
IN DE LUWTE OF IN DE WIND?

Reflecties op ontwikkeling van scholen
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OPZET
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Regelluw met welk doel?

Onderwijskwaliteit: wie bepaalt dat?

Naar scholen als lerende organisaties

Condities: 

• Een visie op innovatie

• Een visie op leiderschap

• Een visie op het leren van leraren



REGELLUW
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= is je eigen gang kunnen gaan?

Verkeerde beeldvorming

Geen doel op zich!

Wat is wel jullie doel?

• Het makkelijker maken?

• Het beter maken?

• Het anders maken?

• Het verbeterend maken?



TYPEN VERANDERING
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Eerste orde veranderingen: VERBETERING.

Bekende problemen die binnen de bestaande context worden opgelost: 
planmatig ontwerp.

Tweede orde veranderingen: TRANSITIE

Van een bekende ongewenste situatie naar een nieuwe, deels nog 
onbekende, gewenste situatie: ontwikkelingsbenadering

Derde orde veranderingen: TRANSFORMATIE

Verandering waarbij nieuwe vormen van organiseren ontstaan naar een 
nog onbekende toekomst: lerend vernieuwen

Van VERNIEUWD naar VERNIEUWEND onderwijs
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ADAPTIEVE/INNOVATIEVE SCHOLEN
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Adaptieve scholen zijn scholen die: 

• vanuit de duidelijke missie en ambitie,

• zelf verantwoordelijkheid nemen voor de continue verbetering van 

onderwijs aan kinderen,

• en daar zelf de regie in nemen,

• en die zich daarbij aanpassen aan veranderende behoeften, 

• en in spelen op nieuwe inzichten. 



DE ONTWIKKELING IN JOUW SCHOOL?
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Met een (voor- of achter-)buurman niet van je eigen school:

• Waar past jouw experiment bij?

• In welke mate is jouw school adaptief?

• Waar is dat aan te zien?



TWEE VOORBEELDEN
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Europese werkgroep ‘Schools’

1. De rol van kwaliteitsborging (Inspectie)

2. Scholen als lerende organisaties



DE ROL VAN DE INSPECTIE
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Borgen van onderwijskwaliteit

• Garanderen dat alle scholen aan de basiskwaliteit voor goed 

onderwijs voldoen

•  eenduidige standaarden voor basiskwaliteit

•  meetbare standaarden voor basiskwaliteit

Zeggen die echt iets/alles over de kwaliteit van jullie onderwijs?

Wat is de relatie met jullie ambities en ontwikkeling?

Risico van een keurslijf

Risico van reactieve scholen ‘teaching to the test’



HOE DEFINIEER JE HIER KWALITEIT?
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ONDERWIJS ALS MOREEL-ETHISCH 

PROCES

Onderwijs gaat niet alleen over het hoe, maar ook over het waartoe.

Daarbij is de persoon van de docent niet te scheiden van zijn handelen.

Moreel-ethisch proces op basis van morele opvattingen en overtuigingen

van de docent cq. het docententeam.

“Onderzoek laat zien wat werkt (hoe), maar niet wat wenselijk is (waartoe)”
Gert Biesta

Onderzoeksuitkomsten (het weten) in zichzelf zijn betekenisloos, maar 

krijgen pas betekenis wanneer ze verbonden worden met de ambitie en 

drijfveren van docententeams (het willen). 



PERSPECTIEF OP 

SCHOOLONTWIKKELING
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Leraren als sleutelactoren

Belang van betekenis, eigenaarschap en dialoog

De rol van kwalitatieve en kwantitatieve feedback (intern, extern, 

kritische vrienden, …)

Data in zichzelf zijn betekenisloos, maar vragen om interne 

betekenisgeving



PERSPECTIEF OP KWALITEIT?
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Hoe betekenisvol zijn indicatoren voor leraren en hun dagelijkse 

praktijk?

Kwantitatieve data krijgen alleen echt betekenis als ze binnen de 

school geduid worden en verbonden worden aan de ambities, visie en 

missie van de school.

Behoefte aan narratieve vormen van rapportage door scholen?



RANDVOORWAARDEN 
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Verandering van mentale modellen:  van een nadruk op controle, 
verantwoording en oordelen naar ontwikkeling, verbetering en 
meedenken

Consistentie en alignment van beleid, instrumenten en taal

Ruimte voor eigen invulling vanuit eigen missie en trots

Dialoog met de sleutelactoren: leraren

Capaciteiten van verschillende actoren (inspecteurs, bestuurders, 
schoolleiders, leraren)



ONTWIKKELING VAN HET 

INSPECTIEKADER
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Basiskwaliteit en meer

Bestuursgericht: Ruimte voor eigen doelen, ambities en indicatoren

Zoeken naar nieuwe vormen van rapportage (vanuit de school)

Pilot met enkele vernieuwingsscholen: Zelfevaluatie door leraren met 

inspecteurs als kritische vrienden



EEN VOORBEELD
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Scholen die vorm willen geven aan socialisatie en persoonsvorming:

• Een gedeelde visie met eigenaarschap bij het team: waar gaan we 

voor?

• Vertaling naar concrete doelen en indicatoren: hoe wordt dat zichtbaar?

• Experimenteren, ondersteunen en uitwisselen: hoe bereiken we dat?

• Evalueren van de impact op leerresultaten en motivatie van leerlingen



HOE IS DAT OP JOUW SCHOOL
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Met een (voor- of achter-)buurman niet van je eigen school:

In welk mate is er binnen jullie school 

• een  gedeelde visie en ambitie ten aanzien van de doelen die jullie 

met leerlingen willen bereiken?

• is die visie en ambitie vertaald naar concrete indicatoren waar aan 

te zien is in hoeverre je met leerlingen die doelen bereikt?

• is dat onderwerp van gesprek in het team en leren leerkrachten 

daarin gezamenlijk?



SCHOLEN ALS LERENDE ORGANISATIES

What makes a school a 
learning organisation?
OECD/UNICEF 2016
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DE ROL VAN LERAREN EN 

SCHOOLLEIDERS
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Richting: een gedeelde visie op nationaal en lokaal niveau

Ability: De bekwaamheid van leraren en schoolleiders: onderzoekende 

houding, gebruik van data, curriculumdeskundigheid, omgaan met 

onzekerheid, leiderschap, innovati-expertise, …

Motivatie: growth mindsets, ‘elke dag een beetje beter’, 

samenwerkend, …

Opportunity: autonomie, ruimte voor experimenten en mislukken, 

kritische massa, …



WAT BETEKENT DAT VOOR JOUW 

SCHOOL?
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Beelden over het proces van onderwijsverbetering

Beelden over leiderschap

Beelden over kwaliteit en ontwikkeling van leraren



(ON)BEWUST LEREN VAN VERANDEREN

Spontaan

Organiseren

Verbeteren

Evalueren

Plannen/structereren



EEN LOKALE INNOVATIETHEORIE
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• Veranderingsprocessen op gevoel en ervaring

• Geen bredere innovatietheorie

• Belang van innovatiekundige expertise bij schoolleiders en leraren

• Relatie, competentie en autonomie

• Betekenis, eigenaarschap en dialoog



DE ONDERLIGGENDE VERANDER-

THEORIE
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Waarom denk je dat de aanpak van jouw experiment succesvol is?

CIMO –configuratie:

• Context (inclusief het aan te pakken probleem)

• Interventie

• Mechanisme dat er voor zorgt dat deze interventie leidt tot 

verandering (hypothese)

• Opbrengst (verwacht)

Als ik … en ik pak dat … aan, dan levert dat … op, want ….

kleuters eerder laat instromen

educatieve verlofdagen invoer

af wil van het schoolplan

???

???

???



BEELDEN OVER LEIDERSCHAP



GEDEELD LEIDERSCHAP IN SCHOLEN



VORMEN VAN LEIDERSCHAP VAN 

LERAREN
Als onderdeel van de organisatiestructuur?

Role based teacher leadership

Enkele leraren die een leiderschapsrol pakken

• Op basis van selectie en benoeming

• Met formeel mandaat

• Een duidelijk onderscheid tussen leiders en volgers: Ik wel, jij niet

Als onderdeel van de organisatiecultuur?

Community based teacher leadership

Leiderschap is collectief belegd bij het team

• In potentie kan iedereen een leiderschapsrol pakken

• Op een bepaald moment, een bepaald thema

• Leiders en volgers wisselen



DAT VRAAGT NIEUWE KWALITEITEN

• Diepgaande kennis van leren, lesgeven en begeleiden

• Kennis van onderzoeksuitkomsten en onderzoeksprocessen

• Kennis van organisaties, organisatieprocessen en 

veranderprocessen

• Kennis over professionaliteit en leren van leraren

• Kennis van context en omgeving (helicopterview)

• Ondernemerschap en leiderschap

• Bereidheid om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het 

(collectieve) handelen

• Gerichtheid op kennisdelen

• Analyserend ipv oplossingsgericht (duurzaam ipv ad hoc)



LEIDERSCHAPSKWALITEITEN: 

DAT ZIT NIET IN DE OPLEIDING

Dus valt er nog iets 

te ontwikkelen!

Aandachtspunt voor

• Leraren die hun 

leiderschap willen 

vormgeven

• Leidinggevenden die het 

leiderschap van docenten 

willen stimuleren



AANDACHT VOOR HET LERAREN VAN 

LERAREN

Kwaliteiten van leraren in lerende en adaptieve scholen:

• Repertoire als leraar. Uit de routine: nieuwe rollen, nieuwe 

leermiddelen, nieuwe vragen

• Repertoire als ontwerper

• Repertoire als veranderaar. Niet alleen ontwerpen, maar ook 

implementeren en (collega’s) ondersteunen
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SAMENVATTEND

Van middel (regelluw) naar doel (het beste onderwijs voor leerlingen)

Van reactief/volgend naar adaptief/sturend

Wat willen we bereiken?

• Het vertalen van missie en ambitie naar eigen kwaliteitsindicatoren

• Eigenaarschap – Betekenis – Dialoog

Hoe willen we dat bereiken?

• Een lokale innovatietheorie

• Gedeeld leiderschap

• Kwaliteiten van leraren (en leidinggevenden)
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www.hva.nl/kenniscentrum-doo

Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding HvA

www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding

M.Snoek@hva.nl


