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Interview Edith Hooge -  lector Hogeschool van Amst erdam 
 
De invalshoek van Edith Hooge is: Wie helpen de school? De focus 
ligt op het schoolse leren en de algemene einddoelen en hoe ande-
ren de school kunnen helpen bij het bereiken van die doelen. Edith 
Hooge signaleert twee trends: 
Organisaties moeten aansluiten bij het binnenschoolse leren, zodat 
docenten hun eigen professionaliteit begrenzen en bij hun core 
business blijven. Allen  moeten vanuit (ontwikkeling en leren) van 
het kind redeneren.  
In de kern gaat het om interprofessioneel en interorganisationeel 
samenwerken. Het probleem is hierbij dat verschillende professio-
nals zich moeten kunnen verplaatsen in een andere sector (profes-
sionele rationaliteit) en dat schooldirecteuren met de school externe 
relaties aangaan op systematische betekenisvolle wijze. In de prak-
tijk gaat dit moeizaam. Er moet samenhang komen in thema’s tus-
sen organisaties. Vanuit de school moet worden bedacht wie ze 
nodig hebben en dat kan per keer/per school verschillen. De struc-
tuur volgt het doel. Ouders  moeten ook betrokken worden, waarbij 
ouders en professionals elkaar aanvullen. Dit is ook een vak op de 
pabo: hoe haal je uit ouders alle informatie over een kind? En hoe 
benut je ouders, hoe sla je de handen in een en werk je samen in 
het belang van het kind. Educatief partnerschap. 
 
Als het gaat om bewezen effecten van ‘partners in leren’, wijst Edith 
Hooge erop dat het lastig is om de effecten van bijvoorbeeld de 
brede school/extended school day. En het onderzoek dat heeft 
plaatsgevonden is niet eenduidig, Er zijn indicatoren dat het niet 
helpt en indicatoren dat het wel werkt. Binnen de VVE is meer on-
derzoek gedaan. Daarover is bekend dat het werkt, mits aan een 
aantal eisen is voldaan.  
 
Hooge is van mening dat alle professionals hoger/beter opgeleid 
moeten worden. Ook in sport en welzijn zijn goede mensen nodig, 
die goed opgeleid zijn. De goede mensen in de uitvoering. 
 
Goede voorbeelden van ‘partners in leren’ zijn bijvoorbeeld een 
brede school in Amsterdam waar binnen- en buitenschools leren 
gekoppeld zijn en waar veel ouderbetrokkenheid is. Zij hebben ook 
duidelijke doelen. 
De IMC Weekendschool is ook een goed voorbeeld. Natalie Mar-
kuszower probeert nu de weekendschool binnen het regulier on-
derwijs te krijgen. Zij zou een goede gesprekspartner kunnen zijn 
voor de versnellingssessies of de conferentie. De weekendschool 
doet zelf onderzoek naar de effectiviteit. Docenten op die school 
schijnen ook hogere verwachtingen te hebben. Er loopt nu ook een 
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aanvraag om extern de effecten van de weekendschool te laten 
onderzoeken. 
De ZAT-teams zijn ook een goed voorbeeld van ‘partners in leren’. 
Dolf van Veen weet hier meer over. 
 
Er zou meer effectonderzoek naar brede scho-
len/dagarrangementen moeten komen in de stijl van Elisabeth Todd 
/ University Manchester UK, longitudinaal en kwalitatief, maar met 
een sterk design. Daarnaast is het interessant om interdisciplinaire 
samenwerking te onderzoeken, bijvoorbeeld rondom risicoleerlin-
gen. De samenwerking tussen professionals is cruciaal, maar het is 
erg moeilijk om met docenten samen te werken. Er moet meer 
aandacht komen voor interprofessionele samenwerking met onder-
wijs.  
 
Als mensen samenwerken moet dat niet te romantisch worden 
voorgesteld, alleen maar in termen van samen prachtige doelen 
bereiken met kinderen. Het gaat ook om geld, macht en doelberei-
king (what ´s in it for me – mijn organisatie). Nu is het probleem dat 
iedere professional een eigen bekostigingssysteem heeft met een 
eigen doelbereiking en verantwoording (inspectie). Samenwerking 
moet bijdragen aan doelbereiking in de eigen sector. En iedereen 
wil natuurlijk zelf aan de knoppen zitten. De verkokerde sectorale 
verantwoording staat samenwerking in de weg. Organisaties zou-
den moeten worden afgerekend op intersectorale samenwerking.  
 
Interessante personen 
Natalie Markuszower – IMC Weekendschool. 
Daniel Roos – Campus Nieuw West (private club die leerlingen 
helpt oriënteren op hun beroepskeuze). 
 
Literatuurtips 
Onderzoek van Liz Todd (E.S.) (zeer goed design). 
 


