefenen is altijd belangrijk geweest, maar was nooit zo
urgent als nu. Technologische veranderingen verlopen in sneltreinvaart. Banen verdwijnen,
andere komen ervoor in de plaats. Dit stelt bijzondere eisen aan het beroepsonderwijs.

dieregeling die vermoedelijk per 2022 wordt ingevoerd.
Volwassenen kunnen hiermee duizend euro per jaar gebruiken om een scholingsactiviteit in te kopen. Dit zou het
ideaal van een leven lang ontwikkelen moeten stimuleren.
De mbo-sector zou een actieve rol moeten hebben in
het aanbieden van bij- en omscholingstrajecten. Veelal
is dat nu al het geval. Mbo-instellingen hebben immers
nauwe connecties met het werkveld, kennen de regionale

Wie weet nog wat een letterzetter is? Banen verdwijnen,
functies veranderen. En dat in een toenemend tempo.
Bijblijven in je vakgebied is een must, let je even niet op
dan wordt je links en rechts ingehaald door collega’s die
wel up-to-date zijn. Wat blijkt is dat juist mbo-geschoolden
minder deelnemen aan formele vervolgscholing dan hbo of
universitair geschoolden. De bedoeling is hier verandering
in te brengen met het zogezegde Stap-budget, een subsi-
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arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in de verschillende
vakgebieden en hebben de onderwijsfaciliteiten om daar op
in te spelen. Met de komst van de genoemde subsidieregeling kan de vraag naar bij- en omscholingstrajecten sterk
groeien. Tijd dus voor bezinning.

Wegwijzer voor bestuurders

Bovenstaande vraagt om een herijking van de koers.
Mbo-instellingen moeten bepalen of en hoe zij willen
inspelen op een leven lang ontwikkelen. Dat is een
complexe exercitie omdat de beslissingen die genomen
worden vaak ingrijpen in overige processen die met elkaar
samenhangen. Bovendien vindt het besluitvormingsproces
plaats binnen een dynamiek van verschillende belanghebbenden zoals bedrijven, gemeenten, professionals en
medewerkers, én waar veel onzekerheden zijn zoals hoe
de vraag naar dit soort onderwijs zich in de verschillende
sectoren ontwikkelt of wat de concurrenten gaan doen.

Dienstenaanbod
Het aanbod is natuurlijk onderwijsactiviteiten: van korte
cursussen tot volledige diploma-trajecten. Hiernaast zijn er
ook aanpalende diensten denkbaar. Zoals advies over welke
scholing zinvol is. Individuen vinden het immers lastig in
te schatten welke bij- of omscholing voor hen zinvol is.
Bedrijven willen weten wat er in hun sector gaat gebeuren
en hoe ze nu hun medewerkers moeten scholen zodat
ze als bedrijf voorop blijven lopen. Gemeenten en UWV
willen weten welke scholing de kansen op de werk voor
de ‘mensen in de bakken’ het grootst is. Dit zijn allemaal
kwesties waar mbo-instellingen zicht op hebben en hierom
is het bieden van advies een mogelijke dienst aanbieden. Andere mogelijke aanpalende diensten zijn hulp bij
strategische personeelsplanning of zelfs arbeidsbemiddeling. De keuze die hier gemaakt moet worden is dus: welke
diensten bieden we wel én niet aan.

Voor werkenden wordt
het steeds urgenter
om hun competenties
uit te breiden en te
onderhouden
Om mbo-scholen bij hun herbezinning op deze ontwikkeling
te ondersteunen bracht De Argumentenfabriek vorig jaar
het boek Leren werken met LLO uit. Dit boek helpt bestuurders om hun herbezinning gestructureerd aan te pakken.
Ze doorlopen een denkmodel waarin achtereenvolgens de
te kiezen de strategie, de organisatiestructuur, de daarbij
horende cultuur en de benodigde menskracht aan de orde
komen. Met vragen en voorbeelden, soms met opties en
argumenten voor en tegen, doorlopen bestuurders een
denkproces dat uiteindelijk moet leiden tot een gedragen
beleid op het gebied van een leven lang ontwikkelen.
Ik loop de vier aspecten en wat het boek hierover zegt op
hoofdlijnen langs.

Doelgroepen
De mogelijke doelgroepen voor dit soort leertrajecten zijn
overzichtelijk: individuen, bedrijven die hun medewerkers
willen laten scholen en publieke organisaties met re-integratietaken (UWV en gemeenten). De meeste mbo-instellingen bieden al trajecten aan bedrijven en publieke organisaties. Een lastig beslispunt voor een mbo-school is of ze
individuen als doelgroep benoemen. Niet omdat individuen
lastig zijn, maar omdat het complex is om een aanbod aan
individuen (rendabel) te organiseren.

De strategie

Hier toont het boek vragen die elke school voor zichzelf
(of met samenwerkingspartners) moet beantwoorden. De
vragen zijn voor alle scholen gelijk. De antwoorden waarschijnlijk niet. Ik licht er de zes belangrijkste vragen uit.

Bedieningsgebied
Hier gaat het om het geografische gebied waar de
mbo-school zich met zijn aanbod proactief op gaat richten.
Dat is in ieder geval het bedieningsgebied van het reguliere
onderwijsaanbod, maar een uniek scholingsaanbod zou ook
landelijk aangeboden kunnen worden.

Motivatie
Wat zijn de overwegingen van een mbo-instelling om iets
met een kleven lang ontwikkelen te doen? Het is belangrijk
de motivatie van de mbo-school scherp te krijgen om tot
een consistent verhaal te komen.

Concurrentie
Dit is een markt waarop zowel private als publiek gefinancierde instellingen zich begeven. Dat zijn in beginsel
allemaal concurrenten. De mbo-instelling moet dus bepalen
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hoe hij zich tegenover de concurrenten opstelt. Dat kan zijn
concurrentie aangaan of samenwerking zoeken.

in vergelijking tot regulier onderwijs meer zakelijkheid en
flexibiliteit van medewerkers. Sprake is van vijf mogelijke
werkhoudingen: medewerkers onderschrijven het belang
van een leven lang ontwikkelen, medewerkers hechten aan
professionaliteit; medewerkers zijn klantgericht; medewerkers nemen initiatief en medewerkers hebben lef.

Positionering ten opzichte van regulier onderwijs
Regulier mbo-onderwijs is de core business van een
mbo-instelling. Als een mbo-instelling hiernaast leven
lang ontwikkelen trajecten gaat aanbieden, hoe is dan de
verhouding tussen die twee? Zijn ze even belangrijk of gaat
het slechts om een nevenactiviteit? Dit expliciet maken is
noodzakelijk, vooral richting medewerkers.

Mensen

De docenten die deze trajecten daadwerkelijk vorm moten
geven zijn cruciaal. Vragen die hierbij horen zijn: maak
je gebruik van eigen docenten of werf je extern, welke
competenties zijn nodig en hoe zijn de arbeidsrechtelijke
verhoudingen geregeld?

Een koers uitzetten
ten aanzien van
een leven lang
ontwikkelen vraagt
behoorlijk wat
denkwerk
Voor werkenden wordt het steeds urgenter om hun competenties
uit te breiden en te onderhouden.

Bij de vraag naar de competenties valt te denken aan
aspecten als kunnen werken onder tijdsdruk, klantvriendelijkheid, het kunnen omgaan met volwassen cursisten die
vaak al over de nodige kennis en ervaring beschikken.

De organisatie

Hoe de gekozen strategie er ook uitziet, de mbo-school zal
zijn ambities op het gebied van leven lang ontwikkelen
moeten gaan organiseren. Het boek schetst vier opties voor
de organisatiestructuur, alsook de voor- en nadelen van elk
van deze opties. De vier opties zijn:

Tot slot

Hiermee heb ik een globaal beeld geschetst van de inhoud
van het boek. Het boek zelf bevat meer dan honderd
pagina’s en blijkt in de praktijk zeer behulpzaam. Dankzij
MBO in Bedrijf is het boek samen met invulkaarten om zelf
mee aan te slag te gaan gratis te downloaden via www.
argumentenfabriek.nl. Doe er uw voordeel mee.

op afstand: een aparte juridische entiteit die los staat van
de mbo-school;
centraal: een aparte afdeling met eigen leiding binnen de
mbo-school;
sectoraal: elke sector binnen de mbo-school heeft een
eigen afdeling voor een leven lang leren activiteiten;
Lokaal: elke locatie van de mbo-school heeft een eigen
afdeling voor dit soort activiteiten.



Over de auteur
Mulder A.
Anouk Mulder begeleidt als Chef Onderwijs bij
De Argumentenfabriek allerhande onderwijsorganisaties (‘van peuter tot professional’) bij hun
strategische vragen. Samen met haar collega
Silvie Zonderland schreef zij in 2019 het boek
Leren werken met LLO op basis van inbreng
van een denktank bestaande uit mbo Rijnland,
Noorderpoort, Graafschap College, Aeres en Gilde
opleidingen.

Elk van deze opties heeft voor- en nadelen, die in het boek
aan bod komen.

Cultuur

Het derde aspect waar het boek op ingaat is de cultuur, hoe
gaan docenten, studenten, ondersteunende medewerkers
en externen met elkaar om? Dit heeft grote invloed op het
werkplezier van mensen en daarmee het succes van een
organisatie. Het aanbieden van dit soort trajecten vraagt
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Dank aan de schoolleider

Th. Roovers
Thijs Roovers is leerkracht/oprichter
Lerarencollectief.

In de afgelopen jaren maakte ik mij sterk voor betere arbeidsvoorwaarden voor
leraren. Een eerlijk salaris, minder werkdruk en sinds begin dit jaar ook een
collectief dat zich richt op inspraak van de leraar op het onderwijsinhoudelijke deel
van ons vak. Allemaal voor leraren; de leraar centraal. In mijn ogen nog steeds de
spilfunctie in het gehele onderwijs.
Maar tijdens al dit geweld om het voor die leraar voor elkaar te boksen; met
demonstraties, stakingen, tutorials, inspraak op de cao et cetera, kwam er naast
veel lof ook steevast veel commentaar van die andere functies in het onderwijs.
Onderwijs ondersteunend personeel, bestuurders en met stip op nummer één:
schoolleiders. En dat snap ik.
Want laten we eerlijk zijn, een school kán niet zonder een goede schoolleider. Al
heb je een uitstekend team, met excellente leraren en onderwijsondersteunend
personeel, een schoolleider maakt of breekt de schoolorganisatie. Helaas hebben
we er ook hiervan een tekort en als je kijkt naar het takenpakket en de verantwoordelijkheid van de schoolleider, verbaast dat me niet.
Het schoolleiderschap is een pittige klus en er is te weinig waardering voor dit vak.
En daarom: een dankwoord aan de schoolleider.
Schoolleiders, klassenbezoeken, functioneringsgesprekken, aanvragen van
subsidies, schrijven van het jaarplan, op tijd het formatieplan klaar hebben, studiedagen organiseren, de neuzen dezelfde kant op, de MR informeren, het contact
met ouders, het spreken met de wijkagent, de buren informeren bij festiviteiten,
de schouder om op te huilen voor de leraar, de directie-overleggen, de druk van
de inspectie, wéér op zoek naar vervanging voor een groep terwijl je vooraf al
weet dat het een verloren zaak is, de nieuwsbrief schrijven, invallen, elke ochtend
bij de deur staan, boze ouders kalmeren en met een glimlach weer de school uit
laten gaan, het op zoek gaan naar leraren voor die openstaande vacature(s), de
briefings, het betalen van de rekeningen, contactpersoon zijn voor de schoonmaak,
de naschoolse en voorschoolse opvang en gemeente.
Dankjewel! Namens al die koppige leraren, dankjewel voor alles. Want ik vergeet
nog een waslijst aan andere taken waar jullie je elke dag mee bezighouden en
waarvoor we jullie veel te weinig bedanken. In de drukte van alledag vergeten we
dit soms, maar we zijn ons er echt wel van bewust: alleen samen maken we het
onderwijs, zorgen we ervoor dat, ook in deze vreemde tijd, leerlingen zich veilig
voelen en zich blijven ontwikkelen.
Dankjewel.
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Mediation in het
onderwijs
DOOR MARJOLIJN VAN DEVENTER

Ook binnen een onderwijsinstelling kan sprake zijn van problemen in de communicatie en
samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan teamconflicten of problemen bij re-integratie. Belangrijk is een
verschil van inzicht niet te laten escaleren en te juridiseren.

onafhankelijke en onpartijdige mediator2 - samen naar
een duurzame oplossing. De mediator treedt daarbij op
als neutrale bemiddelaar. Partijen bepalen zelf de oplossing van het conflict; zij zijn het die invloed hebben op de
uitkomst en behouden de verantwoordelijkheid voor de
bereikte oplossing.
De winst ligt in de aard van de oplossing; dichter bij wat
partijen daadwerkelijk willen bereiken. Andere voordeel is
dat mediation goedkoper en sneller is dan een gerechtelijke procedure. Daarnaast wordt geïnvesteerd in de relatie,
hetgeen toegevoegde waarde heeft als partijen ook in de
toekomst nog met elkaar samen (moeten) blijven werken.
Als partijen een oplossing voor het conflict hebben gevonden, gaat de mediator na of die oplossing gedegen is en of
aan alles is gedacht. Het moet immers wel een toekomstbestendige oplossing zijn.

Conflicten ontstaan veelal doordat ouders, leerlingen of
personeelsleden zich niet gehoord voelen. Bijvoorbeeld
omdat zorgen, wensen en belangen niet worden begrepen. Als er niets met deze onvrede wordt gedaan, raakt
de situatie gejuridiseerd. Claims en juridische procedures
dragen echter niet bij aan een sfeer van onderling vertrouwen en veiligheid. Terwijl dit juist kernbegrippen zijn in het
onderwijs.
Bij collega’s onderling kunnen conflicten betrekking hebben
op gedrag, omgangsvormen en samenwerking (sociaal
emotionele conflicten). Ook kan sprake zijn van onenigheid
als gevolg onduidelijkheden in de rol- en taakverdeling of
kunnen rechtspositionele aspecten een rol spelen zoals
overplaatsing, pensioen, aanblijven en vertrek (taakinhoudelijke conflicten). Vaak is de lijn niet eenduidig te trekken
en spelen meerdere aspecten binnen het conflict een rol.
We zien een tendens dat contact tussen leerkrachten en
leerlingen/ouders moeizamer verloopt. Of er wordt in ieder
geval meer over geklaagd. Indien sprake is van moeizame
communicatie kan dat uiteindelijk uitgroeien tot een klacht
bij de geschillencommissie. Te denken valt aan het handelen van een leerkracht, tegenvallend schooladvies, straffen,
onvoldoende aandacht voor leerlingen, onhandige communicatie of niet nagekomen verwachtingen.
Ook kan het gebeuren dat de medezeggenschap het
oneens is met het bevoegd gezag, terwijl het schoolbestuur
vindt dat een besluit toch uitgevoerd moet worden. Zodanig
dat de medezeggenschapsraad overweegt bezwaar aan te
tekenen bij de commissie voor geschillen over medezeggenschap.

Vrijwilligheid

Een belangrijk element van mediation is vrijwilligheid. Geen
van partijen kan gedwongen worden om deel te nemen
aan mediation of een lopende mediation voort te zetten.
Insteek is dat partijen zélf een oplossing zoeken voor hun
problemen, onder leiding van de mediator. De kans daarop
lijkt gering indien partijen daartoe gedwongen worden.
Indien sprake is van betrokkenheid van de bedrijfsarts
binnen de arbeidsrelatie, kan op basis van de STECR richtlijn3
of de NVAB-Richtlijn4 de inzet van mediation worden geadviseerd. Vraag doet zich dan voor in hoeverre daadwerkelijk
sprake is van vrijwilligheid. Weigering om mee te werken
aan de mediation door de school of de collega kan immers
het verwijt opleveren dat onvoldoende wordt meegewerkt
aan re-integratie.
Ook in situaties waarbij partijen ‘gedwongen’ vrijwillig aan
tafel zitten, blijkt mediation vaak toegevoegde waarde de
hebben. De omgeving, de interventies van de mediator, het
feit dat partijen elkaar in de ogen moeten kijken en elkaar
daadwerkelijk kunnen vertellen wat hen dwars zit zonder in

Mediation kan uitkomst bieden

De inzet van een professionele mediator1 kan bij het
ontstaan en bestaan van conflicten uitkomst bieden. Tijdens
de mediation worden spanningen en conflicten bespreekbaar gemaakt en zoeken partijen - onder leiding van een
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Gebondenheid en afspraken

juridische zin op hun woorden te moeten letten, maakt dat
het perspectief van partijen wijzigt. Er ontstaat ruimte om
toch tot oplossingen te komen.

Partijen zijn pas aan afspraken gebonden op het moment
dat deze schriftelijk zijn vastgelegd en zijn ondertekend
in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Dat doet
recht aan het principe dat mediation heeft een onverplicht
karakter heeft. Mediation moet juist ruimte bieden om
gedachten, gevoelens, voorstellen en mededelingen naar
voren te brengen, zonder dat deze direct in een juridisch
kader kunnen worden geplaatst.
Mediation is geen tovermiddel. Soms is sprake van een
zodanig escalatieniveau, dat ook de mediator partijen niet
meer tot een constructief gesprek kan brengen. Of sleutelfiguren willen niet aan de mediation meewerken. Ook
kan het zijn dat de aard van het geschil zodanig principieel
is, dat een gerechtelijke uitspraak wenselijk(er) is, of er
is de angst voor precedentwerking. In deze gevallen kan
de conclusie zijn dat andere wijzen van conflictoplossing
wenselijker zijn.
Vaak zien we echter de dat inzet van mediation -óók bij
complexe situaties- partijen toegevoegde waarde brengt.

Vertrouwelijkheid, geheimhouding en
onafhankelijkheid
Een andere pijler van mediation is de vertrouwelijkheid
en geheimhouding. 5 De beslotenheid en geheimhouding
zorgen er voor dat partijen vrijuit met elkaar van gedachten kunnen wisselen. De inhoud daarvan mag in een
later stadium niet aan een derden of een rechter worden
voorgelegd.6

Tot slot

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij goede
en constructieve oplossingen worden bereikt. De inzet van
dit middel binnen de onderwijssector is echter nog beperkt.
Vaak wordt op voorhand gegrepen naar formele procedures.
Het is zeker de moeite waard om eens via mediation te
proberen conflicten te laten de-escaleren.

Bij het aangaan van een mediation-overeenkomst spreken
partijen af dat al hetgeen wordt uitgewisseld en besproken
tijdens de mediation vertrouwelijk is en blijft. Dit is enkel
anders, op het moment dat partijen dat expliciet afspreken. De verplichting tot geheimhouding geldt voor alle
betrokkenen: de mediator, de partijen, eventuele betrokken
vertegenwoordigers, vertrouwenspersonen en adviseurs.
De mediator is geen partij in het conflict en heeft zelf geen
belang bij de uitkomst van de mediation. De mediator stelt
zich integer, open en onafhankelijk op. Partijen moeten er
op kunnen vertrouwen dat de mediator een neutrale positie
inneemt.
Niet ondenkbeeldig is dat op voorhand tussen partijen al
discussie bestaat over de persoon van de mediator, zeker
als deze door de ene aan de andere partij wordt voorgesteld. Dan bestaat er achterdocht dat er enige link is met de
voorstellende partij en wordt de onafhankelijkheid van de
mediator daarmee op voorhand in twijfel getrokken. Om te
zorgen dat de mediation toch op korte termijn inhoudelijk
kan aanvangen, wordt dan vaak gewerkt met een shortlist
van drie mediators die door de ene partij aan de ander
wordt gepresenteerd en waaruit dan een keuze gemaakt
kan worden.

1 In Nederland is er één onafhankelijk en erkend non-profit kwaliteitsregister voor
mediators: het MfN-register. De MfN is erkend door de Raad voor de Rechtspraak.
MfN-registermediators hebben hun kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen voordat ze worden ingeschreven in het register.
MfN-mediators dienen aan opleidingsvereisten te blijven voldoen en werken volgens
de kwaliteitsnormen en gedragsregels van de Mediationfederatie Nederland. Ook is het
MfN-mediationreglement op hun werkzaamheden van toepassing.
2 In artikel 4 en 5 van de MfN-gedragsregels is de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de mediator vastgelegd.
3 Stecr werkwijzer Arbeidsconflicten, versie 6 - oktober 2014
4 Uitgave van Nederlandse Vereninging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde,
NVAB-richtlijn Conflicten in de werksituatie, 1 juli 2019
5 Artikel 6 van de MfN-gedragsregels ziet op de vertrouwelijkheid.
6 Dat geldt niet voor informatie waarover partijen onafhankelijk van de mediation al
beschikken.



Over de auteur
M. van Deventer
Marjolijn van Deventer is advocaat Arbeidsrecht
/ Mfn Mediator onderwijs; Nysingh Advocaten en
Notarissen.
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Modellen voor combineren thuisonderwijs en
onderwijs op school

Voordelen online
optimaal benutten
DOOR AGNES WILLEMEN, MELANIE EHREN EN MARISKA WESTDIJK

In rap tempo organiseerden basisscholen vormen van thuisonderwijs. Verschillende modellen
werden daarbij gehanteerd, allen met voor- en nadelen.

leerkrachten en schoolleiders welke van de onderstaande
modellen hun school implementeerde, met een open
antwoord-optie voor andere modellen.

Scholen in het basisonderwijs waren de laatste twee weken
van mei in aangepaste vorm open. Voor deze korte periode
werden nieuwe modellen ontwikkeld voor het combineren
van thuisonderwijs en onderwijs op school. We vroegen
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Hoe effectief zijn deze modellen voor de leerling? Wat
kunnen we leren van deze modellen voor de toekomst,
wanneer scholen eventueel opnieuw moeten sluiten of
wanneer we gecombineerde modellen moeten inzetten om
achterstanden te repareren of wanneer (medisch) kwetsbare leerlingen en leerkrachten niet naar school kunnen
komen?

Drie modellen
1. De ene groep volgt onderwijs in de school en de andere groep werkt zelfstandig thuis - aan de hand van
dag- en weekplanningen waarbij de volgende opties
voor de thuisdag mogelijk zijn:
a. met verwerkingsmateriaal, oefenstof passend bij de
instructie die leerlingen de vorige dag of periode hebben ontvangen, hetzij via digital devices of op papier;

Om het effect van deze modellen op de leeruitkomsten
van leerlingen beter te kunnen begrijpen, moeten we twee
concepten nader beschouwen. Als eerste het thuisonderwijs, als tweede blended learning.

b. volgens het principe van flipping the classroom,
waarbij leerlingen thuis de instructie kijken of volgen
en de verwerkingsopdrachten op school maken;

Thuisonderwijs

Het onderzoek naar thuisonderwijs laat overtuigend zien
dat betrokkenheid van ouders en verzorgers bij het onderwijs van hun kinderen positief bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen1. Activiteiten van ouders die het meeste
effect lijken te hebben zijn samen (voor)lezen, positieve
verwachtingen hebben van kinderen, vertrouwen hebben
in de leerkracht en het onderwijs, en het ondersteunen van
een structuur en omgeving waarin kinderen hun schoolwerk
kunnen doen2. Hier kwamen in de afgelopen periode van
volledig thuisonderwijs meer didactische taken bij, en kreeg
de betrokkenheid een meer verplicht karakter.

c. vanuit de basisprincipes van onderzoekend leren
aan een project of vragen vanuit eigen interessegebied werken, in de vorm van bijvoorbeeld een werkstuk schrijven over een zelfgekozen onderwerp;
2. Beide groepen ontvangen gelijktijdig de instructie:
de ene groep in de school en de andere groep thuis via
de webcam.
3. In de open-antwoord optie werd het volgende
genoteerd:

Autonomie van kinderen ondersteunen met concrete
didactische en pedagogische tips
Onderzoek naar thuisonderwijs heeft zich ook gericht op
de kwaliteit of de manier waarop ouders hun kinderen
het beste kunnen ondersteunen. Hierbij geldt dat een
‘autonomie ondersteunende stijl’, waarbij ouders hun
kind de ruimte geven om het werk zelfstandig en op hun
eigen manier te doen, voor kinderen het beste werkt. Een
controlerende manier van helpen, kan eerder negatieve dan
positieve effecten hebben op het kind alsook op de ouderkind relatie3. Veel ouders hebben daarom ook behoefte aan
concrete tips van leerkrachten, zowel op didactisch gebied
(hoe leg ik een breuk uit?) als op pedagogisch gebied (hoe
kan ik mijn kind motiveren, vertrouwen geven, helpen het
zelf te doen?).

“De leerkracht geeft in de weektaak aan welke lessen
op school gevolgd/gemaakt moeten worden en welke
thuis. Alle lessen zijn voorzien van een instructiefilm
door de leerkracht, waardoor zij die zowel thuis als op
school kunnen kijken.”

We ontvingen reacties van 28 respondenten (de helft van
schoolleiders en de helft van leerkrachten) van scholen in
Utrecht, Amsterdam, Hellendoorn, Purmerend en de Hoeksche Waard.
Bijna 70% kiest optie 1a, met 11% voor optie 1b en 11%
voor optie 2. Geen van de respondenten noemde optie 1c;
‘onderzoekend leren’.

Variatie in behoefte aan structuur versus ruimte voor
creativiteit van leerlingen
Wanneer kinderen thuisonderwijs volgen is het fijn als zij
dit zoveel mogelijk zelfstandig kunnen doen. Het is fijn als
er elke week een duidelijk weekschema is dat kinderen
zelf goed kunnen begrijpen, waarin leermiddelen worden
gebruikt waarmee kinderen zelfstandig kunnen werken,
en leerstof wordt aangeboden dat aansluit bij het niveau
van het kind. Het is fijn als instructies nog eens terug te
kijken zijn, en het werk goed aansluit bij deze instructies.
Voor sommige kinderen is het belangrijk dat ze al het werk
precies kunnen volgen zoals de bedoeling is. Voor andere
kinderen is het fijn als opdrachten een beroep doen op
creativiteit, zodat kinderen zelf kunnen bepalen hoe ze de
opdracht maken.

Figuur 1. Scholen kiezen voor optie 1a
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Belang van de ouder-leerkracht relatie: educatief
partnerschap
Nu onderwijs thuis en op school tegelijkertijd wordt aangeboden is het van belang dat leerkrachten en ouders elkaar
ondersteunen bij de begeleiding van het kind. Voor het kind
is het fijn als leerkrachten en ouders hun ondersteuning
op elkaar afstemmen. Dat wordt in de literatuur educatief
partnerschap genoemd4. Een goede ouder-leerkracht relatie,
waarin beide partijen van elkaar willen leren, draagt bij
aan de ontwikkeling van het kind. Voor sommige kinderen
is de periode van thuisonderwijs heel prettig geweest.
Bijvoorbeeld voor leerlingen die op school soms overspoeld
worden door prikkels of snel afgeleid worden, of voor
kinderen die door de individuele begeleiding van ouders
de stof beter tot zich hebben genomen. Voor ouders is het
fijn als zij in deze rol worden gekend en gehoord, ook nu
kinderen weer voor een deel naar school gaan.

Face-to-face verwijst naar al het onderwijs dat op school
of op een andere plek plaatsvindt, waarbij leerkracht en
leerlingen in elkaars fysieke nabijheid zijn. Online onderwijs
kan synchroon (tegelijkertijd) of asynchroon (op verschillende tijdstippen) door leerlingen worden gevolgd.
Leerervaringen geïntegreerd tot een harmonieus
geheel
De kracht van blended learning zit niet in de losse onderdelen, maar juist de integratie van online en face-to-face
leerervaringen die leiden tot een hybride leeromgeving.
Een optimale integratie zou dan betekenen dat de integratie voor de leerling de meeste ruimte biedt om te ontwikkelen. Interessant is dat er specifiek wordt gesproken over
leerervaringen en niet over leermiddelen. Hiermee komt de
focus te liggen op de leerlingen, en de leerervaringen die
zij opdoen.
Voor- en nadelen van online en face-to-face onderwijs
Online en face-to-face onderwijs hebben hun eigen voor- en
nadelen voor leerlingen. Deze zijn gerelateerd aan de drie
kerndoelen van onderwijs die verwijzen naar 1) kwalificatie,
het verwerven van kennis, vaardigheden en attituden, 2)
socialisatie, de verbinding met anderen en het deel worden
van bestaande praktijken, 3) subjectificatie, de vrijheid en
verantwoordelijkheid van de leerling7. De voor- en nadelen kunnen ook vanuit de zelfdeterminatietheorie worden
bekeken. Deze theorie stelt dat betrokkenheid en intrinsieke motivatie ontstaat, wanneer leerlingen zich gesteund
voelen in hun basisbehoeften naar competentie, verbondenheid en autonomie8.

De vier mogelijke modellen verschillen niet alleen in de
manier waarop schoolonderwijs en thuisonderwijs worden
ingericht. Ze verschillen ook in de manier waarop en de
mate waarin er gebruik wordt gemaakt van online leermaterialen. Wanneer online en face-to-face onderwijs worden
gecombineerd, noemen we dat blended learning.

Blended learning

Het onderzoek naar Blended learning is aan het begin van
de 21e eeuw gestart. Blended learning betreft een goed
doordachte integratie van online en face-to-face leerervaringen5. Idealiter gaat het om een harmonieus geheel
van hybride vormen van leren, dat leerlinggericht is, en
geoptimaliseerd wordt door de combinatie van face-to-face
interactie met ICT6. Blended learning is dus meer dan het
simpel combineren van onderwijs thuis en op school.

Online onderwijs is flexibel, adaptief en zelfregulerend
Het online onderwijs heeft als groot voordeel dat leerlingen het op hun eigen tempo, hun eigen plek, en eigen
moment kunnen volgen. Het terugkijken van een instructie,
langzaam afspelen, of juist versneld afspelen of overslaan
is eenvoudig. Wanneer devices met meerdere gezinsleden
moeten worden gedeeld, is het fijn als onderwijs op een
zelf gekozen moment gevolgd kan worden. Hierdoor ervaart
de leerling meer eigen regie in volgen van het onderwijs.
Online onderwijs kan ook flexibel zijn qua differentiatie
in doelen. Veel programma’s / software zijn adaptief, ze
hebben startopgaven die de vervolgopgaven voor leerlingen bepalen. Ook zijn programma’s zelfregulerend, ze
geven feedback op het moment dat een opgave niet correct
is.

Figuur 2. Blended learning, een harmonieus geheel van face-to-face
en online learning
https://www.perview.nl/nl/online-blended-learning/

Online vs Face-to-face, synchroon versus asynchroon
Online onderwijs verwijst naar alle digitale toepassingen
die in een onderwijsleeromgeving gebruikt worden. Dat
kunnen digitale tools zijn om kennis over te dragen (video,
podcast, websites, kennis clips), maar ook tools om elkaar
te ontmoeten (bijvoorbeeld MSteams, Zoom, Whatsapp), of
tools om zelfstandig te oefenen met leermateriaal (bijvoorbeeld Squla, Gynzy, Rekentuin). Online onderwijs kan door
de leerling thuis, op school of elders worden gebruikt.

Online onderwijs kan de leeromgeving verrijken
Een ander voordeel van online onderwijs, is dat het mogelijkheden biedt om een rijke leeromgeving te bieden. Het
gebruik van het internet biedt tal van mogelijkheden om
het leren meer in verbinding te brengen met de samenleving. Een mooi voorbeeld zijn de musea en dierentuinen
die tijdens de Coronaperiode een virtuele rondgang in hun
museum hebben ontwikkeld. Maar ook via andere kanalen
zoals Klokhuis, SchoolTV, NPO en YouTube is veel materiaal
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adaptief en zelfregulerend) maar dat onderwijs op school
een belangrijke sociale functie heeft. Bovendien geeft het
onderwijs op school de leerkracht weer mogelijkheden om
kinderen te observeren en te ondersteunen op cognitief
en sociaal-emotioneel gebied. De combinatie online en
face-to-face onderwijs thuis en op school biedt daarom ook
veel kansen. Blended learning is effectief als het leerlinggericht is en geïntegreerd is met het onderwijs op school tot
een harmonieus geheel. Aandacht voor de rol van ouders
blijft van belang, ook als het onderwijs thuis door online
leermiddelen wordt ondersteund. De beschikbaarheid
van ouders is een belangrijke factor om rekening mee te
houden, zeker nu ouders weer vaker naar hun werk gaan.
De leerkracht speelt een cruciale rol in het vormgeven van
het onderwijs thuis en op school. De komende periode
vraagt daarom om maatwerk.

te vinden voor kinderen in de basisschoolleeftijd dat hun
leeromgeving kan verrijken.
Online onderwijs maakt monitoring van thuisonderwijs
mogelijk
Een laatste voordeel van online onderwijs is dat een digitale
leeromgeving vaak de mogelijkheid biedt om de voortgang van een leerling te monitoren. Het is mogelijk om te
zien hoeveel opgaven leerlingen hebben gemaakt, welke
opgaven zij wel en niet kiezen, en met welke opgaven zij
moeite hebben. Dit geeft leerkrachten belangrijke informatie over het niveau en de voortgang van de leerling, waar
zij tijdens het onderwijs op school op kunnen aansluiten en
uitdagen.
Socialisatie en observatie
Online onderwijs heeft ook een groot nadeel, de fysieke
afstand. Dat hebben veel leerlingen de afgelopen periode
ervaren. Hoe leuk het ook is om met je vriendjes en de
leerkracht te videobellen, het vervangt niet het spel, de
interactie, en het fysieke contact dat kinderen in deze leeftijd zo hard nodig hebben. Contact met leeftijdsgenootjes
is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld9. En spel met
leeftijdsgenootjes is voor jonge kinderen cruciaal om het
leren betekenis te geven10.

Effectiviteit van de verschillende
modellen
Nu we weten waar we rekening mee moeten houden bij
thuisonderwijs, en wat de voor- en nadelen zijn van online
en face-to-face onderwijs, kunnen we de verschillende
instructiemodellen beoordelen ( zie tabel 1).
We beoordelen deze modellen vooral op basis van onderwijskundige uitkomsten (leerprestaties en ontwikkeling
van sociale competenties van leerlingen). In een pandemie
spelen echter ook andere overwegingen een rol zoals het
voorkomen van virus-verspreiding en economische belangen (bijvoorbeeld de rol van scholen in het mogelijk maken
van voltijds werken van ouders).
Optie 1a
Bij optie 1 volgt de ene groep onderwijs in de school en de
andere groep werkt zelfstandig thuis met behulp van een
dag- en weekplanning. In de meest voorkomende combinatie (1a) volgen kinderen instructies op school en werken
ze thuis aan opdrachten (digitaal en op papier) die aansluiten op deze instructie. Het voordeel van deze aanpak voor
leerkrachten is dat zij zich kunnen richten op wat er in de
klas gebeurt. Als er op school goede instructie, inoefening,
verwerking en feedback plaatsvindt, kunnen leerlingen er
thuis zelfstandig mee verder. De leerkracht hoeft dan geen
begeleiding meer te bieden bij het thuisonderwijs. Op deze
manier kan de leerkracht de twee groepen asynchroon
onderwijs laten volgen. Voor de leerling heeft dit model
als voordeel dat de leerervaringen thuis en op school één
geheel vormen. Een ander voordeel voor de leerlingen is
dat zij vragen kunnen stellen aan de leerkracht over de
instructie, dat zij kunnen leren van vragen die andere kinderen stellen, en extra uitleg kunnen krijgen als dat nodig is.

Blended learning is meer dan het simpel combineren van onderwijs
thuis en op school.

Het onderwijs op school heeft voor het kerndoel socialisatie dus een belangrijke betekenis. En tweede voordeel
van face-to-face onderwijs in de klas is dat de leerkracht
beter dan bij online onderwijs kan zien hoe een kind zich
gedraagt. Wordt de instructie begrepen, gaat de leerling
aan het werk, hoe zit de leerling erbij? Dit biedt veel
kansen om direct bij te sturen, wat online een stuk lastiger
is. Ook de PO-Raad adviseert leerkrachten om de komende
periode de tijd op school te gebruiken voor het ondersteunen van de sociale en emotionele ontwikkeling van
kinderen.

Het nadeel van dit model voor leerlingen is de instructie
niet (meer) online is, en kinderen (en ouders) thuis de
instructie niet nog eens kunnen herhalen. Daardoor is
het voor ouders lastiger om hun kinderen te helpen met

Samenvattend
Samenvattend kunnen we stellen dat online onderwijs
een aantal voordelen heeft (flexibel, rijke leeromgeving,
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de verwerkingsopdrachten. Een ander nadeel is dat de
kostbare tijd op school – die vooral een sociale functie zou
moeten hebben, nu gebruikt wordt voor instructie, dat meer
1 richtingsverkeer is en minder kans biedt voor sociale activiteiten. Een derde nadeel is dat wanneer leerlingen thuis
verwerkingsopdrachten maken, leerkrachten niet kunnen
zien hoe zij erbij zitten, en of extra instructie nodig is. Als
het leerlingen hierdoor niet lukt om het werk te maken,
betekent dat een verlies aan motivatie en betrokkenheid.

werp van het project aansluit bij de motivatie van de leerling, dat de structuur waarin aan het project gewerkt wordt
(de te nemen stappen) voor de leerling en de ouders helder
is, dat het gebruik maken van online leermateriaal wordt
bevorderd, en dat het project mogelijkheden voor verbinding met anderen (samenwerken) biedt op school. Wanneer
het project ook belangrijke leerdoelen dient, en hier een
bepaald niveau van wordt verwacht, is goede monitoring en
feedback van de leerkracht belangrijk. Een voordeel van dit
model kan zijn een verbreding van het aanbod.

Hier ligt wel een kans voor online leermateriaal. Wanneer
de leeractiviteiten thuis digitaal kunnen worden uitgevoerd, en het programma feedback geeft en de voortgang
bijhoudt, kunnen een aantal van deze nadelen op een
goede manier worden ondervangen.

Optie 2
Bij optie 2 krijgen kinderen thuis en op school gelijktijdig
instructie, de ene groep op school en de andere groep thuis
via de webcam. Deze optie heeft als voordeel dat er geen
subgroepen ontstaan, en dat leerlingen elkaar dagelijks
kunnen ‘zien’. Voor de leerkracht is het voordelig dat alle
kinderen synchroon het onderwijs volgen, tijd hoeft niet
verdeeld te worden. De leerkracht ziet hoe het kind er thuis
bij zit, en kan extra instructie geven wanneer dat nodig
is. Maar het kan wel een uitdaging zijn om de leerlingen
thuis en op school bij het onderwijs te betrekken. Bovendien is het samen spelen en samenwerken in dit model
nog steeds beperkt. Nadeel van een webcam is ook dat de
leerkracht de kinderen thuis niet kan zien, of de kinderen elkaar niet kunnen zien, hoewel daar door sommige
scholen heel geavanceerde opties voor zijn ontwikkeld. Voor
leerlingen thuis en in de klas kan het vertragend werken of
niet aansluiten op hun behoeften wanneer zij de instructie
live moeten volgen. Wanneer leerlingen na de instructie
thuis zelfstandig aan de slag moeten gaan, is het nadeel
dat zij de leerkracht niet meer om hulp kunnen vragen, en
de instructie niet nogmaals kunnen bekijken. Dit nadeel
geldt ook voor ouders. Afhankelijk van welke online tools
daarnaast nog worden ingezet voor het verwerken van de
lesstof, kan dit model meer of minder positief uitpakken.

Optie 1b
Bij optie 1b is het model precies omgekeerd, en volgen
kinderen de instructie thuis en doen de verwerkingsopdrachten op school (flipping the classroom). Hier zijn de voor- en
nadelen dus omgekeerd. In dit model kunnen leerkrachten
zien hoe de instructie is aangekomen, en hoe de kinderen ermee aan de slag gaan. Leerkrachten kunnen extra
instructie gedifferentieerd aanbieden, aan de kinderen die
daar behoefte aan hebben. Bovendien kunnen kinderen (en
ouders!) de instructie zo vaak kijken als ze willen, of overslaan als ze het al begrijpen. Ouders worden in dit model
minder verantwoordelijk voor het verwerken en toepassen
van kennis, een opluchting voor veel ouders die daar de
tijd of mogelijkheden niet voor hebben. De tijd op school
kan ingezet worden om samen leren, werken en spelen te
bevorderen. Een nadeel kan zijn dat de instructie van de
vorige dag niet meer volledig scherp in het geheugen zit,
en de integratie daardoor beperkt is. Maar dit kan worden
ondervangen wanneer de leerkracht de tijd neemt voor het
ophalen van voorkennis. De voordelen van dit model worden
ondersteund door onderzoek dat laat zien dat flipping the
classroom positieve effecten sorteert op leeruitkomsten en
betrokkenheid11, hoewel het meeste onderzoek in het voortgezet en hoger onderwijs is uitgevoerd.

Optie 3
Bij optie 3 geeft de school in de weektaak aan welke lessen
op school gevolgd/gemaakt moeten worden en welke thuis.
Alle lessen zijn voorzien van een instructiefilm door de
leerkracht, waardoor leerlingen de instructie zowel thuis als
op school kunnen kijken. Het verschil met model 1b is dat
de leerling na het kijken van de instructie direct verder kan
met de verwerking. Leerervaringen vormen daardoor een
meer samenhangend geheel. In dit model is de instructie
volledig asynchroon en wordt de instructiefilm optimaal
benut, waardoor zowel de leerkracht als de leerling effectief en efficiënt kunnen omgaan met hun tijd. Dit model is
wellicht nog het meest leerlinggericht, maar doet wel een
groot beroep op de aanwezigheid van digitale leermiddelen in de klas. Doordat leerlingen op school ook samen de
instructie kunnen bekijken, benut dit model net als model
1b de tijd op school om samen te werken, te ontdekken
en te leren. En ook hier geldt dat afhankelijk van de online
tools die worden ingezet voor het verwerken van de lesstof,
dit model meer of minder positief uitpakt.

Optie 1c
Bij optie 1c werken kinderen aan een project via de methode
van onderzoekend leren. Op scholen waar kinderen al langer
volgens deze methode werken zullen kinderen mogelijk
thuis en op school aan hun onderzoeksproject werken.
Andere scholen kiezen er misschien voor om kinderen thuis
aan een project te laten werken gericht op de zaakvakken
(wereldoriëntatie, verbreding), terwijl op school de nadruk
ligt op de kernvakken taal en rekenen. Van deze optie is
lastiger te bepalen wat de effecten zijn, omdat dit voor een
groot deel wordt bepaald door de vorm waarin dit wordt
aangeboden. Een nadeel lijkt in ieder geval dat de leerervaringen thuis en op school niet één geheel vormen. Een
tweede nadeel kan zijn dat de begeleiding bij het project
thuis volledig bij de ouders ligt. Om toch een succesvolle
leerervaring te creëren, is het van belang is dat het onder-
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Leerlinggericht

Samenhangend geheel

Benut
school als
sociale
omgeving

Benut voordelen online
(flexibiliteit,
rijke leeromgeving, monitoring)

1a

Instructie
op school,
verwerking
thuis

+/-

+/-

-

+/-

1b

Flipping the
classroom

+

+/-

+

+/-

1c

Onderzoekend leren

?

+

?

?

2

Synchroon
met webcam

-

+/-

+

-

3

Asynchroon
hybride

+

+

+

+/-

Een uitgebreid overzicht van online leermiddelen is
te vinden op https://www.nuffic.nl/onderwerpen/
tips-voor-lesgeven-op-afstand-het-basisonderwijs/
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Tabel 1. De voor- en nadelen van de verschillende modellen

Conclusie

Op basis van bovenstaande analyse kunnen we stellen dat
model 3 het meest effectief lijkt. In dit model worden de
voordelen van online onderwijs zoveel mogelijk benut, is
er veel flexibiliteit voor de leerling, en vormt het onderwijs
thuis, op school en online een samenhangend geheeld. Het
model van flipping the classroom is een goede tweede,
zeker wanneer in dit model de instructievideo’s ook in de
klas nog eens te bekijken zijn. Deze modellen zijn voor
de leerkracht wel het meest tijdsintensief, omdat ze ‘live’
instructie geven ‘’en filmpjes moeten opnemen.
Hoewel model 1a het meest gebruikt wordt door de scholen
die reageerden op de poll, lijkt dit model minder effectief.
De onzekerheid in dit model zit in de aanname dat de tijd
voor instructie ten koste gaat van de tijd voor sociale activiteiten, of in de tweede aanname dat er na instructie weinig
tijd is voor controle van begrip, verwerking en extra instructie. We moeten wel voorzichtig zijn met deze aannamen,
want we hebben in de poll niet uitgevraagd hoe de scholen
hun tijd verdelen over deze sociale en verwerkingsactiviteiten. Wel is duidelijk dat de modellen waarbij instructie ook
thuis kan worden gevolgd, de leerervaringen thuis en op
school meer één geheel vormen, kinderen indien nodig de
instructies nog eens kunnen bekijken, en ouders met hulp
van de instructie beter in staat zijn hun kinderen te helpen.
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Schoolvereniging.

Terwijl ik dit schrijf, is het meivakantie in heel Nederland. Even pauze voor het
onderwijs. Even geen verplichtingen, voor werk en als gezin. Hier thuis, met twee
kinderen op de basisschool, voelt het alsof mijn man en ik er de afgelopen tijd
een baan bij hebben gekregen. We zoeken onze weg in planningen, lesmethodes,
wachtwoorden, en vooral in onderwijsinhoud. Ondertussen gaat ons gewone werk
gewoon door. Net als mijn vrijwillige inzet als bestuurder voor de Eerste Leidse
Schoolvereniging.
Toen na het uitbreken van de coronacrisis de optie van thuisonderwijs in beeld
kwam, concludeerde ik samen met onze directeur dat onze school nog helemaal
niet ver is met de digitalisering. Afstandsonderwijs leek een uitdaging voor het
team. Tegelijk liepen we tegen verschillende onduidelijkheden aan; rondom de
noodopvang, de richtlijnen van het RIVM, de samenwerking met de buitenschoolse
opvang.
Als vrijwilligersbestuur voelden wij een grote opgave. Stuk voor stuk voelen de
bestuursleden grote betrokkenheid bij de school als geheel en natuurlijk direct via
onze eigen kinderen. Tegelijk wil je niet in de professionele ruimte van directie
en team treden. Wij kozen voor de route van vertrouwen. We gaven vrijheid en
vertrouwen aan de professionals om te doen waar zij goed in zijn: onderwijs
geven. De communicatie tussen directie en team met de ouders over te nemen
maatregelen kwam direct goed op stoom. Ook bleek digitaal veel meer mogelijk
dan op voorhand gedacht.
Al snel bleek dat de opgave thuis misschien wel groter was. Je wilt de periode thuis
graag goed invullen en hebt misschien de neiging bovenop het schoolwerk te gaan
zitten. De uitdaging is om ook hier vrijheid en vertrouwen te geven. De kinderen
weten vaak heel goed wat en hoe ze moeten doen. Door ze hierin de juiste mate
van vrijheid te bieden, kunnen ze groeien.
Groei zagen we ook bij het team: het afstandsonderwijs werd met de dag beter.
Stappen werden gezet in de samenwerking binnen het team en met ouders. De
bestaande platforms voor online communicatie werden steeds beter benut.
Als bestuur werden wij telkens meegenomen bij afwegingen en beslissingen;
bijvoorbeeld waar het gaat om noodzakelijke investeringen in hard- en software
zodat iedereen mee kon doen in het thuisonderwijs.
Als ouder geef je vertrouwen aan je kind. Datzelfde vertrouwen geef je als bestuur
aan het schoolteam. Als vrijwillige bestuurder zonder onderwijskundige achtergrond weet je niet per se van de hoed en de rand. Je komt al snel op een terrein
dat niet het jouwe is. Soms is het noodzakelijk snel en adequaat te handelen. De
verantwoording komt achteraf. Onze ervaring is dat directie en team ons hebben
weten te vinden als dat nodig was. Deze periode heeft bewezen dat wij samen
goed door een crisis kunnen komen.
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Practoraten

Kwaliteitscriteria voor practoraten

Onderzoek naar de
vragen van morgen
DOOR RONALD STEVENS, HANS KOOLE, MARC VAN DER MEER, HENK RITZEN EN ANNEKE WESTERHUIS

De kwaliteitscommissie van de stichting Ieder mbo een practoraat heeft criteria opgesteld waaraan
practoraten zouden moeten voldoen. Het gaat hierbij onder andere om de opzet en uitvoering
van onderzoek. De kwaliteitscriteria zijn bedoeld als oriëntatiepunt voor het opereren en verder
ontwikkelen van practoraten.
Vanaf de start van de practoraten in het mbo was het
uitgangspunt dat deze een actieve bijdrage zouden leveren
aan de innovatiekracht van de mbo-sector en het realiseren
van hoogstaand onderscheidend beroepsonderwijs waarin
studenten worden voorbereid op de snel veranderende
beroepspraktijk. Deze practoraten vormen een innovatieve
werkplaats in de school. Hier vinden inhoudelijke verkenningen plaats en wordt praktijkgericht onderzoek verricht.
Onderwijs en bedrijfsleven delen er hun kennis en ervaring
zodat het onderwijs aansluit bij de beroepspraktijk.
Practoraten doen dat onder andere door kennis te verzamelen in gesprekken met stakeholders uit de onderwijs- en
beroepspraktijk. Ze maken gebruik van onderzoeksresultaten of bouwen voort op eerder onderzoek. Ze ontwikkelen praktijkkennis door in het onderzoek de context van
beroepspraktijk en de beroepsopleidingen te verbinden en
te delen met relevante externe partners.
Veel mbo-instellingen hebben het verrichten van praktijkgericht onderzoek inmiddels omarmd door het inrichten van een
of meer practoraten, Hierin wordt door de betrokken practor
samengewerkt met docent-onderzoekers, externe onderzoekers (bijvoorbeeld van een lectoraat vanuit een hbo-instelling), studenten en professionals uit de beroepspraktijk.

Na de start van het eerste practoraat in 2012, is in
2015 de stichting Ieder mbo een practoraat opgericht.
Vanaf 2012 heeft de beweging een flinke groei doorgemaakt. Inmiddels werken meer dan 45 practoraten
aan onderzoeksagenda’s van ruim 30 mbo-instellingen. In kwalitatieve zin versterken de practoraten het
onderzoek in het mbo, en dragen bij aan kennisdeling
zowel binnen de mbo-instelling (via de professionalisering van medewerkers) als in de arbeidspraktijk (via
innovaties binnen het beroepsdomein).

De kwaliteitscommissie van de Stichting Ieder mbo een
practoraat heeft deze handschoen opgepakt. Uitgangspunt
daarbij is dat praktijkgericht onderzoek in het mbo zich
laat inkleuren door vele opvattingen en een uitgebreid en
gevarieerd repertoire aan methoden en aard van de gegevensverzameling. Zo zijn er practoraten met een algemene
opdracht, bijvoorbeeld actieve didactiek of burgerschap, en
practoraten voor een beroepsdomein, zoals bijvoorbeeld
logistiek, zorg en/of technologie. Daarnaast hebben de
meeste practoraten een extern georiënteerde samenwerking met het bedrijfsleven of omgekeerd vanuit het
bedrijfsleven naar het beroepsdomein of mbo-instelling dus
van buiten naar binnen en omgekeerd.
Overkoepelend kenmerk is dat het onderzoek praktijkgericht en praktijkgestuurd is. Het staat in dienst van het
onderwijs dat uiteindelijk uitmondt in kort cyclische innovaties en implementatie van vernieuwing van producten en
diensten voor vooral het midden- en kleinbedrijf.

Praktijkonderzoek

Binnen het mbo bestond ten tijde van de eerste practoraten
weinig ervaring met het doen van praktijkgericht onderzoek. Behoefte bestaat aan duidelijke criteria waaraan
dit onderzoek zou moeten voldoen. Deze criteria kunnen
bijdragen aan de verbetering van onderzoekend werken,
onderzoekmatig denken, onderzoekend verbeteren en
innoveren. Op langere termijn dragen de criteria bij aan een
onderzoekende cultuur in het mbo.
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Kwaliteitsgebieden

toraat wordt gefaciliteerd in immateriële en materiële zin;
de mate waarin bestuur en management zich daadwerkelijk
committeren aan het practoraat.

De kwaliteitscriteria die in deze paragraaf worden uitgewerkt, zijn afgeleid van de vier aandachtsgebieden die
tezamen het werkgebied van practoraten omvatten.

Professionaliseren
Is de zichtbaarheid en de betrokkenheid van de bij het
practoraat betrokken professionals voldoende aanwezig;
beschikken de deelnemers over vernieuwende, onderzoekende en reflectieve competenties; onderschrijven zij een
interactieve en verbindende werkwijze en dragen zij die uit;
zijn zij bereid bij te dragen aan excellent onderwijs?
Realiseren
Het gaat hierbij om vragen als de mate waarin de resultaten van het practoraat impact hebben voor het onderwijs en
de beroepspraktijk; de mate waarin studenten en docenten
daadwerkelijk participeren en actief zijn betrokken bij het
practoraat; de mate waarin het practoraat zijn kennis en
resultaten verspreidt binnen het onderwijs, beroepspraktijk
en aan andere betrokkenen beschikbaar stelt; de mate
waarin men intern en extern verantwoording aflegt aan alle
belanghebbenden over het practoraat, opzet, middelen,
resultaten en effecten.
Ze zijn bedoeld als handreiking voor de practoraten. Het
gedeelde uitgangspunt is dat practoraten waarde toevoegen aan enerzijds het onderwijs en de beroepspraktijk, en
anderzijds aan het functioneren van de professionals en de
studenten. De vier kwaliteitsgebieden moeten redelijkerwijs
met elkaar in evenwicht zijn, of worden gebracht. Het gaat
uiteindelijk namelijk om de samenhang tussen alle gebieden.
Tussen beide assen (waarde toevoegen aan het onderwijs
en de beroepspraktijk en aan het functioneren van professionals en studenten) liggen de volgende vier aandachtsgebieden met de meest relevante kwaliteitscriteria voor een
practoraat.

Praktijkonderzoek en kwaliteitscriteria

Praktijkonderzoek zou moeten voldoen aan een aantal
hieronder te benoemen kwaliteitscriteria.

Relevantie van het vraagstuk
Het vraagstuk is gebaseerd op een gedegen analyse van de
maatschappelijke, beroeps-, regionale of onderwijscontext.
Het moet relevant zijn voor de (toekomstige) beroepspraktijk van en het onderwijs aan mbo-studenten en draagt bij
aan innovatie van beide; het bevordert de samenwerking
(co-creatie) en wisselwerking tussen onderwijs (docenten en
studenten) en beroepspraktijk/werkveld; ordent en verdiept
bestaande kennis of beoogt nieuwe kennis te produceren;
betrekt of bouwt verder op resultaten uit professioneel en
wetenschappelijk onderzoek (contact met relevante collega
– onderzoekers) en kan rekenen op aantoonbare bestuurlijke
betrokkenheid, aandacht en ondersteuning.

Innoveren
Het gaat hierbij om vragen als in welke mate het practoraat is verbonden met de strategische agenda van de
mbo-instelling; hoe het kernvraagstuk van het practoraat
is ingebed in het werkveld, actueel is en bijdraagt aan
innovatie van het onderwijs en bedrijven en maatschappelijke instellingen; of, en in welke mate er sprake is van
co-creatie tussen de beroepspraktijk en het onderwijs; of
er voldoende experimenteerruimte is om het vraagstuk te
onderzoeken en verder uit te diepen.

Praktische relevantie
Het onderzoek beoogt een verandering in de huidige
onderwijssituatie te bewerkstelligen, bestaande (onderwijs- of beroeps)praktijken te doorbreken en/of nieuwe
praktijken te ontwikkelen; het werkt door naar (delen
van) het onderwijs, de beroepspraktijk, arbeidsmarkt en
samenleving; het is uitvoerbaar gezien inzet, betrokkenheid
partners, middelen en gegeven tijdpad; het werkt door naar
alle lagen binnen het beroepsonderwijs en draagt bij aan
professionalisering van docenten en stakeholders; levert
resultaten op die toepasbaar/bruikbaar zijn voor beroepspraktijk, vakgebied, opleiding of onderwijs en overdraagbaar zijn naar andere contexten.

Organiseren
Vragen die je je hierbij moet stellen zijn onder andere of en
in welke mate het practoraat gepositioneerd is als herkenbare organisatie-eenheid binnen en buiten de mbo-instelling en de beroepspraktijk; de mate waarin het practoraat
breed en diep verankerd is binnen de mbo-instelling, en
waarin samenwerking met (eventuele) andere opleidingen
en diensten wordt gestimuleerd; de mate waarin het prac-

34
Schoolmanagement • juni 2020 • nummer 3 / Sdu

PractOraten

de mbo-studenten in school en/ of de arbeidspraktijk;
resultaten in de vorm van gemeten ervaringen en resultaten van docenten en praktijkopleiders en de mate waarin zij
zich hebben geprofessionaliseerd; resultaten in de zin van
concrete producten en toepassingen.

Tot slot

De geschetste vier kwaliteitsgebieden met specifiek geformuleerde kwaliteitscriteria zijn bedoeld als handreiking
voor de practoraten om de kwaliteit van hun onderzoek
bespreekbaar te maken. Dit praktijkonderzoek is vergelijkbaar met het onderzoek dat hbo-instellingen verrichten,
maar verschilt wezenlijk van het wetenschappelijk onderzoek zoals dat op universiteiten plaatsvindt. De stichting
Ieder mbo een practoraat pleit voor een effectieve en
duurzame kennisinfrastructuur voor het gehele beroepsonderwijs. Belangrijk is daarbij dat kennis voor het beroepsonderwijs toegankelijk, toepasbaar en betrouwbaar is en
gebaseerd is op gelijkwaardige samenwerkingsrelaties
tussen practoren, lectoren en docenten.

Studenten worden voorbereid op de snel veranderende beroepspraktijk.

Methodische grondigheid
Een onderzoeksplan geeft richting aan het practoraat/
onderzoek; de uitwerking van de onderzoeksvraag is afgebakend op het kennisdomein van het practoraat, scherp/
duidelijk geformuleerd en functioneel voor de onderwijspraktijk; het onderzoek is navolgbaar, beschrijft onderzoeksmethode, werkwijze en interventies; de praktijk in
het onderzoek is herkenbaar voor het beroepsonderwijs en
de beroepsopleidingen; onderzoeksvragen zijn ingebed in
bestaande kennis en bouwen daarop voort en de resultaten
zijn valide en betrouwbaar.

De gehele publicatie zal verschijnen op www.practoraten.nl.



Over de auteurs
R. Stevens
Ronald Stevens is lid van de kwaliteitscommissie
van de stichting Ieder mbo een practoraat.

Keuze van onderzoeksmethodiek
De gekozen onderzoeksmethodiek past bij het doel en de
context van het praktijkgericht onderzoek en de activiteiten die in het mbo plaatsvinden; de samenwerking tussen
onderzoeker(s) docenten en studenten krijgt gestalte; de
gekozen onderzoeksmethode komt voort uit de behoefte
om onderzoek en praktijkontwikkeling/-verbetering
inhoudelijk (kennistransfer) en procesmatig (docenten als
mede-uitvoerders van onderzoek) te verbinden.

Hans Koole
Hans Koole is lid van de kwaliteitscommissie van
de stichting Ieder mbo een practoraat.

Ethische verantwoording
De Onderzoekers handelen integer, onafhankelijk en onpartijdig. Uitvoering gebeurt zorgvuldig, inclusief het zorgvuldig vernietigen, dan wel bewaren van data; respectvol
en rekening houdend met de belangen en privacy van de
betrokkenen; onderzoeksresultaten zijn toegankelijk.

Marc van der Meer
Marc van der Meer is lid van de kwaliteitscommissie van de stichting Ieder mbo een practoraat.

Henk Ritzen
Henk Ritzen is lid van de kwaliteitscommissie van
de stichting Ieder mbo een practoraat.

Publieke verantwoording
Over het integrale onderzoeksproces wordt intern en extern
verantwoording afgelegd aan stakeholders/ betrokkenen.
De onderzoeksresultaten worden publiekelijk verspreid,
gedeeld en uitgedragen.

Anneke Westerhuis
Anneke Westerhuis is lid van de kwaliteitscommissie van de stichting Ieder mbo een practoraat.

Impact van practoraat
Het betreft resultaten in de vorm van onder andere nieuwe
producten, herziene curricula, onderwijsmiddelen, publicaties; resultaten met betrekking tot het leerproces van
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Onmisbare
kennisbank
voor de
gemeentelijke
praktijk in
onderwijs.
Deze module is speciaal voor de gemeentelijke praktijk ontwikkeld.
Een online kennisbank met complete en actuele informatie over:
• Leerplicht en RMC
• Huisvesting en beheer
• Leerlingenvervoer
• Kinderopvang
U vindt bij ons geen zware juridische commentaren en analyses,
maar praktische hulpmiddelen zodat u uw werk goed kan uitvoeren.

Voor meer informatie zie sdu.nl/shop

