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Voorwoord

Leren van en met elkaar door onderzoek en professionalisering. Dat beoogde het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met het project ‘Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen
en Scholen’ (VSLS). De samenwerkingsverbanden Opleiden in de School PO in Midden- en ZuidLimburg verwoordden de samenwerking in de naamgeving van het project ‘Leerlandschap van
Communities’ en in de titel van de projectaanvraag. Als docent van de Nieuwste Pabo participeerde
ik in enkele Communities of Practices en een Community of Learning, en ben ik in het laatste
projectjaar in gesprek gegaan met meerdere deelnemers. Om opbrengsten en ervaringen met
praktijkonderzoek op te tekenen en te bundelen in dit boekwerk ‘Samen Leren & Innoveren’.
Het valt te prijzen dat in deze provincie honderden leraren basisonderwijs, naast hun dagelijkse
taken en zorgen, onder leiding van het Leerlandschap van Communities en ondersteund door
het lectoraat Opleiden in de School van de Nieuwste Pabo gedurende drie jaar de kar trekken om
vorm te geven aan onderwijsvernieuwing. Met als doelstellingen: de ontwikkeling van individuele
leerkrachten, stimuleren van collectief leren en de schoolontwikkeling, maar niet in het minst het
kind beter te kunnen voorbereiden op zijn toekomst.
De dialogen met leerkrachten, schoolleiders, lerarenopleiders en studenten in dit boek tonen
enthousiasme en passie voor het vak en een groot verantwoordelijkheidsgevoel richting leerlingen.
Dat zijn sterke drijfveren om de uitdaging aan te gaan gezamenlijk te verkennen en te realiseren
wat morgen beter kan. Een onderzoekende houding blijkt daarbij een essentieel instrument voor
leerkrachten.
De inhoudelijke focus van het Leerlandschap van Communities is gericht op een zestal belangrijke
onderwijsthema’s. Alle thema’s zijn gesymboliseerd in zowel het logo van het Leerlandschap als de
grafische vormgeving van deze bundel en zijn ontworpen door Roy van de Meulengraaf van Culten.
Het boek zoekt een balans tussen de beschrijving van de opbrengsten van ‘Samen Leren &
Innoveren’ en de processen die daaraan ten grondslag liggen. Mijn hoop is dat betrokkenen in het
onderwijs door het boek bevestigd worden hoe vernieuwend ons basisonderwijs is en tegelijkertijd
worden geïnspireerd om een vergelijkbaar pad te volgen dat resulteert in toekomstbestendig
onderwijs.
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Inleiding
Binnen het project Leerlandschap van Communities zijn Communities of Practice (CoP) en
Communities of Learning (CoL) de voertuigen waarmee onderwijsinnovatie tot ontwikkeling wordt
gebracht. Lector Opleiden in de School van de Nieuwste Pabo in Sittard, Paul Hennissen omschrijft
de kracht van deze samenwerking.
De laatste jaren zijn we in het onderwijs steeds meer gaan samenwerken. We hebben gemerkt dat
onderwijsontwikkeling vooral tot stand komt als we het samen doen. Onderwijsontwikkeling is per
definitie professionalisering van leerkrachten, die nieuwe zaken onderzoeken en uitproberen. Uit
onderzoek (Hennissen, 2011) blijkt dat professionalisering van leerkrachten vooral effectief is als aan
drie zaken wordt voldaan. Op de eerste plaats leren leerkrachten als de focus van hun leren ligt op
het leren van de leerlingen en de spanning die ze ervaren tussen hun doelen en de realiteit in de
eigen school en klas. Op de tweede plaats leren ze als ze zelf eigenaar zijn van hun individuele en
collectieve leerproces en sturing kunnen geven aan de ontwikkeling van henzelf en de school. Op
de derde plaats vindt leren plaats binnen de professionele leergemeenschap van de gehele school,
en vraagt om vormen van gedeeld leiderschap gericht op versterken van de capaciteiten van de
leerkrachten.
De CoPs en CoLs in ons Leerlandschap van Communities zijn de voertuigen van onze eigen
professionele ontwikkeling en via die weg van de verbetering van onderwijs voor leerlingen.
De actuele landelijke thema’s zoals Opbrengstgericht Werken, Omgaan met Verschillen,
Ouderbetrokkenheid en Pesten zijn op scholen ontwikkeld met behulp van deze voertuigen. De
onderliggende visie van dit project is dat door het proces van professionalisering centraal te stellen de
inhoudelijke thema’s, de schoolontwikkeling en het leren van leerlingen een kans krijgen. De good
practices in dit boekwerk van CoPs en CoLs geven een inkijk in de werkwijze en professionalisering
van de leden (proces) en de inhoudelijke ontwikkeling ter verbetering van het onderwijs (product).
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Het versterken van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen
kan alleen door samen te leren. Dit is ook zichtbaar bij de ontwikkeling
van leerlijnen voor aanstaande leerkrachten en de bekwaamheidseisen
die we samen stellen aan start-, basis- en vakbekwaam. Onder leiding
van de CoLs hebben vertegenwoordigers van alle besturen bestaande
programma’s van de Pabo tegen het licht gehouden en nieuwe programma’s
en trainingen ontwikkeld voor basis- en vakbekwaam. Er is een palet aan
professionaliseringsmogelijkheden voor beginners ontwikkeld, waardoor
beginnende leerkrachten in de regio ondersteund worden in het begin van
hun loopbaan.
Ik ben verheugd om te zien dat het ministerie de subsidie zodanig heeft
verstrekt dat het samenwerkingsverband zelf de ‘lead’ kon nemen in de
wijze waarop ze het project konden vormgeven. Deze insteek heeft de
betrokkenheid bij ons lerende samenwerkingsverband versterkt. Ik wens
ieder veel leesplezier en hoop dat deze good practices worden opgepikt en
een vervolg krijgen, zodat de goede dingen zich kunnen verspreiden over
het onderwijslandschap.
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[1.0]

CoL
Beginnende
leerkracht

Beginnende
leerkracht

De beginperiode als leraar wordt algemeen gezien als een uitdagende periode waarin leraren
ingroeien in het beroep. Deze periode wordt aangeduid als inductieperiode en binnen de CAO als
de fase van basisbekwaam. Zonder effectieve ondersteuning blijkt er wereldwijd sprake te zijn van
25 tot 50% uitval gedurende de eerste vijf jaren als leerkracht. De inspanningen van dit project zijn
tweeledig. Op de eerste plaats gericht op behoud van beginnende leerkrachten voor het beroep,
zodat er sprake is van voldoende kwantiteit in aanbod van leerkrachten. Op de tweede plaats
gericht op ontwikkeling van kwalitatief goede leerkrachten, zodat de moderne uitdagingen op
het gebied van pedagogisch-didactisch handelen opgepakt kunnen worden, in het bijzonder op
het gebied van gedifferentieerd lesgeven in meer heterogene groepen en klassenmanagement.
Om beide doelen te realiseren is er een bestuursoverstijgende samenwerking tot stand gekomen
in de vorm van een Community of Learning (CoL). Mede met dank aan deze CoL zijn er afspraken
gemaakt over aanpak en begeleiding op de werkplek, scholing en coaching en de daarbij te
gebruiken instrumenten.
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Datgene wat de afgelopen drie jaar is gebeurd onder leiding van de CoL Beginnende leerkracht
is opzienbarend en substantieel. Bij de start van het project Leerlandschap van Communities
was er nauwelijks sprake van systematische ondersteuning van beginnende leerkrachten in het
basisonderwijs of van structurele samenwerking tussen besturen voor primair onderwijs in Middenen Zuid-Limburg. Nu drie jaar later zien we een breed aanbod voor beginnende leerkrachten zowel
regionaal als per bestuur en wat nog belangrijker is ‘echte aandacht’ voor beginnende leerkrachten.
De verschuiving is mede beïnvloed door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en daarbij
behorende behoeften binnen besturen en de projecten zoals Leerlandschap en Educatieve Agenda
Limburg1.

Urgentie
De beginperiode als leraar wordt algemeen gezien als een uitdagende periode waarin leraren
ingroeien in het beroep. Deze periode wordt aangeduid als inductieperiode. Zonder effectieve
ondersteuning blijkt er wereldwijd en ook in Nederland sprake te zijn van 25 tot 50% uitval
gedurende de eerste vijf jaren als leerkracht. De inspanningen van dit project zijn tweeledig. Op
de eerste plaats gericht op behoud van pas afgestudeerden leerkrachten voor het beroep, zodat
er sprake is van voldoende kwantiteit in aanbod van leerkrachten. Op de tweede plaats gericht op
ontwikkeling van kwalitatief goede leerkrachten, zodat de moderne uitdagingen op het gebied van
pedagogisch-didactisch handelen opgepakt kunnen worden, in het bijzonder op het gebied van
gedifferentieerd lesgeven in meer heterogene groepen en klassenmanagement.
Bij aanvang van het project is door middel van een enquête bij de besturen nagegaan wat de
stand van zaken m.b.t. begeleiding van beginnende leerkrachten was. Het meest opvallend was
dat er enerzijds nauwelijks beginnende leerkrachten in loondienst waren, en anderzijds een grote
vervangerspool bestond. De inschatting van de bestuurders was dat het arbeidsmarktperspectief
voor leerkrachten drastisch zou verbeteren. Weliswaar is er krimp van leerlingen, de vergrijzing van
de leerkrachten zorgt voor een grote uitstroom. Er dreigde een tekort zowel in kwantiteit als in
kwaliteit.
De begeleiding voor vooral de vervangers blijkt willekeurig te zijn. Alle betrokkenen zien het
als een kans om op basis van het concept Opleiden in de School de samenwerking voor de
beginnende leerkrachten, bestaande uit vooral vervangers, nieuw beleid en actie voor deze groep
te ontwikkelen. Het motto daarbij is: vervangers boeien en binden, en kwaliteit van het personeel
behouden en versterken, niet alleen voor het eigen bestuur, maar juist voor de gehele regio.
Op basis van die enquêtegegevens was er behoefte aan uitwisseling en gemeenschappelijke
bestuursoverstijgende afspraken over de methodiek van begeleiding op de werkplek en de
(ontwikkeling van de) daarbij gebruikte instrumenten, zowel met betrekking tot de algemeen
pedagogisch-didactische thema’s en de persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling in het
profieldeel-domein.

1 De CoL is betrokken bij een doorbraakproject van de Educatieve Agenda Limburg dat ook gericht is op beginnende
leerkrachten.
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1.0 Beginnende leerkracht

Aanpak

1.0

De CoL Beginnende leerkrachten, bestaande uit een expert-vertegenwoordiger van elk der
deelnemende besturen is elk jaar 10x een dagdeel bijelkaar geweest. De samenwerking tussen de
CoL-leden was vanaf het begin sterk en gericht op uitwisseling en ontwikkeling. De CoL heeft een
aantal activiteiten verricht: geïnventariseerd wat er al gebeurde op de scholen en binnen besturen,
welke ervaringen en behoeften beginners hadden, gekeken naar wat op andere plekken in het land
gebeurde of geschreven is. In het eerste jaar 2014-2015 heeft de CoL vooral uitgewisseld en geleerd
van elkaar: over welke beginners hebben we het, hoeveel zijn er, welke knelpunten zijn er, etc. De
CoL heeft bijeenkomsten georganiseerd en verzorgd waarin ze in gesprek gingen met beginners en
begeleiders en de resultaten hiervan gepresenteerd tijdens de Onderzoeksmiddag van de Nieuwste
Pabo.
Ook is er onderzoek verricht naar wat beginners nodig hebben om de ontwikkelingstaken die ze
moeten eigen maken, aan te kunnen. Dit heeft geleid tot een deelproject, ook het Doorbraakproject
genoemd i.s.m. de Educatieve Agenda Limburg, waarin een groep beginners een samenhangend
programma en ondersteuning aangeboden krijgen, geflankeerd door onderzoek. In 20152016 en 2016-2017 heeft de CoL handen en voeten gegeven aan dat deelproject, gewerkt aan
de professionalisering van de coaches en een voorbeeld gemaakt voor de beoordeling van de
basisbekwaamheidsfase.

Resultaat
A.

Doorbraakproject

In samenwerking met de bestuurders zijn de randvoorwaarden voor het project opgesteld. Elk
bestuur selecteert maximaal 3 beginners voor dit programma. Deze beginners hebben een contract
bij het bestuur van minimaal 0,8 fte gedurende de periode van het programma van twee jaar. De
totale groep van ongeveer 20 beginners wordt gedurende twee jaar ondersteund.
Uit onderzoek blijkt dat de ondersteuning van deze beginners betrekking dient te hebben op de
drie kerntaken die beginners zich dienen eigen te maken: socialiseren als leerkracht, professionele
identiteitsontwikkeling en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Rondom deze drie taken
zijn er drie vormen van ondersteuning opgezet, resp. Werkplekbegeleiding, Coaching (intervisie),
Groepsbijeenkomsten kennis/vaardigheden.
Tabel 1.1 - Ondersteuningslijnen
Ondersteuning beginnende leerkrachten
3 Ontwikkelingstaken

Socialiseren

Professionele identi-

Kennis en vaardigheden

teitsontwikkeling
3 Ondersteuningslijnen

1e Werkplekbe-

2e Coaching / intervisie 3e Groepsbijeenkomsten

geleiding

(coach van bestuur)

(collega school)

rondom inhouden (opleidingsinstituut)
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Eerste lijnsondersteuning
Het doel van werkplekbegeleiding is de beginner te ondersteunen bij zijn directe vragen rondom
het functioneren in de groep en in de school. Vooral tijdens de eerste maanden van een beginnende
leerkracht is er een sterke behoefte aan directe ondersteuning. De werkplekbegeleider is bij
voorkeur de collega van de parallelgroep of de leerkracht die kort voorafgaande in deze groep
gefunctioneerd heeft. De werkplekbegeleider kent de school als geen ander en kan de beginner
direct attenderen op wat er belangrijk is en hoe zaken reilen en zeilen binnen de school. De school
zorgt voor de invulling van de werkplekbegeleider.

Tweede lijnsondersteuning
Het doel van de coaching/intervisie is de beginner te ondersteunen in zijn professionele
identiteitsontwikkeling als leerkracht. De coaching is gericht op de ontwikkeling van persoonlijke
leerdoelen afgestemd op de eisen die gesteld worden in het beroep en na drie jaar functioneren
(CAO-PO basisbekwaam). Deze vorm van ondersteuning bestaat uit individuele coaching
gecombineerd met intervisie in kleine groepen. De coach is bij voorkeur iemand van het bestuur,
echter niet van de school. De CoL Beginnende leraren heeft een professionaliseringstraject opgezet
voor coaches. De coaches van de opleiding komen 1x per maand bijelkaar in de CoL Beginnende
leraren. Ze stemmen af welke instrumenten en methodieken ze hanteren tijdens de coaching/
intervisie.

Derde lijnsondersteuning
Het doel van de acht inhoudelijke instituutsbijeenkomsten per jaar is de beginner te ondersteunen
met adequate kennis en vaardigheden. De inhoud van de bijeenkomsten is afgestemd op de
beginnende leerkrachten en op de inhoudelijke ontwikkeling zoals deze landelijk is verwoord
in het rapport Meijerink (2012) en de CAO PO 2015. Binnen de bijeenkomsten wordt gewerkt
vanuit ervaringen van beginners richting het ontwikkelen van vuistregels die direct gebruikt
kunnen worden, resulterend in dieper begrip van zaken en sterker ontwikkelde vaardigheden. De
thematieken zijn gekoppeld aan de vier landelijke thema’s van het Leerlandschap van Communities:
groepsvorming, oudergesprekken, groepsplannen en klassenmanagement. De verantwoordelijkheid
voor deze ondersteuningslijn ligt bij het opleidingsinstituut, waar de bijeenkomsten ook
plaatsvinden. De verantwoordelijke instituutscoördinator is lid van de Community of Learning, zodat
afstemming gewaarborgd is.
B.

Beoordelen basisbekwaamheid

Zonder eindpunt is het lastig om te ondersteunen. De CoL heeft daarom werk gemaakt van een
kader (Tabel beoordeling basisbekwame leerkracht) voor de beginners, coaches, besturen, scholen
en afdelingen personeelszaken om te gebruiken bij de beoordeling van de basisbekwaamheid.
De focus ligt daarbij niet op instrumenten die landelijk zijn ontwikkeld om te gebruiken ter
ondersteuning, maar op een gemeenschappelijk te gebruiken regionaal kader. Beginnende
leerkrachten weten dan dat het voldoen aan het kader bij het ene bestuur gelijk staat met dat van
een ander bestuur.
Een uitgangspunt hierbij is dat tijdens de inductiefase de beginnende leraar eigenaar is van zijn
leerproces. Op zijn weg wordt hij begeleid door een coach. Verder is er een werkplekbegeleider en
kan er gebruik worden gemaakt van een scholingsaanbod en leernetwerk.
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1.0 Beginnende leerkracht
1.0

De beginnende leerkracht leert van feedback uit zijn omgeving die hij kan ontvangen van zijn duopartner, de directeur, andere collega’s, kinderen uit zijn groep, ouders, peers uit het leernetwerk, de
coach, uit vaardigheidsmeters als bijvoorbeeld Viseon etc.
Bepaalde feedback, passend bij een bepaalde beroepsrol, selecteert de beginnende leerkracht voor
opname in een aan te leggen portfolio. Deze beroepsrollen zijn:
1. Handelen als pedagoog (SBL-competenties interpersoonlijk en pedagogisch)
2. Handelen als didacticus (SBL-competenties vakbekwaam en organisatorisch)
3. Goed communiceren met collega’s, ouders en externen
4. Als zelfsturend professional functioneren en visie ontwikkelen (SBL-competentie reflectie en
ontwikkeling)
Het portfolio wordt het ‘zelfportret’ van de BL en kent exact dezelfde opbouw als in de fase
waarin startbekwaamheid diende te worden aangetoond. Het zou zelfs mogelijk zijn om in het
bestaande portfolio met een nieuw tabblad verder te werken. Dat is uitermate gemakkelijk voor alle
betrokken partijen omdat zonder veel tekst en uitleg de beginnend leerkracht verder kan werken
en wederom, maar nu in de fase ná vaststelling van startbekwaamheid, bekwaamheid binnen de
vier beroepsrollen kan gaan aantonen. Dit portfolio zou ook heel gemakkelijk een plaats binnen
bestaande omgevingen van besturen kunnen krijgen. Het voordeel van deze aanpak is dat alle
directeuren van opleidingsscholen de matrix en het portfolio kennen, en getraind zijn als assessor
ten behoeve van afname van assessment ‘startbekwaam’. Net als in het beoordelingsgesprek van
de LIO-student t.b.v. vaststelling ‘startbekwaamheid’ zou het vaststellen van ‘basisbekwaamheid’
in een criteriumgericht interview met twee assessoren kunnen plaatsvinden. Eén van de assessoren
kan de directeur van de school zijn en de andere assessor een ‘onafhankelijk’ iemand. De
coach wordt geen assessor omdat de scheiding van begeleiding en beoordeling een belangrijk
uitgangspunt is.

Meerwaarde
De meerwaarde van de resultaten van deze CoL liggen op meerdere terreinen. Op de eerste plaats
is er in drie jaar tijd Midden- en Zuid-Limburg breed op allerlei niveaus gezamenlijk gesproken
over de ondersteuning en ontwikkeling van beginnende leerkrachten. Dit heeft geleid tot een
gemeenschappelijk begrip, tot een programma voor drie vormen van ondersteuning en tot
een beoordelingskader voor basisbekwaam. Het programma met de drie vormen wordt ook in
2018-2019 gezamenlijk verder uitgevoerd, terwijl op hetzelfde moment ook binnen de besturen
nagedacht wordt over het realiseren van deze vormen van ondersteuning voor alle beginners. Het
beoordelingskader is onderwerp van gesprek tussen en binnen de besturen en helpt om samen een
aantal kaders voor beginnende leerkrachten te verzorgen. De leerlijnen, competenties en trainingen
die binnen de andere CoLs (zie per thema de laatste bijdrage) zijn ontwikkeld, sluiten naadloos aan
bij dit kader.
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Tabel 1.2 - Beoordeling ‘basisbekwame’ leerkracht (BBL)
Beroepssituatie I: Handelen in de klas als pedagoog (interpersoonlijk & pedagogisch)
Hoofddoel

Doel BB-periode

Criteria

De BBL kan een

De BBL kan zelfstandig

Voor het bewijsstuk:

zodanig prettig leer- en

verantwoordelijkheid dragen

>> De BBL toont met zijn bewijs aan dat hij de

leefklimaat scheppen met

en nemen voor het creëren van

de groep, dat de kinderen

een goed leef- en leerklimaat

met plezier naar school

van een representatieve groep

Voor het handelen in de klas:

komen.

leerlingen.

>> De BBL houdt rekening met de aard van en

sterke en kwetsbare kanten van de groep
of de leerling(en) goed kent.

de verschillen tussen leerlingen en betrekt
leerlingen bij het scheppen van een veilig
leer- en leefklimaat.
>> De BBL laat de leerlingen regelmatig
succeservaringen opdoen.
Feedback door

De werkplekbegeleider, inzichten van de coachgesprekken en/of de directeur

en op grond van …

geven schriftelijk feedback. Dit gebeurt op basis van verschillende observaties en
op grond van het bewijsstuk.

Bewijsstuk

Een individueel handelingsplan op het pedagogische vlak, gebaseerd op een
analyse van de sociaal emotionele ontwikkeling van één of meer leerlingen met
behulp van het instrument dat de school hiervoor gebruikt (zoals Sociogram,
SCOL, Leefstijl, Vison, enz.).

Beroepssituatie II: Handelen in de klas als didacticus (didactiek & organisatorisch)
Hoofddoel

Doel BB-periode

Criteria

De BBL kan inspirerend,

De BBL kan op een boeiende,

Voor het bewijsstuk:

modern en doelgericht

passende en opbrengstgerichte

>> De BBL toont dat hij inzicht heeft in de

onderwijs geven en haalt

wijze verantwoordelijkheid

leerlijnen en dat hij beargumenteerde

het beste uit elk kind.

dragen en nemen voor

keuzes kan maken en leerdoelen opstellen,

de leerresultaten van een

passend bij de leerbehoeften van

representatieve groep

leerlingen. Hij stelt regelmatig vast of en

leerlingen.

hoe de leerdoelen worden bereikt.
Voor het handelen in de klas:
>> De BBL zorgt voor een hoge betrokkenheid
bij leerlingen door aan te sluiten bij hun
leef- en belevingswereld.
>> De BBL stemt zijn onderwijs af op de
leerbehoeften van leerlingen.
>> De BBL stimuleert en begeleidt ieder kind
om het beste uit zichzelf te halen.

Feedback door

De werkplekbegeleider, inzichten van de coachsgesprekken en de directeur geven

en op grond van …

schriftelijk feedback, op basis van verschillende observaties en op grond van het
bewijsstuk.

Bewijsstuk
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Een beredeneerde planning van onderwijsactiviteiten.

1.0 Beginnende leerkracht
1.0

Beroepssituatie III: Communiceren met ouders en collega’s (en omgeving)
Hoofddoel

Doel BB-periode

Criteria

De BBL kan als teamlid

Voor het communiceren met collega’s &

functioneren door een goede

omgeving:

samenwerking en communicatie

>> De BBL functioneert als volwaardig teamlid

met collega’s en waar nodig met

bij alle schoolse activiteiten, levert een

externe deskundigen.

actieve bijdrage aan de samenwerking en

De BBL kan ziet en benadert

zet de omgeving in ter versterking van zijn

ouders als gelijkwaardige

onderwijs.

partners benaderen en

Voor het communiceren met ouders:

betrekken. Hij geeft ruimte

>> De BBL kan op een open en constructieve

om te kunnen meedenken,

manier gesprekken voeren met ouders

meepraten en meebeslissen

en hun kind over de ontwikkeling en het
welbevinden van hun kind.
Voor het bewijsstuk bij communiceren met
ouders:
>> De BBL maakt de eigen inbreng in
het gesprek inzichtelijk en licht toe
hoe hij/zij deze onderbouwt (welke
informatiebronnen en afwegingen).

Feedback door
en op grond van …

Communiceren met collega’s: Twee collega’s uit het team geven op basis
van observaties samenwerkingsmomenten schriftelijk hun feedback.
Communiceren met ouders: De werkplekbegeleider en een ouder geven
schriftelijk feedback, op basis van verschillende observaties en op grond
van het bewijsstuk.

Bewijsstuk

Communiceren met ouders: Een reflectie op een gesprekssituatie
waarbij ouders zijn betrokken.

Beroepssituatie IV: Zelfsturing en visieontwikkeling (reflectie)
Hoofddoel

Doel BB-periode

Criteria

De BBL is trots op zijn
beroep, is voortdurend
op zoek naar het
optimale vanuit een
duidelijke visie en kan
daarbij zijn eigen leren
sturen.

De BBL toont een
onderzoekende houding
door zijn eigen leren te
sturen, werkproblemen op
een planmatige wijze aan te
pakken en nieuwe kennis te
verwerven en toe te passen.
Hij kan zijn visie op onderwijs
verantwoorden en uitdragen
in zijn werk.

Voor het bewijsstuk en het gesprek:
>> De BBL werkt planmatig aan reflectie
en persoonlijke ontwikkeling en kan
dit beschrijven en aantonen.
>> De BBL heeft een persoonlijke visie
op goed onderwijs ontwikkeld en
onderbouwt deze met voorbeelden
en literatuur.

Feedback door
en op grond van …

De werkplekbegeleider geeft schriftelijk feedback op basis van
verschillende observaties en de zelfbeoordeling (met de bijbehorende
feedback en bewijsstukken).
De directeur geeft mondeling feedback op basis van de zelfbeoordeling
(met de bijbehorende feedback en bewijsstukken) tijdens het
beoordelingsgesprek.

Bewijsstuk

De zelfbeoordeling met de bijbehorende feedback en bewijsstukken.
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[2.0]

Thema:
Opbrengstgericht
Werken

Opbrengstgericht
Werken

Elk onderwijs is uiteindelijk gericht op opbrengsten. Het verhogen van de opbrengsten voor
leerlingen, leerkrachten, team en schoolorganisatie draagt bij aan de best denkbare kwaliteit. De
spil bij het verhogen van opbrengsten is de leerkracht en zijn bewuste en doelgerichte acties. Het
stelt algemene eisen aan het onderzoekend vermogen van de leerkracht en aan de mate van cyclisch
en systematisch werken. Daarnaast vereist het van de leerkracht een aantal specifieke vaardigheden
zoals het vaststellen van meetbare resultaten, kunnen analyseren van resultaten, opstellen van een
actieplan met meetbare doelen en het geheel kunnen evalueren. De CoL Opbrengstgericht Werken
heeft in kaart gebracht wat er nodig is voor leerkrachten en dit hanteerbaar gemaakt in de vorm
van een instrument.

2.1 Tarcisius Innovo
Heerlen/ BS Hulsberg

De doelgroep hoog presterende en hoogbegaafde leerlingen is op CoP-school Tarcisius in omvang
evenredig aan de groep kinderen die extra aandacht vragen, omdat hun prestaties juist achterblijven. De
voorbije jaren is aanzienlijk geïnvesteerd om voor hoogbegaafden het aanbod passend te maken. Tarcisius
kreeg daarbij de steun van de gelijknamige CoP van basisschool Hulsberg. Een gesprek met CoP-leden van
de Heerlense basisschool.

Aanleiding en onderzoeksvraag
Ellen Seijen: “De aanleiding was tweeledig. Als je kijkt naar onze leerlingenpopulatie in relatie tot de
opbrengsten is de conclusie dat een groot deel meer dan gemiddeld presteert, waarbij wij hoog presterende
en hoogbegaafde kinderen onderscheiden. De vraag die we ons al een tijd stelden: hoe kunnen we als team
nog beter voldoen aan de grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling? Directe aanleiding was
de kritische opmerking vanuit CITO over behaalde resultaten: ‘Kinderen in de bovenste regionen groeien
niet genoeg, maken geen sprongen meer’. De start van de CoP Opbrengstgericht Werken vond dan ook op
een goed moment plaats.”
Kim Halmans: “Onze onderzoeksvraag: Hoe signaleren we schoolbreed objectief meer- en hoogbegaafde
leerlingen en hoe presenteren we gestructureerd een aanbod dat tegemoet komt aan hun onderwijsbehoeften?”

Aanpak
“We hebben onze kennis en vaardigheden uitgebreid door een combinatie van literatuuronderzoek,
het benaderen van experts, scholing op het gebied van Hogere Orde Denkopdrachten en het Digitaal
Handelingsprotocol Begaafdheid (DHH) en een nauwe samenwerking met basisschool Hulsberg. Ook zij
formeerden een CoP met hoogbegaafdheid als thema. Het gaf ons de gelegenheid om te leren van elkaars
ervaringen met bepaalde instrumenten, de begeleiding en de introductie van werkplaatsen. BS Hulsberg
was voor ons een zeer prettige sparringpartner!”, aldus Sandra Linssen.
Tabel 2.1 - Quickscan voor de groepen 3 t/m 8
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Resultaten
Kim Halmans: “Voor leerkrachten van Tarcisius heeft de CoP een notitie geschreven hoe
schoolbreed te handelen bij leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze meer- of
hoogbegaafd zijn of die eerder al door ons objectief zijn gesignaleerd. De procedure beschrijft voor
elke leerkracht opeenvolgende stappen en afspraken hoe wij als team signaleren, begeleiden en
monitoren.
2.0

Er zijn zeker kenmerken te noemen waarop je als leraar een vermoeden van meer- of
hoogbegaafdheid kunt baseren, overigens in de groepen 1-2 praten we nog over een
ontwikkelingsvoorsprong. Signalen die in deze richting kunnen wijzen zijn volgens de literatuur
onder andere: hoge score op kleutertoetsen/ontwikkeling van functies; taalgebruik boven
leeftijdsniveau; sterk geheugen; creatieve oplossingen bedenken voor bepaalde problemen en het
stellen van levensvragen.
In de groepen 3 en hoger gaat het om een combinatie van kenmerken zoals: hoge IQ-score tijdens
een intelligentietest; hoge score op CITO- en methodetoetsen; taalgebruik boven leeftijdsniveau;
goed gebruik kunnen maken van informatie; vermoeden van onderpresteren en snel kunnen denken
en verwoorden”, legt Evelyn Moonen uit.
Ellen Dritty: “Wij verzamelen via meerdere invalshoeken informatie om te komen tot een
betrouwbaar en onderbouwd beeld. Naast onze eigen indrukken van de leerlingen, zijn dat
ervaringen van de ouders met zoon of dochter, observaties (aan de hand van oa. observatielijsten
sociaal/emotionele ontwikkeling) in de klas, gesprekjes met het kind, methode gebonden toetsen,
de LOVS-signalering door zowel leerkracht als IB-er en het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid
(DHH). Over het gebruik van de quickscan behorend bij DHH hebben we in de groepen 1, 2, 3 en 5
werkafspraken gemaakt.
Het resultaat kan zijn dat er geen aanleiding is voor verder onderzoek naar hoogbegaafdheid. Of
dat binnen DHH wordt verder gegaan met de modules ‘signalering’ en ‘diagnostiek’. Afspraken hoe
in deze te handelen, inclusief het gebruik van vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten en ouders,
hebben we vastgelegd. Het doel van diagnostiek is meer duidelijkheid verschaffen over de mogelijke
begaafdheid van de leerling, richtlijnen krijgen voor het vervolgtraject en ‘input’ voor het opstellen
van een handelingsplan.”
“Tevens wordt de lijst van het drie-weg model van Kingore dr. Bertie ingevuld. Interpretaties van
de resultaten gebeuren altijd samen met de IB-er. De praktijk leert dat ouders een sterke behoefte
hebben aan informatie over hoogbegaafdheid of een vermoeden daarvan. We hebben afgesproken
ouders te informeren over deze procedure, waarbij hen, als onderdeel van de module ‘signalering’,
wordt verzocht een vragenlijst in te vullen. Hun rol in het geheel is heel belangrijk. Daarom dat wij
de ouders meenemen in de verschillende stappen die we doorlopen”, verklaart Sandra Linssen.
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Kim Halmans: “Een aparte groep tussen de hoogbegaafde leerlingen zijn de ‘onderpresteerders’.
Dit wil zeggen dat de prestaties (veel) lager liggen dan op grond van de capaciteiten van de leerling
verwacht wordt. Onderpresteren komt voor op alle niveaus, maar bij hoogbegaafde leerlingen
is de kans op onderpresteren wel groter, omdat zij moeten afstemmen op een lager niveau. Wij
signaleren deze kinderen door observaties (CITO) middels de lijst ‘onderpresteren’; aan de hand van
de NSCCT, Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test en op grond van het vermoeden van ouders,
leerkracht en/of IB-er. Wat we ook doen bij vermoeden van ‘onderpresteren’ is ‘doortoetsen’
(beschikbare toetsen van CITO LOVS) en wel in de vakgebieden spelling, begrijpend lezen en
rekenen.”
“Om een hoogbegaafde leerling goed te kunnen begeleiden, stelt de IB-er in overleg met de
leerkracht een leerarrangement samen en dat binnen de vier niveaus die we aanbieden. Begeleiden
doen we binnen de groep en het groepsplan, tussentijds evalueren we zowel met ouders als
kind. Een vervroegde doorstroom is mogelijk op grond van een grote didactische voorsprong,
maar we doen dit in overleg met alle betrokkenen. Daarbij kunnen we gebruik maken van de
VersnellingsWenselijkheidsLijst en de NSCCT”, laat Marian Ritzen weten.
Ellen Seijen: “Compacten en verrijken is in deze de werkwijze die we met de doelgroep hanteren.
Uitgangspunten van compacten: opdrachten en werk sluiten aan bij het niveau van de leerling;
we maken grote leerstappen; per project beoordelen we welke opdrachten zinvol zijn; hetzelfde
geldt voor onderdelen uit de methoden. Bij verrijken spreken we de leerling aan op zijn
leereigenschappen; we leren werk- en leerstrategieën aan; we schenken aandacht aan ‘leren leren’;
we brengen het kind in contact met ontwikkelingsgelijken en stimuleren tot creatief denken d.m.v.
opdrachten die een beroep doen op het ‘hogere denkvermogen’ (Hogere Orde Denkopdrachten
volgens de Taxonomie van Bloom: analyseren, evalueren en creëren).”
Ellen Dritty: “Dat betekent dat per project wordt gezocht naar verrijkingsmogelijkheden en wel
dusdanig dat lesmateriaal aansluit bij de verschillende manieren van leren en meerdere werkvormen.
De basis van een doorgaande verrijkingslijn is de verrijkingsmap (met voor de groepen 3 t/m 8: o.a.
een aangepast rooster, werkbladen, strategieënbladen en Hogere Orde Denkopdrachten) voor het
individu. Voor de leraar ligt het accent bij het monitoren en begeleiden van het proces.”
“De CoP streefde ernaar om ook op schoolniveau kinderen de kans te bieden, gelet op hun
behoeften en talenten, in groepjes te laten samenwerken en onderzoekend te leren. Inmiddels
hebben we al enkele dagdelen ervaring opgedaan met het inrichten van deze werkplaatsen, waar
opdrachten gebaseerd op grond van de Taxonomie van Bloom worden uitgevoerd. Feedback van
CoP-leden en meerdere collega’s hebben ertoe geleid dat we de opzet hebben aangepast. We zien
deze manier van werken als meerwaarde om kennis en vaardigheden te vergroten”, aldus Evelyn
Moonen.
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Meerwaarde voor school en anderen
Kim Halmans, die lovend is over het aandeel in de CoP door studenten van de Nieuwste Pabo:
“Andere basisscholen zijn misschien geholpen met onze ervaringen en opbrengst. Zo was voor
ons de Taxonomie van Bloom een ‘eye-opener’.” Ellen Seijen: “Ik zou zeker willen adviseren om op
grond van enkele kenmerken niet te gauw te veronderstellen dat een kind hoogbegaafd is. Voor de
omgeving, school en ouders, is dat een valkuil. Kies ervoor zorgvuldig de procedure te doorlopen en
kom dan pas met conclusies. Daarbij is niet elk hoogbegaafd kind hetzelfde, dus ook de begeleiding

2.0

moet je afstemmen en bijsturen.” Kim vult aan: “De beleidsnotitie, voor de school een leidraad hoe
te handelen, is zeker geen statisch document, maar een goede kapstok om gestructureerd te werk
te gaan.”
“Doordat we aspecten van herkennen, signaleren en begeleiden hebben onderzocht en stapsgewijs
gestructureerd, is er binnen het team bewustwording ontstaan over dit onderwerp”, aldus Ellen
Dritty. “Als CoP moet je voor het team zichtbaar blijven: waar ben je mee bezig en waar wil je
samen naar toe? Dat was de afgelopen jaren het geval, maar blijft een aandachtspunt”, verklaart
Evelyn Moonen. “Het proces hebben we van onderop inhoud gegeven en is niet door de CoP
opgelegd. Toegegeven dat we aanvankelijk te voortvarend waren en het tijdpad richting het team
moesten bijstellen om vervolgens twee stappen vooruit te kunnen. Ouders, die we in het geheel
steeds hebben betrokken, hebben we ervan kunnen overtuigen dat we op alle niveaus streven
naar passend onderwijs. Het zal nog tijd vergen, eer we schoolbreed alles op de rit hebben, zeker
ten aanzien van verrijkingsmaterialen en Hoger Orde Denkopdrachten, maar er is door ons een
aanzienlijke progressie geboekt”, geeft Kim Halmans aan.
“Door samen te werken, zowel binnen de CoP als het team maar ook met BS Hulsberg, leer je
veel van elkaar. Naast kennis is dat analyseren, zaken bespreekbaar maken, besluiten nemen
etc.”, blikt Ellen Dritty terug. Evelyn Moonen: “Een sterk punt, misschien wel een voorwaarde
voor een dergelijk proces, was dat in de CoP onder-, midden- en bovenbouw gelijkelijk waren
vertegenwoordigd.” Marian Ritzen: “Ik ben blij dat ik door mijn kennis te vergroten bewuster en
opener met hoogbegaafde kinderen omga en beter reflecteer: wat doe ik en wat roept dat bij een
leerling op?” Sandra Linssen: “Het eerste jaar vond ik het lastig me te verdiepen in het onderwerp.
Gaandeweg ben ik erg enthousiast geworden, ben in mijn rol gegroeid en kijk met trots terug op
onze resultaten!”
Evelyn Moonen: “Werken in de CoP is tijdrovend, kost meer dan was gepland. In het begin is er
gediscussieerd over het aantal beschikbare uren. Zeker het eerste jaar van oriënteren was erg
intensief. Belangrijk was dat de motivatie in onze community erg groot was, waarbij we de eerste
twee jaar hebben kunnen meeliften op het enthousiasme en de kennis van kartrekker Anne
Klinckenberg. We hebben in de CoP elkaar telkens ondersteund en doorgezet.”
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2.2 De Regenboog/Nutsschool kom Leren
Maastricht

Samenwerkingspartners academische openbare basisschool de Regenboog en ABB Nutsschool in
Maastricht vonden elkaar ook in de CoP met als thema ‘Opbrengstgericht Werken’. Doel van het
onderzoek was het spellingonderwijs. Kartrekker Esther van Havere vertelt enthousiast over het
proces en de opbrengsten.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“De aanleiding was meerledig. Om te beginnen onze spellingsmethode Taal Journaal dateert
van 20 jaar terug en is daarmee sterk verouderd. Een andere reden om goed te kijken naar ons
spellingsonderwijs waren de scores, vooral in de groepen 6 tot en met 8, die de laatste jaren
lager uitvielen. Nu weten we allemaal dat ons onderwijs de komende jaren nog drastisch gaat
veranderen, maar spelling blijft hoe dan ook van belang. Het heeft zelfs een effect op ons sociaal
functioneren. Een dominantietest afgenomen in groep 4 bevestigt dat. Onze onderzoeksvraag
luidde: In welke mate voldoet OBS de Regenboog aan de kenmerken van eigentijds en betekenisvol
spellingsonderwijs? Een vraagstelling gericht op de hele school, maar met name vanaf de groepen 4.”
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Aanpak
“Na het opstellen van de onderzoekvraag hebben we als CoP gekeken naar kenmerken van
eigentijds en betekenisvol spellingsonderwijs. We zagen ook in de klassen dat kinderen
tijdens spelling minder gemotiveerd waren. Een ander aspect voor ons was de aandacht voor
spellingsbewustzijn, de wil om correct te willen spellen. Met de logische vraag: wat heb je daarvoor
nodig? Al die facetten zijn we gaan onderzoeken, we selecteerden en verzamelden stukjes van de
puzzel.

2.0

Onderwijsadviseur en auteur Dolf Janson heeft bestudeerd hoe je kinderen duidelijk maakt wat
ze weten en waarom ze dat doen, kortom: hoe maak je ze spellingbewuster? In zijn onderzoeken
constateert hij dat een deel van de leerlingen de methodetoetsen voor spelling wel goed maken,
maar uitvallen op de LOVS-toets en/of in de toepassing van spelling buiten het spellingonderwijs.
Dit is vaak terug te voeren op een verkeerde didactiek en niet effectieve manieren van oefenen. Hij
kwam tot tien tips voor het onderwijs om aan te geven dat de didactiek van spellinglessen anders
vorm moet krijgen. Met zijn handreikingen hebben we gekeken naar de manier waarop wij als
leerkrachten voor de klas staan.”
Hoe zorg je als leerkracht ervoor dat leerlingen wel gemotiveerd raken? Esther van Havere: “We
zijn uitgekomen bij de Amerikaanse psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi, grondlegger van de
Flow-theorie. Volgens hem kan de ‘flow’ zich alleen ontwikkelen bij een grote uitdaging en hoge
vaardigheid. De drie belangrijkste factoren hierin zijn: het formuleren van duidelijke doelstellingen in
relatie tot de taken en de activiteiten; goede balans tussen uitdagingen van de activiteiten, taken en
inzicht in iemands eigen vaardigheden; goede terugkoppeling (feedbackloop) tussentijds en na de
uitgevoerde taken en activiteiten en daar waar nodig (voortijdige) bijsturing.”

Resultaten
“Op grond van deze en vergelijkbare aspecten ontwierpen we als CoP, na overleg met beide
teams, een vernieuwde aanpak voor spelling. Om vervolgens in twee groepen 7 een experiment te
starten. Waar OBS de Regenboog de traditionele spellingles volgt, maakt de ander, de Nutsschool,
kennis met de nieuwe methodiek. Voor laatstgenoemde leerlingen betekent het een lesaanbod
(één spellingles remediëring spellingcategorieën per week) afgestemd op CITO; het gebruik van
spellingkaarten van Dolf Janson, maar ook van werkvormen, Ipads en werkbladen; kinderen denken
mee over hoe te oefenen en hebben inzage in hun scores; eens in de week is er huiswerk.
Voor groep 7 van De Regenboog verandert er tijdens het experiment dus niets. Zij krijgen,
afgestemd op CITO, twee spellinglessen per week; om de week huiswerk; ze schrijven
spellingafspraken en spellingwoorden over en gebruiken het werkboek behorend bij de methode
Taal Journaal. Voor ons was natuurlijk heel interessant om te zien of door de aanpassingen in het
spellingonderwijs een hogere opbrengst kon worden gerealiseerd. De wijzigingen die we hadden
aangebracht waren gerechtvaardigd, maar de opbrengsten waren niet significant hoger! Opvallend
zelfs: de tweede meting liet aan beide kanten, en over de hele lijn een normale groei zien.

26

Tabel 2.2 - Vragen aan leerlingen: stel je bent leraar, wat zou jij dan doen?

Op deze manier hadden we voldoende argumenten om ons spellingonderwijs te vernieuwen.
Hoewel we al aardig vorm hadden gegeven aan eigentijds en betekenisvol spellingonderwijs
wilden we graag meer ideeën en meningen verzamelen hoe gezamenlijk het spellingonderwijs
te verbeteren. Op beide scholen hebben we aan leerlingen van de groepen 4 tot en met 8
drie hoofdvragen voorgelegd: hoe ervaar jij de spellingles; wat heb je nodig om ook buiten de
spellinglessen op spelling te letten en stel je bent leerkracht: wat zou jij dan doen?
De reacties liepen nogal uiteen. Een groep kinderen ervaart klassikale instructie als prettig, anderen
willen meer dan nu het geval is verwerken. Er werden suggesties gedaan voor andere werkvormen.
Terugkerend was ook de opmerking om minder spellingregels per les aan te bieden en bijvoorbeeld
pas na drie weken een nieuwe regel te introduceren. Het waren waardevolle opbrengsten.
Overeenkomstig de vragen aan de kinderen hebben we de leerkrachten van beide teams
geënquêteerd door middel van stellingen die betrekking hadden op ervaringen met
spellingsonderwijs, het inzetten van verschillende bronnen voor spellingonderwijs in andere
vakgebieden en leerkrachtgedrag. We maakten daarbij een tweedeling: wat is van toepassing
(mate van herkenning) en wat is van belang (dit vind ik belangrijk)? Alle 18 vragen telden vier
antwoordopties (4-puntsschaal).
Hoewel de randvoorwaarden op beide scholen dezelfde zijn, leert de analyse ons dat tussen beide
scholen verschillen zijn ten aanzien van spellingaanbod en beleving: wat doe ik en wat vind ik
belangrijk? Niet iedereen ervaart het belang om te veranderen. Voor ons als CoP is dat aanleiding
geweest om interviews te houden met leerkrachten van de teams om zo verdiepingsvragen te
kunnen stellen en een verklaring te vinden voor de verschillen. Dat heeft ons echt inzicht gegeven in
de kern van ons huidig en een beeld van het toekomstig spellingonderwijs.
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Uiteindelijk zijn we in de teams tot een stelling gekomen: kiezen we voor een andere methode
dan Taal Journaal of gaan we zelf thematisch en geïntegreerd spellingonderwijs aanbieden? Alles
overwegende is het eindadvies van de CoP, waar beide teams zich achter hebben geschaard, kies op
korte termijn voor een methode en ga onderzoeken binnen het IKC-traject of je mogelijk overgaat
tot thematisch spellingonderwijs.”

Meerwaarde voor school en anderen

2.0

“Scholen met vergelijkbare ervaringen met betrekking tot spellingonderwijs zouden een
vergelijkbaar traject kunnen volgen. Nu bestaat er genoeg literatuur over aspecten als betekenisvol
spellingonderwijs en manieren om de motivatie van kinderen te prikkelen. Wie meer wil weten over
eigentijdse spellinglessen zal vrij weinig vinden, is onze ervaring. Blijft het feit dat je, wanneer je een
keuze moet maken tussen een spellingmethode of een aanpak die jezelf vormgeeft, je steeds moet
meenemen: wat: wat past bij onze school en ons team?
We hebben steeds teruggekoppeld naar de andere teamleden. De praktijk leert wel dat het
onderwerp van de CoP concreet en actueel moet zijn. Verleidelijk is om in zo’n geval te gauw in te
zetten op resultaat in plaats van een gedegen vooronderzoek.”
Wat je ziet is een verandering in leerkrachtgedrag. Het is niet alleen het proces om tot een andere
methode te komen. Je weegt meer dan voorheen af: wat is het belang? Een voordeel is dat binnen
De Regenboog met meerdere CoPs wordt gewerkt. Dan ben je gewend om ervaringen en kennis te
delen.
De schoolleiding heeft in de jaarplanning nadrukkelijk rekening gehouden met de CoPbijeenkomsten en voorbereidingstijd. Waar dat nodig was is gefaciliteerd. Ze dacht mee en hield
ontwikkelingsaspecten in de gaten. Waar mogelijk konden studenten rekenen op ondersteuning. De
CoP was niet van bovenaf benaderd, maar de houding is volgen en meegaan in de bewegingen van
de CoP.”
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2.3 De Driesprong Triade
Geleen

Basisschool De Driesprong in Geleen wil zich positioneren als een Begaafdheidsprofielschool. De
expertise binnen de organisatie is al langer aanwezig door de invoering van Leonardo-klassen. De
uitdaging is toewerken naar een betere aansluiting tussen beide schooltypen. Miriam Wijnands
presenteert de opbrengsten van het onderzoek die de afgelopen twee jaar zijn behaald.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“We boden al een gedifferentieerd aanbod voor zorgleerlingen aan de onderkant, maar voor
meer- en hoogbegaafde kinderen was dat nog niet structureel. Als CoP hebben we het initiatief
genomen te leren van de beschikbare expertise en ervaringen van het Leonardo-onderwijs. Van een
kruisbestuiving tussen beide schooltypen was voor aanvang van ons praktijkonderzoek nog weinig
sprake.
In de rekenlessen (Wizwijs) hanteren we een indeling in drie niveaugroepen, in de literatuur een
voorwaarde om opbrengstgericht te werken. De aanleiding van ons onderzoek was het vermoeden
dat er tussen leerkrachten verschillen waren in werkwijze. Uitgangspunt van differentiatie is
het onderscheid tussen instructiegevoelige leerlingen, instructieafhankelijke leerlingen en de
instructieonafhankelijke leerlingen. Daarnaast was de intentie binnen wereldoriëntatie, door
projectmatig werken, zoveel mogelijk aan te sluiten bij de talenten van kinderen, waarbij meer- en
hoogbegaafde leerlingen, middels verdieping, worden aangezet tot creatief denken.
We kozen voor de onderzoeksvraag: Hoe organiseren en structureren we differentiatie in ons
onderwijs en sluiten we aan bij talenten van leerlingen, zodat de meer- en hoogbegaafde leerlingen
voldoende worden uitgedaagd? Er is vanuit de CoP ingezoomd op de volgende deelvragen: Hoe
wordt een gedifferentieerde rekenles in de bovenbouw op De Driesprong vormgegeven, kijkend
naar de instructievaardigheden en het gebruik van het directe instructie model; Levert een weektaak
een bijdrage aan het creëren van meer instructietijd tijdens de rekenlessen, zodat op een meer
gestructureerde en gedifferentieerde manier tegemoet gekomen wordt aan de onderwijsbehoeften
van de leerlingen; Hoe sluiten we tijdens projectmatig werken aan bij de talenten van de kinderen?”

Aanpak
De beginsituatie, dat heet: het aanbod en de instructievaardigheden bij het voeren van een
gedifferentieerde rekenles in de bovenbouw, is in kaart gebracht. Dit als basis hoe leerkrachten
een structureel aanbod voor de begeleiding bij de sterkere rekenaars kunnen gaan inzetten met
gebruikmaking van de Rekentijger.
Met de verrijkingsopdrachten hiervan had het Leonardo-onderwijs al langer positieve ervaringen.
De opdrachten zijn complexer, vragen meer creativiteit en doen een beroep op een combinatie van
verschillende hogere denkvaardigheden van de Taxonomie van Bloom, waardoor leerlingen nieuwe
kennis en inzichten krijgen.
De opdrachten kunnen de leerlingen zelfstandig maken en zijn zelfcontrolerend. De instructie moet
wel door leerkrachten gegeven worden en dat had invloed op het klassenmanagement.

29

2.0 Opbrengstgericht Werken

Om zicht te krijgen op de aanpak van differentiëren op drie niveaus is een vijftal leerkrachten
geobserveerd in de bovenbouw tijdens een rekenles uit de methode Wizwijs aan de hand van een
observatieschema, ingevuld met een 3-punts beoordelingsschaal. De observatiepunten zijn tot
stand gekomen uit de literatuur van ‘Van der Wolf & Van Beukering’ (2009) en ‘Van Meersbergen
& De Vries’ (2012) over instructievaardigheden van de leerkracht en het gebruik van het directe
instructie model (DIM). Dezelfde leerkrachten hebben een enquête ingevuld met open vragen. Ook
is de onderwijscoördinator bevraagd, waarbij dezelfde vragen gesteld zijn.

2.0

Het doel van het vergelijkende en beschrijvende onderzoek een jaar later is geweest om in een
periode van vier weken een dag- (eerste twee weken) en weektaak (laatste twee weken) in te zetten
tijdens de rekenlessen in de reguliere groep 5b om te achterhalen of men door het werken met een
dag- en weektaak meer instructietijd kan creëren, zodat leerkrachten tegemoet kunnen komen aan
de onderwijsbehoeften van de individuele leerling en een verkorte/verlengde instructie op een meer
efficiënte manier kunnen aanpakken. De tijden hiervan zijn getimed.
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Volgens Janson (2011) is een weektaak een middel om kennis en vaardigheden te kunnen verwerven.
Om opbrengstgericht te kunnen werken, bestaat de weektaak uit opdrachten die de leerlingen
helpen om een bepaald doel te bereiken. Door het koppelen van groeps- en handelingsplannen van
de leerlingen aan de weektaak, kan de individuele leerling zich effectief richten op het behalen van
het leerdoel. Dagelijks of wekelijks kan er gewerkt worden aan allerlei opdrachten, om doelen te
bereiken. Dit noemt Janson (2011) een handelingsgerichte weektaak. Deze weektaak is te herkennen
aan de volgende kenmerken: taken sluiten aan bij de behoeften van de leerlingen, taken zijn voor
alle betrokkenen helder weergegeven en de leerkracht én de leerlingen weten aan welke doelen er
gewerkt moet worden.
Als de leerlingen een duidelijk beeld hebben van wat ze moeten doen en weten met welk doel ze
werken aan de opdrachten, neemt de betrokkenheid en de motivatie toe. Betrokkenheid en motivatie
zijn opbrengsten, maar ook het krijgen van zelfvertrouwen en uiteindelijk het behalen van hogere
toets scores, zijn opbrengsten van het werken met weektaken. Er kan optimaal gedifferentieerd
worden, door te werken met weektaken die passend gemaakt worden voor de leerlingen.”
Zo kon geobserveerd en vergeleken worden of er meer instructietijd ontstaat als je werkt met
een dag- of weektaak, maar ook of er een positief effect ontstaat op het klassenmanagement.
Bevindingen en tijden werden in een tabel genoteerd. Daarnaast is een observatieschema ingevuld,
waarbij in de vorm van 15 stellingen doelgericht proces en product zijn geobserveerd aan de hand
van een 4-punts beoordelingsschaal. In een logboek hebben drie leerkrachten beschreven welke
effecten de dag- en weektaak hebben wat betreft het creëren van meer instructietijd, in welke mate
ze tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en of de leerlingen weten wat
van ze wordt verwacht. Vanuit het interview met de onderwijscoördinator werd duidelijk wat zij
vond van het inzetten van weektaken binnen het rekenonderwijs.
Een derde laag binnen ons onderzoek was de ervaring van projectmatig werken binnen de
midden- en bovenbouw en daarbij tegemoet te komen aan alle talenten (MI’s) van alle kinderen.
In de kleutergroepen van het reguliere onderwijs was men al bekend met de werkwijze
middels verschillende educatieprojecten Kunst & Cultuur. Uitgangspunt voor ons, als CoP, was
het ontdekken van het International Primary Curriculum (IPC). Een eigentijds curriculum voor
het basisonderwijs (groep 1 t/m 8), dat uitgaat van een combinatie tussen relevante kennis,
vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexe vraagstukken van
de 21e eeuw. In het Leonardo-onderwijs hadden we hiermee al kennisgemaakt.

Resultaten
“Vanuit de resultaten van de observaties zijn duidelijke overeenkomsten te zien in de mate
waarin de leerkrachtvaardigheden zijn aangepast bij de instructie van een gedifferentieerde
rekenles. Opvallend zijn de punten ‘zelfstandig werken op adequate manier’ en ‘looprondes voor
begeleiding’. Deze worden door alle vijf de leerkrachten duidelijk zichtbaar gemaakt.
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Tijdens de zelfstandige verwerking zorgen alle leerkrachten voor de individuele begeleiding van
het kind door gebruik te maken van vaste looprondes. Verder komen ook de punten ‘duidelijke
instructie afgestemd op de onderwijsbehoeften, kinderen verwoorden hun oplossing, leerkracht
heeft de regie’ en ‘differentiatie op drie niveaus’ terug in de gegeven lessen. Deze punten blijken,
vanuit de literatuurstudie, belangrijk te zijn voor het geven van een goede gedifferentieerde
rekenles.
2.0

Tabel 2.3 - Observaties weektaak
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Klassikale instructie

5,25

7,05

4,02

5,58

8,09

Instructie instructiegroep

20,15

26,35

12,41

19,36

22,23

Instructieve basisgroep

11,02

12,11

7,08

14,55

13,47

Instructie plusgroep

0

7,45

13,54

0

4,12

Ruimte voor individuele

23,58

7,04

23,35

21,51

12,09

instructies
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Klassikale instructie

2,47

3,3

3,15

3,41

7,26

Instructie instructiegroep

11,36

10,17

14,25

19,01

3,18

Instructieve basisgroep

10,24

7,41

8,05

5,59

0

Instructie plusgroep

0

6,47

4,07

7,09

11,06

Ruimte voor individuele

35,53

31,45

30,08

24,5

38,5

instructies

Uit de observaties (Tabel 2.3) kwam naar voren dat begeleiding op maat, van zowel de verlengde als
de verkorte instructie, niet bij alle leerkrachten zichtbaar is.
De onderwijscoördinator geeft aan dat differentiatie op minstens drie niveaus een ‘must’ is en dat
de verlengde instructie aan de minimumgroep op een ‘andere’ manier gegeven moet worden. Dit
laatste is minder terug te zien in de observaties. Leerkrachten geven vaak nog een keer dezelfde
uitleg en maken de sommen met de kinderen samen. De diepgang in het uitvoeren van zowel de
verkorte als de verlengde instructie verdient nog extra aandacht.
Vanuit de observaties is gekeken naar de invulling van de methode Rekentijger in de praktijk. Hieruit
is gebleken dat niet in alle groepen de sterke rekenaars aan de slag gingen met Rekentijger als extra
uitdaging. Hier lag een schoolbrede uitdaging.
Het onderzoek heeft ons geleerd dat het werken met dag- en weektaken helpt om op minstens
drie niveaus te kunnen differentiëren, een goed overzicht te houden en een goede organisatie te
realiseren. Er kan meer tegemoet gekomen worden aan de onderwijsbehoeften van de (individuele)
leerling, waardoor een leerkracht ruimte krijgt om bezig te zijn met leerlingen. Door ‘compacting’
lijken de instructietijden iets af te nemen. We willen deze aanpak breder inzetten. Het streven is
om wekelijks twee dagdelen in te ruimen voor zelfstandig verwerken. Zowel aan de onderkant als
bovenkant ontstaat ruimte. Inmiddels is gestart in groep 3 met een roulatiesysteem op kleine schaal.
Uit de proef met projectmatig werken zijn sterke punten naar voren gekomen. Gekozen onderwerpen
uit de samenleving staan dichtbij de kinderen. Leervragen worden geformuleerd, volgens de
onderzoekscyclus behandeld en uitgewisseld, kennis wordt gedeeld en intensieve samenwerking is
een vereiste. Kinderen leren op verschillende manieren informatie te verzamelen, creatief te denken
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en presenteren: mondeling, maar ook door het maken van een poster, PowerPoint, Prezi, filmpje
etc. Kortom IPC is een manier van werken die een beroep doet op het ontwikkelen van 21e eeuwse
vaardigheden.
Motivatie en betrokkenheid van leerlingen zijn moeilijk aan te tonen maar wel zichtbaar. Voor
leerkrachten is het wennen. Ze zijn vooral de coach, terwijl zij gewend zijn om de touwtjes strak in de
hand te houden en vooral gericht zijn op het ontwikkelen van kennis. Met projectmatig werken kom
je tegemoet aan verschillende talenten van kinderen. De kennistoetsen vervallen en de leerkracht staat
regelmatig stil bij de voortgang en bevraagt de leerlingen. Door scholing groeien we steeds meer in
onze nieuwe rol en weten we steeds beter vorm te geven aan zowel het proces als het product.”

Meerwaarde voor school en anderen
“Afhankelijk van de mate waarin een school actief inzet op zelfstandig verwerken, projectmatig
werken en specifieker aandacht wil geven aan zowel de onderkant als bovenkant van de
leerlingenpopulatie zijn onze ervaringen en opbrengsten voor anderen bruikbaar. Het allerbelangrijkste
is dat binnen het team ruimte is om een nieuwe werkwijze te kunnen ervaren en dat draagvlak kan
ontstaan. Er moet een voedingsbodem worden ontwikkeld.
Onderzoekend leren vanuit de CoP brengt je steeds meer naar het onderzoekend leren binnen je
eigen groep of bouw. Het leidt tot nieuwe inzichten waardoor nieuwe besluiten genomen kunnen
worden en beleid kan worden gemaakt. Deze cultuurverandering heeft tot gevolg gehad dat we
met alle leerkrachten zijn gaan onderzoeken: wat werkt wel en wat niet? Samen aan de slag met
projectmatig werken en samen onderzoeken welke methoden op de markt zijn en voor onze school
geschikt. Het gevolg is ook dat we stappen hebben gezet in de onderwijskundige samenwerking
tussen Leonardo- en het reguliere basisonderwijs en in de ontwikkeling rondom de positionering als
Begaafdheidsprofielschool.”

2.4 De Stapsteen Swalm & Roer
Herten

Voor openbare basisschool De Stapsteen in Herten heeft het werken in een community of
practice meer dan alleen geleid tot een praktijkonderzoek naar het spellingonderwijs. Vanuit het
Rijnlandse denken, met aandacht voor het proces, geven inmiddels schoolleiding en team inhoud
aan professionele leergemeenschappen en de schoolontwikkeling. Onderwijsvernieuwing krijgt
op meerdere gebieden vorm vanuit de kernwaarden: verwonderen, onderzoeken, ontwikkelen
van kennis/vaardigheden en leren (wat heb ik nodig om verder te groeien?). Saskia Retera en Arno
Frencken kijken terug namens respectievelijk de CoP en schoolleiding.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“De CoP constateert in 2014 dat het team, na verbeteringen die ten aanzien van het spellingonderwijs
heeft gedaan, zich meer handelingsbekwaam voelt. De nieuwe spellingmethode (Spelling in Beeld),
professionalisering door bijvoorbeeld Pierre Wolters, BCO en individuele professionaliseringstrajecten
zoals Master SEN, de inzet van het Activerend Direct instructiemodel op drie differentiatieniveaus en
bijbehorend groepsplan spelling, hebben daartoe even belangrijke bijdrage geleverd.
Weliswaar waren de resultaten van het spellingonderwijs ‘voldoende’, maar ondanks vooruitgang
in het didactisch handelen en de planmatigheid in de zorgstructuur, waren de CITO-resultaten van
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spelling, vergeleken met die van rekenen en begrijpend lezen, lager dan verwacht. Het doel was om,
gezien de leerlingenpopulatie, ‘meer’ uit de leerlingen te halen. Onze belangrijkste vraag was: hoe
kunnen we in de groepen 4 tot en met 7 de CITO-spellingresultaten verbeteren?

Aanpak
Enkele samenhangende deelvragen voor ons: wat zijn volgens de laatste (literatuur)onderzoeken
de voorwaarden voor effectief spellingonderwijs; welke theoretische inzichten en didactische

2.0

werkvormen verhogen in groep 4 tot en met 6 de spellingopbrengsten? De literatuur toont aan dat
in de dagelijkse praktijk van het aanbieden van spellingonderwijs het hanteren van de evaluatieve cyclus
(bepalen van doelen en standaarden, verzamelen van gegevens, registreren van gegevens, analyseren
van gegevens, evalueren van gegevens, interpreteren van gegevens en nemen van beslissingen) en de rol
van de leerkracht cruciaal zijn.
De vraag die automatisch volgt is: hoe is de huidige situatie van het spellingonderwijs van OBS De
Stapsteen? Hiervoor zijn door de CoP vragenlijsten voor teamleden en leerlingen samengesteld,
interviews met leerkrachten gehouden en lesobservaties van spellinglessen uitgevoerd. Voor de 17
leerkrachten van groepen 3 tot en met 8 is een vragenlijst met 55 vragen opgesteld op grond van de
conclusies uit het literatuuronderzoek.”
Tabel 2.4 - Resultaten leerlingenquête
<55% = aandachtspunt
56-79% = ontwikkelpunt
>80% = vieren!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Leerlingenquête in procenten
ik vind de spellingles leuk
tijdens de spellingles let ik goed op
de uitleg vind ik makkelijk
de uitleg duurt kort
na de uitleg kan ik meteen aan het werk
opdrachten (…) vind ik makkelijk
opdrachten (…) vind ik leuk..
opdrachten(…) maak ik goed
werken aan de opdrachten vind ik leuk.
(…) doe ik goed mijn best
maken van de opdrachten (…) vind ik
belangrijk
maken van het dictee vind ik belangrijk.
ik vind(…) dat ik goed ben in spelling
ik vind (…) dat ik een goede werkhouding
heb
let (…) op hoe ik een woord schrijf

Totaal Gem.
Categorie
654
59 beleving
899
82 werkhouding
869
79 instructie
656
60 instructie
933
85 instructie
798
73 beleving
657
60 beleving
847
77 beleving
643
58 beleving
993
90 werkhouding
817
944
793

74 werkhouding
86 beleving
72 beleving

545
738

78 werkhouding
67 werkhouding
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Resultaten
“Analyse van de enquête onder leerkrachten levert geen beduidende knelpunten of te lage scores
op, er zijn wel aandachtspunten. Om te komen tot hogere opbrengsten, wordt de lesstof voor de
kinderen op basis van conclusies nog te weinig aangepast. Een andere conclusie mag zijn dat sinds
de introductie van de nieuwe taal-spellingmethode Taal-Spelling in Beeld er geen eenduidige visie
op spelling is ontwikkeld. Een derde punt is dat binnen de evaluatieve cyclus in het team meer
aandacht mag komen voor planmatigheid.
Wanneer deze scores naast de resultaten van de leerlingenenquêtes, aangepast aan het taalniveau
van de groepen 3 t/m 8 (vragen zijn gericht op de aspecten beleving, werkhouding en instructie)
worden gelegd, blijkt dat de collega’s meer aandacht mogen schenken aan de beleving van de
spellingles. Volgens de meeste collega’s beleven de kinderen weinig plezier aan de spellinglessen.
Leerlingen vinden de spellinglessen en de verwerkingsopdrachten niet leuk. Leerkrachten van de
groepen 6 tot en met 8 voelen zich ten aanzien van de uitvoering van de evaluatiecyclus en eigen
kennis en kunde het meest competent. Uitschieters zijn de combinatiegroep 6/7 en de groepen 8.
Collega’s van de middenbouw voelen zich, mede door de, tegenvallende resultaten in de groepen 5,
op deze punten het minst competent.
Gedurende een periode van vier weken is bij alle leerkrachten van de groepen 4, 5, 6 en 7 aan
de hand van een kijkwijzer een spellingles geobserveerd. Geconstateerd is dat in de les geen
interactieve (coöperatieve) werkvormen of dictee zijn ingezet en worden de kinderen in de groepen
4 tot en met 7 weinig tot niet op een actieve wijze bij de les en/of de verwerking ervan betrokken.
Daarnaast is voor de leerlingen het doel van de les en hetgeen ze gaan leren van te voren niet
voldoende duidelijk. De leerlingen ontvangen weinig tot geen procesfeedback (wat heb je geleerd,
wat ga je de volgende keer anders doen?) en de spellinglessen worden te weinig op inhoud
geëvalueerd.
In o.a. ‘The Power of Feedback’ van Hattie en Timperley (2007) wordt duidelijk dat vormen
van feedback, met name feedback op het (leer)proces, voorwaarden zijn voor vergroting van
de betrokkenheid en (spelling)bewustzijn. Daarnaast stimuleert het geven van feedback het
eigenaarschap bij leerlingen. Wanneer leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces, zijn zij eerder in
staat hieraan zelfsturing te geven.
Uit de gehouden interviews met leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 werd de CoP nogmaals
duidelijk dat de voorwaarden voor effectief spellingonderwijs op OBS De Stapsteen aanwezig
zijn. Nodig was nog het bijschaven van de eigen kennis en kunde ten aanzien van de laatste
theoretische inzichten van effectief spellingonderwijs. Daarnaast erkennen de leerkrachten dat
zij professionalisering ten aanzien van de inzet van (activerende) werkvormen en het geven van
feedback (aan leerlingen en collega’s) kunnen gebruiken. Hierin is een taak voor schoolleiding en
IB-er weggelegd. Daar komt bij dat wanneer de focus minder op het doen en meer op het leren ligt,
de collega’s meer en beter bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen (kunnen) zullen aansluiten:
wat heeft dit kind, op dit moment, van mij nodig om tot het gewenste resultaat te komen?”
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Schoolleider Arno Frencken over de resultaten: “Het werk van de CoP heeft geresulteerd in
uitbreiding van het aantal lesuren spelling, te weten vier tot vijf in de week, leerlingen zijn meer
eigenaar geworden van de lesstof en de leerkrachten zorgen voor kortere en betekenisvollere
spellinginstructies. Daarbij is spelling geïntegreerd in andere vakgebieden. Zo is door een LIO tijdens
een project een koppeling gemaakt met W&T. Het betekent ook dat we minder vasthouden aan
onze spellingmethode. CITO-scores laten zien dat de spellingresultaten zijn verbeterd.”
2.0

Meerwaarde voor school en anderen
Arno Frencken: “Er was sprake van een gedegen praktijkonderzoek naar het spellingonderwijs. In
hoeverre andere scholen daarmee aan de slag kunnen, is natuurlijk school gebonden en afhankelijk
van de vraag. Onderzoek doen is een absolute meerwaarde voor het team door het handelen te
baseren op literatuuronderzoek.”
Saskia Retera: “De CoP heeft zich van begin af aan ten doel gesteld om het team zoveel
mogelijk bij het onderzoek te betrekken en vond transparantie ten aanzien van de vorderingen
belangrijk. Tenslotte moest er een beweging tot stand komen en bevindingen in acties worden
omgezet. Daarnaast vonden wij het voor de voortgang van het onderzoek ten aanzien van het
analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens van belang dat de teamleden zich over de
onderzoeksresultaten (op groeps- en schoolniveau) individueel konden uitspreken.”
Arno Frencken: “Inmiddels is door de invoering, een jaar geleden, van een viertal professionele
leergemeenschappen, PLG’s, het hele team vertrouwd geraakt met de onderzoekende houding
en onderzoekscyclus. Leerkrachten van de groepen 1 en 2 richten zich op thematisch onderwijs,
collega’s van de groepen 3 t/m 6 op formatieve toetsing, reflectiegesprekken en portfolio’s en in de
bovenbouwgroepen 7 en 8 staan onderzoekend leren en projectmatig werken centraal. Het werken
in PLG’s past in het uitwerken van de nieuwe missie en visie van De Stapsteen: samen leven, samen
leren en samenwerken. We willen helder krijgen wat past bij onze school en onze populatie?
Tot slot: taakuren zijn steeds gefaciliteerd. Dat was het geval voor leden van de CoP en gebeurt
ook nu we werken met professionele leergemeenschappen. Teamleden krijgen extra tijd en ruimte
binnen het taakbeleid.”
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2.5 CoL Opbrengstgericht Werken
Leek aanvankelijk de opdracht binnen de Community of Learning Opbrengstgericht Werken
een worsteling doordat de uitkomsten niet in de pas liepen met de opdracht, de voldoening
over de opbrengst is des te groter. Tot die constatering komt CoL-voorzitter en schoolleider
Saskia Retera.

Urgentie
“Opbrengstgericht Werken voor mij is zodanig onderwijskundig gunstige omstandigheden creëren
dat kinderen het beste uit zichzelf weten te halen. Dat doe je dan vooral door planmatig en niet
lukraak handelen. Aan de hand van objectieve gegevens over kinderen, die vooral bestaan uit data,
lesobservaties en toetsen, ga je je onderwijs inrichten om opbrengsten te vergroten.
De basishouding van een individuele leerkracht en dus ook het team moet zijn: wees bewust van
wat je dagelijks op school aanbiedt en hoe je dat doet. Werk niet activiteit- maar doelgericht. Wil
je de opbrengsten in de groep naar een hoger niveau brengen, ontkom je als leerkrachten niet aan
een onderzoekende houding, hetgeen ook de werkwijze is geweest van ons in de Community of
Learning.”
Het doel was om na te gaan ‘wat de noodzakelijke bekwaamheden zijn voor leerkrachten, om
die te vergelijken met wat er op dit moment in de verschillende fasen (start-, basis-, vakbekwaam)
gestimuleerd wordt en welke aanpassingen mogelijk en nodig zijn.’

Aanpak
Het eerste jaar heeft de CoL sterk gefocust op uitwisseling van datgene wat er op scholen al
gebeurde. De CoL-leden, namen bij hun achterban interviews af, hetgeen in de breedte een beeld
gaf van wat er op dit vlak gebeurt. Wat opviel na de presentaties van de CoL-leden was dat de
programma’s die de besturen gebruiken behoorlijk van elkaar verschillen. Bij aanvang van het
project gebruikte scholen bijna allemaal groepsplannen. Door de interviews kwamen we tot de
conclusie dat een grote groep scholen inmiddels niet meer met groepsplannen werkte, maar met
een leerlingportfolio of een IOP (Individueel Ondersteunings Plan). Eerlijk gezegd hadden we dat niet
verwacht. Het zorgde in de groep voor een worsteling.
In het tweede jaar, toen ik CoL-voorzitter werd, hebben we ons gericht op ‘wat er precies over
geschreven is’ en een uitgebreide literatuurstudie verricht. De gegevens uit de eigen achterban zijn
gekoppeld aan bevindingen uit de literatuur, zodat de opbrengst evidence based was. Op basis
daarvan hebben we in het derde jaar gekozen voor een instrument dat gebruikt kan worden in
opleiding en scholen en door de (a.s. leerkracht) zelf.

Resultaten
De basis voor OGW is onderzoeksmatig werken, in ons geval via de onderzoekscyclus ‘Data, Duiden,
Doelen, Doen’ inzetten. Die cyclus is de leidraad geworden voor hoe startbekwame, basisbekwame,
vakbekwame en excellente leerkrachten onderzoek kunnen doen naar hoe zij inhoud kunnen
gaan geven aan, in dit geval, Opbrengstgericht Werken. De eerste stap is data verzamelen, dan
interpreteren oftewel duiden, vervolgens komen tot doelen en dan pas doen. Het instrument is breed
inzetbaar, bijvoorbeeld bij vragen als: hoe vul ik een portfolio, IOP, handelings- of groepsplan in?
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Maar uiteraard kan dat net zo gelden voor loopbaanvragen, in de zin van: waar sta ik en hoe wil ik
me verder bekwamen? Dus weten hoe je de onderzoekscyclus ‘Data, Duiden, Doelen, Doen’ toepast,
helpt de leerkracht bij het ontwikkelen van zijn onderzoeksvaardigheden. Slotsom: wie zich bewust
is van zijn gedrag baseert daarop ook zijn handelen! Op deze manier breng je binnen het team
een bewustwordingsproces tot stand. Het instrument werkt elke stap uit de cyclus uit in drie fasen:
basis, vak en excellent. Het resultaat is een prachtig instrument, dat echter nog verder ingezet en
geïmplementeerd moet worden.

Meerwaarde voor scholen en anderen
Het instrument is heel concreet en kan direct gebruikt worden door elke leerkracht en elke school,
met name vanwege de concreetheid van de gedragingen die in het instrument zijn beschreven (zie
voorbeeld Data). Voor startende leraren is gebleken dat het een goed instrument is om te reflecteren
op onderzoeksvaardigheden rondom OGW. Van degene die het begeleidt vraagt het wel een
coachende rol. Het is een praatpapier aan de hand waarvan de lerende een beweging tot stand kan
brengen, zodat hij of zij bewust wordt van de eigen onderzoekende houding. De leerkracht kiest
allereerst een doel, gaat na wat de stand van zaken is en bepaalt wat nog nodig is om dat te bereiken.
Zo wordt leren zichtbaar!
Voor mij persoonlijk had het functioneren in de CoL Opbrengstgericht Werken een grote meerwaarde.
Je leert elkaar en de stichtingen beter kennen. Het is een hechte club geworden. Op het eindresultaat
mogen we trots zijn. Het is wel nog zaak dat we het instrument implementeren.”
Tabel 2.5 - Gedeelte uit Instrument ‘Data / Waarnemen’
Fase 1

Welke leerdoelen stel ik centraal in de komende periode?

Hoe laat ik dat

Basisbekwaam

Hoe houd ik de leerlingen in het vizier?

zien?

Welke toetsinstrumenten heb ik daarvoor?
Welke observaties voer ik uit?
Welke beoordelingsschalen/normeringen hanteer ik?
Welke data gebruik ik (citotoetsen, methode gebonden
toetsen, observaties)?
Hoe breng ik de vorderingen in kaart en hoe bespreek ze met
leerlingen, zowel individueel als in groepsverband?
Fase 2

>> Welke executieve functies moet ik versterken?

Vakbekwaam

>> Welk verschil in instructie en leertijd, leerprincipes,
werkvormen en verwerking hanteer ik?
>> Hoe zorg ik ervoor dat de leerstof past binnen de totale
leerlijn van de groep en de aansluitende groepen?

Fase 3
Excellent

>> Hoe kan ik kinderen zelfsturend en zelfverantwoordelijk
aansluitend doelen laten plannen?
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[3.0]

Thema:
Omgaan
met
Verschillen

Omgaan met
Verschillen

In het onderwijs willen we alle kinderen optimaal tot hun recht laten komen. Voor de leerkracht
betekent dit om te leren gaan met verschillen. Het vereist van de leerkracht allereerst een
positieve houding en visie omtrent inclusief onderwijs, waarbij gelijkwaardigheid en diversiteit
uitgangspunten zijn. Deze leerkracht houdt daadwerkelijk rekening met de ondersteuningsvraag
van de leerling en reflecteert regelmatig of hij de goede dingen goed doet. Om echt tot handelen
te komen, zijn diepgaande kennis en vaardigheden van belang. In toenemende mate zien we dat
scholen kiezen voor een schoolbrede aanpak van Omgaan met Verschillen door het onderwijs
‘anders te organiseren’. De CoL Omgaan met Verschillen heeft in kaart gebracht wat er nodig is
voor leerkrachten en vraagt aandacht voor verdergaande professionalisering in de vorm van kind- en
leergesprekken.

3.1 Loedoes Kindante
Sittard

Voor alle betrokkenen van de academische openbare basisschool Loedoes in Sittard is door
onderzoek binnen de CoP duidelijk geworden dat het tien jaar geleden gekozen concept ‘boeiend
onderwijs’ de betrokkenheid van kinderen vergroot, vooral als het gaat om betekenisvol onderwijs.
“Maar niet op alle gebieden, dat was wel even een shock”, licht CoP-lid Dennis Wetzels, tevens IBer, groepsleerkracht en locatieleider toe.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“Tijdens gesprekken met collega’s, ouders, inspectie en voortgezet onderwijs bestond de behoefte
om de opbrengsten en effecten van het door ons gekozen onderwijsconcept concreet te willen
maken.
Kijk alleen al naar ouders, die bewust of onbewust hebben gekozen voor deze school en willen
dat hun kind zich prettig voelt, betrokken is en zich kan ontplooien en ontwikkelen. Zo krijgen we
vaker van ouders de vraag naar de meerwaarde van kinderen in groepjes op de gang laten werken,
hetgeen kan horen bij ‘boeiend onderwijs”.
We kozen voor de onderzoeksvraag: Wat is het effect van vier specifieke elementen (betekenisvol,
samenhang, meervoudige intelligentie en samenwerken) van ‘boeiend onderwijs’ op de
betrokkenheid van leerlingen uit de groepen 8 van Loedoes? Deze vier worden door ons ingezet
in lessen én ze zijn voor alle kinderen herkenbaar, waarbij de uitgangspositie voor elk identiek is.
Belangrijk voor onze meting: gelet op die herkenbaarheid konden we de elementen ook weglaten.”

Aanpak
“Met behulp van literatuur van hoogleraar Ferre Laevers dachten we een geschikt observatieinstrument ontwikkeld te hebben om de mate van betrokkenheid in kaart te brengen. De praktische
haalbaarheid daarvan was toch lastig en het aantal respondenten gering. We kwamen niet tot
meetbare resultaten. Daarbij interpreteerden we te veel.”
De CoP liet zich niet ontmoedigen. Dennis Wetzels: “We vonden voldoende redenen om te
kiezen voor ‘stimulated recall’. Dit wil zeggen dat de doelgroep, in deze de kinderen van groep
8, gedurende de les ongeveer elke tien minuten aangaven in hoeverre zij zich betrokken voelden
wanneer de leerkracht één van de vier gekozen elementen (betekenisvol, samenhang, meervoudige
intelligentie en samenwerken) van ‘boeiend onderwijs’ toepaste.
Daarvoor is de gedragspatroongrafiek en een bestaande -enigszins aangepaste- leerlingenvragenlijst
uit de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling ZIEN!, ingezet. De leerkracht liet de grafiek
ook invullen tijdens fasen waarin niet specifiek één van de elementen van ‘boeiend onderwijs’ aan
de orde was. Zo konden we een vergelijking maken.”

‘We
interpreteerden
teveel’
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Resultaten
>> “We kwamen tot een score van 50% of hoger op de eigen betrokkenheid wanneer betekenisvol
wordt lesgegeven.
>> Ook is er sprake van een hoge betrokkenheid wanneer de meervoudige intelligenties van
kinderen worden aangesproken. Het verschil met een moment zonder specifiek element van
‘boeiend onderwijs’ is 21%.
>> Een relatief hogere betrokkenheid wordt gescoord wanneer samenhang wordt ingebouwd
in een les. Het verschil in scores tussen deze momenten en een lesmoment zonder specifiek
element van ‘boeiend onderwijs’ is 12%.
>> Het verschil tussen een lesmoment waarbij het element samenwerken wordt toegevoegd, levert
slechts een nihil verschil in betrokkenheid op ten opzichte van een moment zonder specifiek
element van ‘boeiend onderwijs’ (3%).
>> Onze aanname was altijd dat coöperatieve werkvormen (werken met placemats, mix tweetallen,
rondpraat etc.) beslist bijdragen aan een hoge betrokkenheid van leerlingen. Dit resultaat
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hadden we echt niet verwacht.”

Meerwaarde voor school en anderen
“Binnen de vergaderingen van de bouwen worden teamleden door CoPs uitgebreid op de hoogte
gebracht van tussentijdse ontwikkelingen. We doen dat vanuit transparantie en veiligheid en geven
collega’s de kans om met de CoP te sparren. Die andere blik is van toegevoegde waarde!
Aan de hand van onze resultaten hebben we uitgebreid besproken hoe we verder wilden met het
onderzoek naar de relatie tussen boeiend onderwijs en betrokkenheid. Toen werd aangegeven dat
de aandacht voor meervoudige intelligentie al heel sterk in ons dagelijks werk is verweven.
>> Leerlingen van groep 8 waren in hun terugkoppeling heel uitgesproken over het belang van
betekenisvol onderwijs. Dat samen is de aanzet geweest om in de huidige CoP, actief sinds 20152016, een vervolgonderzoek te starten. Waar we inmiddels veel tijd aan hebben besteed, is de
verdieping in inhoud en aanpak in relatie tot het element betekenisvol.
Collega’s gaan aan de slag met concreet materiaal, sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen
en stellen zichzelf steeds vaker de vraag: wat is hiervan het nut voor kinderen?
Onderwerpen als bijvoorbeeld de presidentsverkiezingen in Amerika, 100 jaar Toon Hermans,
natuurverschijnselen, vrouwenkiesrecht of vloggen krijgen nu vanuit de kinderen inhoud. Voor de
leerkrachten betekent het dat ze nog steeds vanuit kerndoelen werken, maar hun lessen anders
ontwerpen.
Inmiddels kennen we de nieuwe scores van betrokkenheid in relatie tot betekenisvol. De score is
twee keer zo hoog! Je kunt min of meer zeggen: de opdracht die wij van onze kinderen hebben
gekregen is: focus meer op betekenisvol.
Als team denk en praat je anders over zaken. Een voorbeeld is: Hoe kies ik een nieuwe methode?
Tegenwoordig worden daarover kritische vragen gesteld, de onderzoekende houding is versterkt. In
de volle breedte van onze school merk ik dat onderwijskeuzes meer worden beargumenteerd. Voor
het team een hele verandering. Het bruist op Loedoes! De huidige manier van denken en doen stuit
bij sommige collega’s weleens op weerstand. Daar moet je samen over willen praten. Met als basis:
wat heeft de ander nog nodig en waar kan ik hem of haar bij helpen?
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Loedoes is een academische basisschool, waar sinds het schooljaar 2016-2017 elk teamlid actief
is in een CoP. De onderwerpen komen voort uit de doelstellingen in ons jaarplan. De schoolleiding
vertrouwt dit toe aan de CoPs en geeft ruimte. Niet alleen om zitting te nemen in een community,
maar ook voor de terugkoppeling en het bevorderen van de doorontwikkeling.
Wat ik wel heb ervaren is dat de samenstelling van een CoP een mix van ervaring moet zijn. Teveel
expertise kan een valkuil zijn. Meningen kunnen dan doorslaggevend zijn, terwijl ieders bijdrage van
belang is. Nu voelen we ons allemaal eigenaar van het proces en dat is prettig.”

3.2 De Kingbeek Kindante
Grevenbicht/Obbicht

Omgaan met Verschillen, hoe geef je dat inhoud? Basisschool de Kingbeek, een fusie tussen scholen
in Grevenbicht en Obbicht, Ds. Deeleman, Pastoor Franck en St. Willibrordus, is die uitdaging
aangegaan vanuit het vakgebied Wetenschap & Technologie (W&T). Een thema dat aansluit bij de
schoolontwikkeling. “We hadden nog voordat de CoP aan zijn opdracht begon al stappen gezet,
gelet op de keuze van onze methodes wereldoriëntatie en rekenen, waarbij op drie niveaus wordt
gedifferentieerd.” Aan het woord Maurice Thelen, die terugblikt op een interessant proces.

Aanleiding en onderzoeksvraag
De focus van deze CoP ligt op Omgaan met Verschillen. Het gaat om de volgende aspecten:
kennisverbreding, verbeteren van vaardigheden in het Omgaan met Verschillen en het
samenwerken als team(s). Omdat de school als speerpunt Wetenschap & Technologie gericht op
de onderzoekende houding van leerlingen als vaardigheid heeft gekozen, verbinden we deze twee
gebieden met elkaar.
Hiermee willen we bereiken dat de verschillen tussen kinderen als het om de onderzoekende
houding gaat, binnen het domein W&T, wordt meegenomen in het ontwerpen en uitvoeren van
onderwijs op dit gebied. Verder doelen we op een verandering in de houding van leerkrachten in
de omgang met leerlingen binnen dit domein (W&T) en de mogelijkheden en vaardigheden in het
differentiëren hierin.
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We verwachten door differentiatie, dus aansluiten op het ontwikkelingsniveau van de kinderen,
meer opbrengstgericht onderwijs. De gegevens die we nodig hebben om te kunnen differentiëren
geven ons inzicht in de volgende stap. Hiermee kunnen we ook aantonen dat we het onderwijs
passend maken. En als laatste werken we aan een gedeelde verantwoordelijkheid in het team wat
betreft de aanpak met behulp van differentiatie. Hiermee worden we meer een school.
“Hoofdvraag voor ons: Hoe verbeteren we Omgaan met Verschillen, in de klas en op schoolniveau,
waarbij we uitgaan van verschillen in leerstijl en verschillen in intelligenties? Deelvragen die daarbij
horen zijn: op welke manier gaan we als gehele team differentiëren om te komen tot uniformiteit;
mogen we op verschillende wijzen differentiëren, rekening houdend met verschillen tussen
leerkrachten en binnen welke vakken kunnen we dit effectief doen? In de drie jaar dat de CoP
actief was, hebben vier studenten van de Nieuwste Pabo onderzoek gedaan. Hieronder staan twee
voorbeelden van de afgelopen twee jaar.
3.0

Een LIO die zitting had in de CoP stelde de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre wordt de
onderzoekende houding van de kinderen van groep 7/8 van BS de Kingbeek, locatie Obbicht
gestimuleerd door rekening te houden met de leerstijlen volgens de leerstijltheorie van
Kolb? Een andere student, derdejaars, formuleerde de vraag: Hoe maak je een functionele
groepssamenstelling met behulp van MI-onderwijs met betrekking tot het vak Wetenschap en
Technologie?”
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Aanpak
“Onze LIO heeft in de combinatiegroep 7/8 gemeten dat het samenstellen van groepjes volgens de
indeling van Kolb de opbrengsten vergroot. Achterliggende gedachte was om te differentiëren op
een andere manier dan op niveau, sekse of gedrag. Namelijk differentiatie gericht op leerstijl met
als doel het benaderen van leerlingen op een andere manier, waarbij er recht gedaan wordt aan het
talent van het kind.”
Hoofdvraag en deelvragen van de derdejaars student: heeft voor haar onderzoek alleen een
onderzoeksplan geschreven. Haar hoofdvraag en deelvragen waren:
>> Hoofdvraag (boven)
>> Hoe breng je de onderzoekende houding van kinderen in kaart?
>> Hoe kun je binnen W&T omgaan met de verschillen (in talenten) van kinderen?
>> Hoe kan MI-onderwijs een bijdrage leveren aan het maken van groepjes binnen het vak W&T
“Ook in het team van BS De Kingbeek is een onderzoek gestart en hebben we voor onderstaande
werkwijze gekozen:
>> Hoe willen wij dat het onderwijs op bassischool de Kingbeek er over 5-7 jaar uitziet in het cluster
5 t/m 8?
>> In kaart brengen van de cognitieve vaardigheden, zelfsturing en sociaal emotionele ontwikkeling
van de kinderen in cluster 5 t/m 8 voor het schooljaar 2017-2018 m.b.v. de kleuren cirkels (sociaal
emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en cirkel zelfsturing);
>> Na het onderzoek van pijler 1 en 2 met de daarbij behorende conclusies de kinderen van cluster
5 t/m 8 voorbereiden op de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen starten in een eventuele
nieuwe organisatievorm.
In de eerste fase hebben collega’s verschillende dimensies binnen hun dagelijkse praktijk beoordeeld
(pedagogiek, eigenaarschap, didactiek, leerstof, organisatievorm, differentiatie, toetsen en
rapportage) zowel kijkend naar de leerstof als hun eigen rol. Ieder voor zich heeft aangegeven: waar
sta ik nu en waar wil ik naar toe?
De tweede stap, in kaart brengen van de cognitieve vaardigheden, zelfsturing en sociaal emotionele
ontwikkeling van de kinderen, is door de desbetreffende leerkracht(en) van elke groep uitgevoerd
aan de hand van cirkels. De laatste fase is een brainstormsessie geweest waarin de conclusies van
voorgaande vragen zijn besproken en we tot een uitspraak zijn gekomen over het toekomstige
schoolconcept en de voorwaarden.”
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Resultaten
“Uit het onderzoek van de LIO is naar voren gekomen dat rekening houden met verschillen tussen
leerlingen in leerstijl de onderzoekende houding bevordert. Dat kan zijn door aan te sluiten bij de
voorkeursleerstijl van het kind of door in één les alle vier de leerstijlen van Kolb (ervaren, reflecteren,
conceptualiseren en toepassen) in te zetten. Deelvaardigheden van onderzoekend leren, zoals een
onderzoek opzetten en presenteren, scoren beter ná het aanbieden van de proeven waarbij er
wordt gewerkt met de leerstijlen dan ervoor.
Het gaat nog een stap verder door te concluderen dat de leerstijltheorie van Kolb, het
laten terugkeren in een les van alle vier de leerstijlen, in de proef op De Kingbeek tot een
grotere leeropbrengst leidt dan toepassing van de theorie van Vermunt (betekenisgericht,
reproductiegericht, toepassingsgericht en ongericht), die dit niet als een voorwaarde stelt.”
Voor de leerkrachten betekent het dat ze groepen zijn gaan indelen aan de hand van de leerstijlen
van Kolb, hoewel het geen verplichting is. We stimuleerden om in de eigen groep de uitdaging aan
te gaan. Dit is ingeleid door een plan van aanpak voor collega’s die actief zijn binnen het domein
CNME, waartoe W&T behoort. We hebben hier een half jaar voor uitgetrokken. We dienden daarbij
twee doelen: Omgaan met Verschillen als middel door gebruik te maken van de onderzoekscyclus;
Omgaan met Verschillen ten gunste van de team- en schoolontwikkeling: hoe komen we ten gunste
van een aanpak in het teken van de ‘onderzoekende houding’ binnen het team op één lijn?
Het traject in relatie tot ons schoolconcept maakt allereerst inzichtelijk dat ons huidig
onderwijsaanbod, clusterbreed, is te omschrijven als adaptief, maar we willen toewerken
naar innovatief onderwijs. De variant ‘toekomstgericht’ lijkt vooralsnog niet te realiseren. Niet
onbelangrijk was dat de resultaten van de meting onderling zijn gedeeld, besproken en dat iedereen
heeft kunnen aangeven op welk deelgebied hij/zij nog ontwikkelingen voor zichzelf ziet.
Door de cirkels van zelfsturing, cognitie en sociaal emotionele ontwikkeling van de huidige groepen
4 t/m 7 in te vullen en te bespreken, hebben we een goed beeld gekregen van de ontwikkelingen
binnen deze klassen. We weten dan ook binnen welke kaders we met de leerlingen moeten
investeren.

46

Een ander resultaat is het ontwerp en gebruik van het werkblad ‘Leren reflecteren’, dat we
hebben geïntroduceerd. Het dient ter ondersteuning van zelfstandig werken en het vergroten van
eigenaarschap. Leerlingen noteren hun planning, hun gekozen werkplek en de reden waarom
en reflecteren (wat neem ik mee van vandaag; wat ging goed; wat heb ik geleerd en wat ga ik
veranderen?). Tot slot geven ze voor de opbrengst een beoordeling (tussen 10 en 100).
Figuur 3.1 - Leerlingenmateriaal om te leren reflecteren

De weg die we als team willen inslaan is uitgezet, maar dat neemt niet weg dat er nog meerdere
uitdagingen zijn die zelfs belemmerend kunnen zijn om onze schoolvisie waar te maken. Ook
die discussie hebben we open met elkaar gevoerd. Aspecten die genoemd werden zijn: grootte
van combinatiegroepen, bezetting, aanbod voor zorgleerlingen, verantwoordelijkheden etc. Dat
maakt dat we als team behoeften en wensen hebben geformuleerd om de gezamenlijke visie
daadwerkelijk gestalte te kunnen geven.”
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Meerwaarde voor school en anderen
“Het werk van beiden studenten helpt scholen om meer doordacht groepjes samen te stellen op
basis van de theorie over leerstijlen van Kolb aan de ene kant en anderzijds op grond van talenten,
MI’s. Ons eigen onderzoek kan voor scholen betekenen dat ze bewuster de procesmatige kant van
onderzoeken in praktijk gaan brengen, omdat dit bepalend is voor het resultaat van verandering
ervaren.
Teamleden zijn door ons periodiek op de hoogte gebracht en een belangrijk deel van het
proces, passend binnen de schoolontwikkeling, hebben we samen doorlopen. Door samen een
onderzoekende houding aan te nemen, elkaar te ontmoeten, talenten, vragen en behoeften van de
ander te leren kennen, vergroot je het draagvlak. We zijn voornemens dit structureel op de agenda
te zetten.
Voor basisschool de Kingbeek was het ongewend om een praktijkonderzoek te verrichten. Wij als
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leerkrachten in de CoP hebben dat geleerd van onze studenten en onze SLB’er. Die ervaringen en de
werkwijze hebben wij weer ingebracht in het team door in de clusters 5 t/m 8 een onderzoekende
houding te introduceren en daarmee een traject te realiseren.
De schoolleiding heeft op meerdere niveaus gestimuleerd en steeds aangegeven gebruik literatuur
en stel in het geheel steeds het belang van het kind centraal. Besluitvorming was niet het primaire
doel, maar door onderzoek en uitwisseling van bevindingen uiteindelijk komen tot weloverwogen
beslissingen. De leiding stelde nadrukkelijk het proces voorop.”

3.3 BS Amby MosaLira
Maastricht

Academische basisschool Amby heeft de afgelopen jaren het onderwijs letterlijk en figuurlijk anders
ingericht. Zowel de onder- als bovenbouw telt een leerplein met zitbanken om in twee- of viertallen
projectmatig te kunnen werken. In groep 8 gaat men nog een stapje verder. Door differentiatie,
individueel en in groepen, wordt beantwoord aan de onderwijsbehoeften van het kind. Onderzoek
naar Omgaan met Verschillen in de CoP is een drijfveer voor de hele school gebleken. Een interview
met kartrekker Annemarie Kaanen.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“We waren in het team op het punt gekomen dat we ontevreden waren over de bestaande
methoden wereldoriëntatie, de Wijzer-reeks. We wilden binnen dit vakgebied sowieso meer
leeropbrengst. Aan de leerlingen merkten we dat de meeste lesstof al na drie weken was vervaagd.
Een ander argument was dat beide methodieken gericht zijn op klassikaal lesgeven en dat wilden
we tot een minimum beperken.
BS Amby is een academische basisschool met boeiend onderwijs, met oog voor ieders persoonlijke
talenten en aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden. “Door het eigenaarschap van leren te
vergroten, hadden wij de verwachting meer tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen
en tegelijkertijd hun motivatie te vergroten en de leeropbrengst naar een hoger plan te tillen. Dus
moest er sowieso een nieuwe methode of aanpak komen.
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Ook in ons geval is er een hoofdvraag, maar ontstonden gaandeweg het proces twee belangrijke
subvragen. Bij aanvang vroegen we ons af hoe geven we betekenisvol wereldoriëntatie-onderwijs,
rekening houdend met verschillen tussen leerlingen? Later ontstonden voor ons als CoP weer
deelvragen, in eerste instantie: welke leerkrachtvaardigheden heb je nodig om onderzoekend leren
te begeleiden? Tot slot: hoe moet voor onze school een leerlijn onderzoekend leren eruit zien?”

Aanpak
“We hebben met het team een tweesporenbeleid gevolgd. De literatuur inspireerde om in het vak
wereldoriëntatie onderzoekend leren te introduceren. We waren met deze manier van leren wel al redelijk
bekend, maar er heerste onder de collega’s nog de nodige twijfel over de toepasbaarheid. De andere
teamleden stelden zich de vraag: welke methode stimuleert in voldoende mate het onderzoekend leren?”
Op grond van criteria kwam het tot een vergelijking, maar een eensluidend besluit bleef nog uit.
“Tijdens studiedagen werden we het gaandeweg met elkaar eens dat niet de zoektocht naar geschikte
wereldoriëntatiemethoden leidend moest zijn, maar de vraag: hoe stimuleren we bij kinderen de
onderzoekende houding? Al pratend concludeerden we dat een aantal collega’s het ontzettend lastig vond
om het proces van onderzoekend leren te begeleiden. Stellen wij wel goede vragen, hoe begeleid je in de
rol van coach het individu en de groep en hoe controleer je of de leerlingen het begrijpen? We beschikten
wel over een plan voor onderzoekend leren, maar schoolbreed bekeken waren de opbrengsten en de
reacties van leerkrachten wisselend. Een meting onder de leerkrachten gaf een beeld van welke
vaardigheden moesten worden ontwikkeld. Daarop koos de CoP samen met de andere leerkrachten voor
een scholing naar onderzoekend leren. Op grond van nieuwe inzichten en literatuur is in een later stadium
een leerlijn voor de hele school ontworpen.”
Figuur 3.2 - Scoreformulier (gemiddelde score)
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Resultaten
“Onderzoeker en lerarenopleider Ellen Siebenlist liet ons als leerkrachten, ieder voor zich, ervaren
wat het is om bezig te zijn met onderzoek. Hoe voelt dat? Welke vaardigheden heb je nodig? Hoe
kies je literatuur en wat doe je ermee? Het doen van een mini-onderzoek is best een intensief traject
geweest, in bepaalde gevallen ook behoorlijk confronterend. Sommigen van ons ervoeren onrust.
De bijeenkomsten gaven wel nadrukkelijk handvatten voor de ontwikkeling van onze competenties
op het gebied van onderzoekend leren. We verwierven kennis, maar ook leerkrachtvaardigheden.
Verworvenheden tijdens de scholing zorgen ervoor dat het team zich makkelijker beweegt
binnen de kaders van het thema. “Inmiddels geldt de cyclus ‘onderzoekend leren’ van
Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland op Amby als basis voor de te volgen stappen in de klas. Een
andere inspiratiebron is voor ons de doorgaande lijn van het landelijke VTB-project, Verbetering
Techniek Basisonderwijs geweest. Het geeft goed weer wat je per vak van elke leeftijdsgroep mag
verwachten. Met die informatie en gebaseerd op de SLO-kerndoelen, wordt een leerlijn geschreven
die we per bouw verbreden met kennis en vaardigheden op het gebied van ICT.”

3.0

Door te focussen op de aanpak was de keuze voor een methodiek die daarop aansloot eenvoudiger
geworden en kwam de zaakvakmethode natuur & techniek, aardrijkskunde en geschiedenis Naut,
Meander en Brandaan van uitgeverij Malmberg in beeld. Met aandacht voor theorie én praktijk en
afgestemd op de 21st Century Skills. “Zij hanteren een ritme van 25 lesweken en bieden gedurende
een periode van 15 weken ruimte voor verdieping, aangevuld met bakkaarten. De mogelijkheden
tot verdieping vinden wij op onze school heel belangrijk. Daar zetten we fors op in, nog wel sterker
dan de methode aangeeft. Leerlingen die daar niet aan toe zijn, kiezen voor een compactere
opdracht. Bij wereldoriëntatie zien we het huidige boek niet meer dan een basis voor onze lessen.
Het is zelfs zo dat sommige groepen het niet eens meer gebruiken.”

‘We zaten te
zeer in een bubbel’
Betekenisvollere lessen en tegemoet komen aan diversiteit leidt tot meer motivatie. “We hebben
het niet gemeten, maar het is wel gebleken uit interviews met leerlingen van de groepen 4 t/m 8.
Ze reageren enthousiast op hoe ze in het vak wereldoriëntatie zichzelf kunnen uitdagen. Doordat
we werken volgens de Taxonomie van Bloom zijn vragen en opdrachten overeenkomstig het niveau
van de leerling. Wie meer aan kan, meestal is dat het geval bij meer- en hoogbegaafde kinderen,
kiest voor verrijkingsopdrachten. Voor een ander is het een prestatie om een vraag met behulp
van internet te beantwoorden. Zelf bepalen wat ze leren en hoe ze leren, het aanspreken van het
eigenaarschap, wordt door de kinderen hoog gewaardeerd.”
Een ander belangrijk effect binnen Amby is de verhoogde leeropbrengst in de les.“Voorheen
bereidden de kinderen zich thuis voor op de proefwerken wereldoriëntatie, terwijl we nu in de klas
een lesblok met een toets afsluiten.

50

Meerwaarde voor school en anderen
“In de afgelopen periode hebben we als CoP van andere scholen in Zuid-Limburg meerdere vragen
gehad over hoe wij onderzoekend leren in het onderwijs toepassen. Tijdens bezoeken wisselen
we ervaringen uit. Ook voor ons is het heel leerzaam om ons proces nog eens onder woorden te
brengen en inzichten te delen.
In het begin zaten wij als CoP-leden te zeer in een bubbel. We wilden enthousiast de nodige zaken
realiseren, maar verrasten met onze acties sommige collega’s. We zijn toen structureler gaan
informeren en afstemmen: wat hebben jullie nodig? Inmiddels is het normaal dat leerkrachten voor
vragen, maar ook ideeën, bij onze CoP aanschuiven.
Aanvankelijk waren in het team te grote verschillen in ervaring met onderzoekend leren. Samen zijn
we gaan kijken wat gaat goed en wat minder. We hebben beide groepen aan elkaar gekoppeld en
tweetallen gevormd. Zo ontstonden momenten van intervisie en sparren. Nog voordat de scholing
startte, spraken we af dat elk duo een opzet maakte voor een onderzoekend project, ongeacht in
welk(e) vakgebied(en). Inhoud en leermomenten werden aan elkaar gepresenteerd.
Vervolgens hebben we gemeten in welke mate leerkrachten dachten te beschikken over bepaalde
vaardigheden om binnen hun groep onderzoekend leren te begeleiden. Over het algemeen had
men zichzelf te hoog ingeschat, zo bleek na het volgen van de training met Ellen Siebenlist.”
Keuzes binnen het onderwijs, didactisch of pedagogisch, worden bewuster gemaakt. Het gedrag
is nu meer: waarom willen we dat, wat zegt de literatuur daarover en hoe pakken we het aan? Niet
de onderwijsactiviteit, maar het leerdoel dat we voor ogen hebben, staat centraal. Op onze school
heerst dan ook een groot enthousiasme over het doen van onderzoek binnen communities.
De schoolleiding zette bewust in op gedeeld leiderschap en verantwoordelijkheden worden
verdeeld over meerdere medewerkers. Daarnaast faciliteert en stelt ze, indien nodig, meer uren
beschikbaar. Iedereen wordt erbij betrokken en in de gelegenheid gesteld mee te denken.”

3.4 De Achtbaan Swalm & Roer
Melick

Binnen het thema Omgaan met Verschillen koos de CoP van BredeSchool De Achtbaan in Melick
voor onderzoek naar het vergroten van het eigenaarschap van leren bij kinderen. Tot voor enkele
jaren was dat voor het team geen onbekende werkwijze, maar door omstandigheden verdween die
aanpak naar de achtergrond. In dit interview beschrijft kartrekker Ingrid Bongartz-Aarts hoe het
team het onderwerp opnieuw heeft omarmd en geïmplementeerd.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“Tot voor een aantal jaren vormde het eigenaarschap van leren een rode draad door onze school.
Nog steeds is dit een belangrijk uitgangspunt in onze visie. Uitgezonderd het cluster van de groepen
1 en 2, is door wisselingen in het team het accent op andere zaken komen te liggen. Ook door
toedoen van de Onderwijsinspectie is bij ons de focus meer op resultaten gericht. Met als gevolg
dat we vooral weer klassikaal les zijn gaan geven en we als leerkrachten het gevoel hebben dat het
eigenaarschap ons uit de handen glipt.”
Door de inzet van de weekplanner, die in de bovenbouw al jaren wordt gebruikt, lijkt het alsof
leerlingen veel ruimte in hun planning krijgen, maar de praktijk leert dat deze volledig door
leerkrachten wordt ingevuld. Tot die constatering komt de CoP bij aanvang van hun onderzoek.
De regie van de leerlingen blijft beperkt tot de volgorde van de activiteiten en de keuze van extra
activiteiten.
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Uit ervaring kennen we de voordelen van het bevorderen van het eigenaarschap; dat maakt heel
wat uit. Leerlingen raken intrinsiek gemotiveerd, ze zijn enthousiaster en leergieriger als ze zelf
keuzes kunnen maken en accenten zetten op hun eigen leren en leven. Tijdens de oriëntatiefase van
ons onderzoek kwamen we tot de volgende vraag: hoe leren kinderen doelen stellen en daarmee het
eigenaarschap over hun leren te vergroten?”

In vrijwel alle clusters kwamen ze tot de volgende drie aandachtspunten:
stel samen met de leerlingen concrete doelen vast, voer hierover
gesprekken met ze en hanteer met de leerlingen een (week)planning.

Aanpak
“Tijdens het eerste overleg van de CoP met de rest van het team wilden we weten: bedoelen we allemaal
hetzelfde als we praten over het begrip eigenaarschap? Dat bleek wel het geval. De nodige vragen
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kwamen op tafel. We werden het erover eens dat je als leerkracht een hele belangrijke rol hebt in het
scheppen van voorwaarden om te komen tot eigenaarschap, met name de interactie met leerlingen.”
Om zicht te krijgen op kenmerken van eigenaarschap en het bevorderen daarvan observeerden CoP-leden
aan de hand van een kijkwijzer gedragingen van leerlingen en leerkrachten. In vrijwel alle clusters kwamen
ze tot de volgende drie aandachtspunten: stel samen met de leerlingen concrete doelen vast, voer hierover
gesprekken met ze en hanteer met de leerlingen een (week)planning.
“We zagen dat het voor de leerlingen niet altijd duidelijk is aan welke doelen in een bepaalde periode
gewerkt wordt. Leerkrachten ervaren dat het lastig is om voldoende tijd in te roosteren voor het stellen van
concrete doelen en hierop individueel te reflecteren. Er worden geen afspraken gemaakt hoe deze doelen
tot stand komen, waardoor er verschillen zijn per groep en/of leerkracht. De weekplanning is nog te veel
leerkrachtgestuurd, waardoor weinig keuzevrijheid is voor de leerling. Om het eigenaarschap te vergroten,
is voor kinderen een vaste structuur met ruimte voor keuzemogelijkheden (autonomie) een vereiste.”
Figuur 3.3 - Eigenaarschap
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Na terugkoppeling van de aandachtpunten naar het team is de CoP van De Achtbaan zich gaan
richten op de inhoud van de volgende aspecten: 1) hoe leer je leerlingen doelen stellen; 2) welke
vragen stel je tijdens reflectiegesprekken én 3) hoe coach je de leerling bij het eigenaarschap?

Resultaten
De CoP van De Achtbaan heeft tijdens het onderzoek een kijkwijzer samengesteld met een
tweeledig doel. Aan de ene kant het gedrag van een leerling, die eigenaarschap van leren
ontwikkelt, in kaart brengen. Aan de andere kant zicht krijgen op de gedragingen van een
leerkracht die eigenaarschap bevordert. Elementen die in deze kijkwijzer aan bod komen zijn: wat
is het plangedrag, welke opdrachten worden gegeven, welke vragen stelt de leerkracht, wie stuurt
en hoe, hoe gaan kinderen om met problemen, hoe lossen ze deze op, hoe werken ze onderling
samen, hoe wordt opgeruimd en hoe ziet het rooster eruit mbt zelfstandig werken?
Om leerlingen te helpen bij het leren concrete doelen te stellen, gebruiken de teamleden
doelenkaartjes. Leerkrachten weten, na een training gespreksvaardigheden bij Bureau Wolters,
inhoud te geven aan reflectiegesprekken en, rekening houdend met niveauverschillen, te coachen
om het eigenaarschap te vergroten. “Om te zorgen voor eenduidigheid binnen de clusters stellen
we een kijkwijzer voor alle leerkrachten beschikbaar, zodat bekend is welke vragen ze kunnen
stellen tijdens een reflectiegesprek, zodat kinderen hun kwaliteiten, kansen en doelen leren
benoemen.”
Zelfsturing speelt een belangrijke rol binnen eigenaarschap. Zelfsturing is het sturen van
eigen gedrag, in staat zijn informatie beter te verwerken, afleidingen te weerstaan en te schakelen
tussen verschillende situaties. In de psychologie worden dit ook wel de executieve functies
genoemd (Sardes, 2010). Hart & Jacobs definiëren deze als vaardigheden die ons helpen om te
beslissen op welke activiteiten of taken we onze aandacht richten en welke we kiezen om uit te
voeren (Hart & Jacobs, 1993). Sardes geeft 3 aspecten waaruit de executieve functies bestaan:
>> Het werkgeheugen: je aandacht kunnen richten en dingen kunnen onthouden.
>> Impulscontrole: weten wanneer je dingen beter niet of later kunt doen. Dit wordt volgens
Dawson & Guare ook wel inhibitie genoemd (Dawson & Guare, 2009).
>> Cognitieve flexibiliteit: in staat zijn een plan of strategie bij te stellen.

Vanaf groep 5 zijn nu afspraken gemaakt over het gebruik van de weekplanner. Voor leerlingen is
duidelijk dat ze een aantal taken zelfstandig kunnen plannen en uitvoeren. Begeleid door hun leraar
leren ze op grond van hun doelstellingen bewuste keuzes in hun planning te maken.

Meerwaarde voor school en anderen
“Instrumenten als reflectiegesprekken en de weekplanner zijn ook voor andere basisscholen
goed bruikbaar om het eigenaarschap te vergroten. Wat we de afgelopen jaren zijn blijven
doen, is het samenstellen van een portfolio en het voeren van portfoliogesprekken. Samen met
ouders en het kind. Wat ik vanuit de CoP andere teams zou willen adviseren is: neem de tijd voor
zulke gesprekken. Zorg daarnaast ervoor dat kinderen leren reflecteren. De kijkwijzer voor onze
reflectiegesprekken helpt dat elk teamlid hetzelfde doet.
Elk cluster is met minimaal één collega in de CoP vertegenwoordigd. Tijdens de
clustervergaderingen wordt een terugkoppeling gegeven van wat in de CoP wordt besproken en
andersom. Verder was ons onderzoek een terugkerend onderwerp tijdens de teamvergadering.
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Als CoP-leden hebben we ons steeds de vraag gesteld: welke kant willen we op en staan de neuzen
nog in dezelfde richting? Opmerkingen, bevindingen en vragen van andere teamleden hebben we
iedere keer meegenomen. Ik denk dat we dichtbij het team zijn blijven staan. Wij zagen vooral dat
ze behoefte hadden aan handvatten voor het voeren van de reflectiegesprekken. Door aan iedereen
duidelijkheid te verschaffen hebben we gewonnen aan draagvlak.
Onderzoek vraagt dat je de diepte ingaat. Het stappenplan vanuit de Nieuwste Pabo hielp daarbij.
Omdat je met meerdere clusters tegelijk onderzoek doet kun je onderling vergelijken. Het effect dat
je op onze school ziet, is dat ook andere werkgroepen zijn ontstaan.
De schoolleiding heeft aan de leden van de CoP tijd beschikbaar gesteld. We voelden ons gesteund
en kregen daarnaast ruimte en het vertrouwen!”

3.5 Bernardus/De Triangel Innovo
Gulpen
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In Gulpen mag met recht van een bijzondere CoP worden gesproken. Bij de start van deze
community bevinden SBO Bernardus en BS De Triangel zich al een tijd onder één dak.
Praktijkonderzoek is de aanleiding tot inhoud geven aan gezamenlijk onderwijs en het vergroten
van het eigenaarschap van het individuele kind. Beide teams zijn dan ook vertegenwoordigd in de
Community of Practice onder leiding van kartrekker Kim Duijkers en schoolleider Jos Vandewall. Een
gesprek met laatstgenoemde.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“Aanvankelijk waren het in Gulpen twee aparte scholen. Na het besluit over gezamenlijke
huisvesting zijn we met een schoolontwikkelingstraject gestart, geheten ZorgSaam, dat overigens
nog steeds loopt. Je formuleert onderwijskundige uitgangspunten, de wijze van inrichting van dit
gebouw en je stelt kernwaarden vast. Zo staat voor onze organisatie de zorg voor zowel leerlingen
als het personeel hoog in het vaandel. Tegelijk spraken we een collectieve ambitie uit: we gaan
vormgeven aan het organiseren van Omgaan met Verschillen. Op verschillende niveaus kom je al
gauw tot vragen als: hoe laat je beide concepten op elkaar aansluiten en hoe pak je dat binnen de
verschillende groepen aan? Als CoP-leden zagen we mogelijkheden om dit te verdiepen.
De CoP heeft de onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kunnen we door samenwerking Omgaan met
Verschillen tussen leerlingen organiseren? Te beginnen met het jonge kind, specifiek in de groepen
1 en 2. Anders gezegd: hoe stemmen we in de dagelijkse praktijk ons onderwijs af op de behoeften
van kinderen? Uitgangspunt voor beide teams was dat de aanpak schooldoorbrekend moest zijn.
We wilden nadrukkelijk een brug slaan tussen basisonderwijs en SBO.”

Aanpak
“Binnen de community hebben we als vertegenwoordigers van beide teams de tijd genomen om
elkaar beter te leren kennen, om daarna uitvoerig stil te staan bij de functie van een CoP en welk
proces daarbij hoort. Het heeft even geduurd voordat we die ene belangrijke vraag helder in beeld
kregen: hoe komen we voor alle betrokkenen tot een nieuw hanteerbaar onderwijsconcept, waarbij
we rekening houden met de verschillen en leerbehoeften tussen leerlingen?”
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Jos Vandewall over het verzamelen van kennis: “Steeds is in de groep literatuur ingebracht en met
elkaar uitgewisseld. We hebben een expert uitgenodigd en enkele relevante themabijeenkomsten van
ons bestuur bezocht. Onze kartrekker is op werkbezoek geweest bij de Synergieschool in Roermond,
eveneens een samengaan van een basisschool en SBO, om te zien hoe zij Omgaan met Verschillen.”
Door de CoP is bewust gekozen voor fasering van de nieuwe werkwijze, te beginnen in de groepen
1 en 2. “Laten we wel wezen: schooldoorbrekend werken vraagt iets van leraren, en ook binnen de
teams zijn individuele verschillen door ervaring en inzicht, de nodige aanpassingen.” Het plan van
aanpak voor de groepen 1 en 2 is ook aan de ouders, gepresenteerd. Tot groot enthousiasme en
met een staande ovatie, aldus de schoolleider. “De bedoeling is dat we ons komend schooljaar in de
kleutergroepen gaan verdiepen. We willen het concept uitbreiden en introduceren in de groepen 3
en 4 en mogelijk ook in de middenbouw.”

Resultaten
“Bij de start van de CoP wisten we dat beide teams in de groepen 1 en 2 de methodiek Speelplezier
hanteren. Met elkaar hebben we nog eens goed van gedachten gewisseld over hoe dit gebeurt.
Vervolgens zijn alle thema’s naast elkaar gelegd, materialen geïnventariseerd en hebben we keuzes
gemaakt. Zo kwamen we tot afstemming over het onderwijsaanbod en konden we met geschikte
middelen het gezamenlijke leerplein inrichten.”
Er zijn door meerdere collega’s vragen gesteld over het oorspronkelijke groepsplan van Speelplezier,
dat is beoordeeld als te weinig concreet. “In overleg is een format voor een groepsplan opgesteld,
te gebruiken voor de verschillende thema’s die gemiddeld 6 weken duren. Omdat de methode
uitgaat van drie ontwikkelingsniveaus hebben we voor de Ipad een digitale groeiwijzer ontwikkeld.
De leerkracht geeft gedurende het thema de ontwikkelingsfasen, behorend bij de verschillende
facetten, aan en voor welke gebieden in de resterende tijd nog aandacht nodig is. Aan de hand van
foto’s en filmpjes van individuele resultaten wordt de groei in de ontwikkeling in beeld gebracht.”
Naast rekenen, taal en spel als rode draad in de thema’s koos de CoP voor het opzetten van
creatieve talentmiddagen. “Dit gebeurt inmiddels wekelijks, schooldoorbrekend, tot en met
groep 5, dus in de onder- en de middenbouw. In de bovenbouw wordt dit ook nu op deze wijze
georganiseerd, twaalf keer per schooljaar. We wilden tot een breed aanbod komen, waarbij de
kinderen in een circuitmodel steeds wisselen. Dat vraagt behoorlijk wat organisatie, maar het is
gelukt.”

‘We wilden een brug slaan tussen
basisonderwijs en SBO’
Wat is de opbrengst voor de kinderen? Jos Vandewall: “Het is nog te vroeg om iets te zeggen over
de resultaten, we hebben nog te weinig kunnen meten. Wij constateren wel al dat de opbrengst
voldoende is. Je hebt nu veel meer mogelijkheden om in kleine groepen te werken en individuen
of groepen specifiek te instrueren en te begeleiden. Op deze wijze kunnen een beter afgestemd
leerstofaanbod creëren. De ontwikkeling is beter te volgen. Overigens, apart dat wij steeds praten
over verschillen tussen de leerlingen, maar zelf maken ze geen onderscheid.”
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Meerwaarde voor school en anderen
“Het allerbelangrijkste dat wij ontwikkelen is het eigenaarschap van leren en de
verantwoordelijkheid die daar bij hoort vergroten. Onze manier van werken gaat over: stel bij het
aanbieden van onderwijs het kind centraal. Begin met het kind, kijk hoe het functioneert en hoe je
kunt inspelen op de verschillen tussen leerlingen. Voor ons werkt dat heel inspirerend en ik kan me
voorstellen dat andere scholen daardoor gestimuleerd worden. Het is een aanpak gericht op een
duurzame schoolontwikkeling. We moeten eigenlijk niet meer spreken en accenten leggen op de
‘verschillen’, maar dat wij met ons onderwijs aansluiten bij de leer- en ontwikkelingsbehoeften van
onze leerlingen. Dus niet het systeem, maar echt de leerling met zijn onderwijsbehoeften centraal
stellen.
Er zijn meerdere elementen te noemen die hebben bijgedragen aan het creëren van een breed
draagvlak. Op de eerste plaats ons schoolontwikkelingstraject ZorgSaam, dat al enige tijd loopt.
Omgaan met Verschillen is een thema dat perfect daarbij aansluit. De urgentie is ook voelbaar.
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Leerkrachten van een combinatiegroep in de bovenbouw vragen zich af of zij niet beter het roer
kunnen omgooien en gaan werken volgens de nieuwe systematiek. Door de CoP ontstaat een
beweging binnen de totale school.
Binnen SBO Bernardus zijn leraren gewend om samen onderwijs te ontwikkelen. “Die kracht
zie je ook terug binnen de community. Je werkt niet van bovenaf gestuurd, maar ‘bottom-up’,
van onderop. Collega’s van beide teams hebben we steeds geïnformeerd en betrokken bij het
onderwerp. Door consultaties in de groepen hebben we als CoP-leden feedback kunnen geven aan
leerkrachten en gezien hoe leerlingen reageren op de nieuwe manier van werken.”
Onderwijs maak je samen, is ook terug te zien in de manier waarop de creatieve talentmiddagen
zijn vormgegeven. “Net als bij rekenen, taal en spel hebben we bij de verdeling van de creatieve
vakken rekening gehouden met de talenten van de teamleden.
Behalve dat je door informatie te delen tot nieuwe inzichten komt, verbreed je binnen je team
kennis en word je in staat gesteld om te verdiepen. Ook het proces dat daarbij hoort is van
meerwaarde. Voor ons als school is het van belang dat we ouders in het geheel meenemen. We
houden ze via onder andere het ouderportaal, nieuwsbrieven en tijdens ouderavonden steeds
weer op de hoogte, maken het zichtbaar, maar zeker ook bespreekbaar. Inmiddels zijn zij onze
organisatievormen en arrangementen normaal gaan vinden, omdat we het nut ervan voor hun kind
kunnen aantonen. Deze ontwikkelingen staan ook op de agenda van de MR.
Ondersteuning gebeurt vooral door te stimuleren, te faciliteren en niet van bovenaf te sturen.
Door aanwezig te zijn bij de diverse bijeenkomsten, mee te denken, kritische vragen te stellen en
af te stemmen met de kartrekker en het MT. Die houding heb ik zowel binnen de CoP als in de
organisatie. In uren genomen was er voldoende ruimte voor alle CoP-leden.”
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3.6 CoL Omgaan met Verschillen
Aan de basis van goed onderwijs nu en in de toekomst ligt onomstotelijk het vakmanschap
van de leerkracht. Passend Onderwijs vraagt veel van dit vakmanschap en specifiek van de
bekwaamheid van leerkrachten in het Omgaan met Verschillen.

Urgentie
Het doel van de CoL was om m.b.t. Omgaan met Verschillen na te gaan ‘wat de noodzakelijke
bekwaamheden zijn voor leerkrachten tijdens verschillende fasen’ (start-, basis- en vakbekwaam), op
basis daarvan te kijken wat er al gebeurt en te komen tot adviezen voor verdere aanpassingen van
curricula voor de verschillende fasen.

Aanpak
De CoL verrichtte een aantal activiteiten gedurende de drie jaar, die deels tegelijkertijd plaats
vonden. Op de eerste plaats organiseerde de CoL in het eerste jaar bijeenkomsten met beginnende
leerkrachten en ging met hen in gesprek over wat nodig was omtrent Omgaan met Verschillen. Uit
deze gesprekken bleek dat er een grote behoefte lag ten aanzien van leerkrachtcommunicatie en
-handelen in relatie tot het omgaan met gedrag. Op de tweede plaats ging de CoL na in hoeverre
de matrix van competenties voor startbekwaam ook te gebruiken was voor basis- en vakbekwaam
of dat deze uitgebreid moest worden. Hierbij is gebruik gemaakt van interviews met focusgroepen.
Op de derde plaats vatte de CoL literatuuronderzoek samen en ging na in hoeverre het initiële
programma voldeed aan de vereiste bekwaamheden. De Nieuwste Pabo registreert alle doelen in
een digitaal programma Maius per vak, gerelateerd aan competenties en Dublin descriptoren. Op
de vierde plaats is op basis daarvan een advies geformuleerd voor de curriculumcommissie van de
Nieuwste Pabo en het samenwerkingsverband ten aanzien van de initiële en de inductiefase van de
opleiding. Het advies is gericht op kennis, vaardigheden en houding van leerkrachten in opleiding
en startende leerkrachten.

Resultaten
De focusgroep-gesprekken leverden het volgende beeld met concrete aanbevelingen op. Deze
hebben betrekking op investeren:
>> Tijdens elke fase (SB, BB, VB) in de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en houding:
- kijken vanuit leerlijnen en lange termijn ontwikkeling van kinderen;
- versterken van autonomie bij kinderen waardoor competentiegevoel groeit;
- vragen stellen om leren te stimuleren en leervragen van leerlingen leren koppelen aan relevante
leermiddelen;
- de voortgang van de leerling te bewaken en de leerling zijn eigen leren te leren sturen;
>> In het voorbereiden van leerkrachten om in toenemende mate maatwerk te leveren in de klas;
>> In coaches/mentoren die in elke fase een rol kunnen hebben;
>> In eigenaarschap, zowel bij coaches in het omgaan met leerkrachten als bij leerkrachten in het
omgaan met leerlingen;
>> In het voorbereiden van leerkrachten die vanuit een bepaalde houding opereren: ziet wat
kinderen nodig hebben, is authentiek en oprecht, is vriendelijk maar ook duidelijk vanuit een
structuur, is gericht op wat hij zelf kan doen, probeert zichzelf te verbeteren, zorgt voor een
goede relatie met ouders.
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De analyse van de vereiste competenties leverde een verrassend beeld op. De competentiematrix
met indicatoren rondom Omgaan met Verschillen zoals deze aan het einde van de
startbekwaamheidsfase wordt gebruikt, geldt ook voor de andere twee fasen. Het zijn dezelfde
aspecten die in voortdurende wisselende situaties getoond moeten worden.
Het literatuuronderzoek liet zien dat Omgaan met Verschillen te maken heeft met alle aspecten van
het leraarschap en met alle zeven competenties. Het is interessant om te zien dat het vooral ook
veel vraagt van reflectie en ontwikkeling van leerkrachten.
>> Kan experimenteren met gedrag
>> Is bereid om te veranderen
>> Kan reflecteren
>> Is bereid het eigen handelen ten aanzien van zorgleerlingen te veranderen
>> Neemt verantwoording voor de eigen professionele ontwikkeling om een leven lang te leren
>> Kan verbeteracties uitvoeren evalueren en bijstellen
>> Werkt vanuit een onderzoekende houding
>> Kan systematisch plannen, reflecteren, evalueren en acties aanpassen
>> Heeft kennis van methoden en strategieën van het reflecteren op het eigen werk en prestaties
>> Is flexibel in het gebruiken van innovatieve strategieën
>> Weet dat hij ertoe doet en is fysiek, emotioneel en cognitief in evenwicht
De analyse van het bestaande programma gebeurde door per thema per jaar na te gaan welk aspect
van Omgaan met Verschillen aan bod kwam, gebruikmakend van het programma Maius. Op basis
daarvan kon geconstateerd worden dat alle aspecten die van belang zijn aan bod komen gedurende
de opleiding.

Meerwaarde
De CoL heeft zijn meerwaarde geformuleerd in een viertal adviezen:
1. Ondersteun beginnende leerkrachten met maatwerk en een gepersonaliseerd
ontwikkelingsaanbod. Harde criteria waaraan ze moeten voldoen, zijn niet te formuleren.
Aandacht is nodig omtrent grondhouding, klassenmanagement en organisatie en kennis en
gebruik van leerlijnen.
2. Alhoewel het aanbod van dNP dekkend is op het gebied van Omgaan met Verschillen, is de vraag
of het voldoende is om de vaardigheden ook te internaliseren. Dit vraagt nader onderzoek.
3. Bied trainingen aan in het voeren van kind- en leergesprekken voor zowel start- als basis- en
vakbekwaam.
4. Bereid studenten voor op andere onderwijsconcepten en andere manieren van organiseren,
waarin de leerkracht meer een makelaar in kennis is.
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[4.0]

Thema:
Pesten

Pesten

Iedere persoon heeft recht op een veilige omgeving. Scholen vormen daar geen uitzondering op,
integendeel. Pesten draagt echter bij aan onveiligheid en het is de opdracht voor de school om dat
te voorkomen of te bestrijden. Dat betekent dat idealiter (aanstaande) leerkrachten vaardigheden
en instrumenten gebruiken om pestproblematiek te voorkomen, te signaleren, te bespreken, te
verminderen of op te lossen. Belangrijk is het besef dat optreden teambreed nodig is, en dat elke
leerkracht daar een bijdrage aan levert. Het vraagt om een gedragen visie binnen de school, waarbij
het sociaal-emotioneel leren van de leerlingen centraal komt te staan. Een positieve groepsaanpak
doet wonderen en zorgt voor respect en warmte voor iedereen. De CoL Pesten heeft in kaart
gebracht wat er nodig is voor leerkrachten om hieraan gestalte te geven en een training ontwikkeld
voor beginnende leerkrachten.

4.1 De Kameleon Meerderweert
Weert

Basisschool de Kameleon in Weert had in de personen van leerkrachten Patricia van Reenen en
Daisy Kuppens twee verantwoordelijken voor de CoP. Pestgedrag binnen de schoolmuren en de
aandacht voor het keurmerk Veilige School gaven aanleiding om onder het vernieuwingsproject
de schouders te zetten. Het resultaat is een interessant gesprek met Patricia van Reenen over de
ontwikkeling gedurende de afgelopen drie jaar.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“We hadden op de speelplaats veel last van conflictgedrag. Uiteraard bleef het daar niet bij. Na de
kleine pauzes in de ochtend en tussen de middag tijdens het overblijven, verplaatsten ruzies zich
naar de klassen. Hetgeen niet alleen invloed had op de sfeer in de groep, maar ook een nadelig
effect op de beschikbare onderwijstijd van de leerkrachten. Daarbij werden de conflicten intenser
en vonden ze op grotere schaal plaats. Ondanks gesprekken met leerlingen en ouders wisten we als
team niet goed wat we er mee aan moesten.
Onze onderzoeksvraag: Hoe kunnen we op de speelplaats het pedagogisch klimaat verbeteren?”

Aanpak
“Als CoP-leden hebben we een tijd gestoeid met het formuleren van de onderzoeksvraag.
Aanvankelijk wilden we het onderwerp breder aanvliegen dan alleen het conflictgedrag op de
speelplaats. Door in gesprek te gaan met onderzoeker en lerarenopleider Ellen Siebenlist van de
Nieuwste Pabo zijn we de vraag gaan toespitsen op het pedagogisch klimaat op onze speelplaats.
Daar ontstonden immers de meeste ruzies, zowel verbaal als fysiek.”
Om onderzoek te doen naar de oorzaken van het gedrag gedurende de pauzes ontwikkelde de
CoP een drietal enquêtes voor leerkrachten, ouders betrokken bij de tussenschoolse opvang en
leerlingen. “De uitkomsten hebben we in grafieken uitgezet. Een aanzienlijke groep leerlingen gaf
aan dat ze nauwelijks iets om handen had op de speelplaats en dat er onduidelijkheid bestond over
de gedragsregels tijdens het spelen.”
De vragen golden voor alle leeftijden, waarbij met de groepen 1 tot en met 3 een vereenvoudigde
lijst mondeling werd doorgenomen. “Daarnaast kreeg iedereen de kans om voorstellen ter
verbetering te doen. In de volgende fase hielden we door de school heen kindgesprekken. Daarin
zijn heel wat tips genoemd en besproken. Ook die hebben we met de kinderen gedeeld. Inderdaad,
in onze aanpak hebben we de kinderen sterk betrokken.” Aan de hand van de enquêteresultaten
verdiepten de CoP-leden zich in relevante literatuur. In het tweede jaar is een meting geweest om
de mate van verandering in het gedrag te kunnen peilen.”

Resultaten
“Leerlingen zagen de gezamenlijke pauzetijd voor de groepen 3 tot en met 8 als een belangrijke
oorzaak van de overlast. Ze stelden voor, naar gelang de leeftijden, de groep in tweeën te splitsen.
Een ander issue was dat kinderen zich op het speelplein gauw verveelden. Kinderen mochten
voorstellen doen voor de aanschaf van speelmaterialen. Aan de hand van een lijst met ideeën
mochten ze door het verdelen van zes stickers hun voorkeuren uitspreken. In het tweede jaar van
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de CoP hebben we de materialen beschikbaar gesteld. Ook bij het opstellen van de regels zijn de
scholieren betrokken. Deels is dat gebeurd in de klas, samen met de leerkracht; in de bovenbouw
is een leerlingencommissie in het leven geroepen, die onder begeleiding gedragsregels heeft
benoemd. Verder hebben we aan het team voorgesteld om voortaan met alle collega’s buiten te
surveilleren in plaats van één of twee. Hetgeen kon rekenen op steun van iedereen.
Op groepsniveau worden twee methodes gebruikt. Deze zijn gericht op preventie, te weten
SOEMO-kaarten en ‘Grip op de groep’. In eerste instantie gebruikten we de een of de ander,
tegenwoordig gebruikt elke klas beide. De set kaarten ondersteunt systematisch de sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen. Voor onze school was dat een gebied waar we nog niet
echt iets mee deden. Daarbij merkten we dat voor een groep kinderen de regels op school
behoorlijk verschillend waren met die ze thuis gewend zijn.
Figuur 4.1 - Voorbeelden SOEMO-kaarten
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Het voordeel van het gebruik van SOEMO-kaarten is dat je geen leerlijn hoeft te volgen, maar je
zet het in op het moment dat er een aanleiding is. Op die manier kom je tot een les. Wij gebruiken
het gemiddeld eens per week. De methode ‘Grip op de groep’ biedt vooral aan het begin van het
schooljaar, in de eerste zes weken, handvatten voor de vraag: hoe vorm je een positieve groep? Je
maakt bespreekbaar wie in de groep leiders en volgers zijn, dat je elkaar nodig hebt en hoe je goed
samenwerkt.
De enquête onder de leerlingen, een jaar later, na invoering van gesplitste speeltijden, regels met
betrekking tot buitenspelen en het gebruik van allerlei speelmaterialen, gaf een ander beeld te
zien. Allereerst zijn er significant minder incidenten dan daarvoor. Leerkrachten die surveilleren
merken een wereld van verschil. Natuurlijk gebeurt er soms nog weleens iets, maar het pedagogisch
klimaat op het schoolplein is wezenlijk verandert. Leerlingen geven ons terug dat spelen veel leuker
is geworden! Niet onbelangrijk is dat het concept en de positieve effecten door de ouders worden
gedragen.”
Of het gedrag in de klas anders is? “Ja, ook. Dat zie je al bij de kleuters. Het contact onderling
verloopt makkelijker. Ze houden meer rekening met elkaar. Kinderen geven beter hun grenzen
aan en hebben tegelijkertijd meer respect voor de ander. De communicatie gaat beter. We leren
kinderen benoemen welk gedrag van een ander ze niet willen, hoewel er best kinderen zijn die dat
lastig vinden. Natuurlijk begeleid je ze daarbij. Of je het andere gedrag terugziet in samenwerkend
leren? Als zodanig durf ik dat niet te zeggen, het is door ons niet specifiek onderzocht. Leerkrachten
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reageren vooral enthousiast op de positieve invloed van ‘Grip op de groep’.”

Meerwaarde voor school en anderen
“Tijdens de presentatie van ons onderzoek tijdens de Onderzoeksmiddag in 2016 gaven andere
scholen aan behoefte te hebben het speelgedrag in kaart te brengen. We kregen op ons verhaal
positieve reacties. Je zult moeten beoordelen wat de beginsituatie is, maar de enquêtes die wij
hebben ingezet zijn zeker door derden te gebruiken. Voor het toepassen van beide methodes geldt
in de praktijk net zo goed dat in je eigen team draagvlak moet zien te vinden en moet afwegen of
het past bij de typische situatie van je school.
In het eerste jaar was dat eenvoudig. Iedereen zag de noodzaak van een ander beleid rondom
actuele conflicten en pestgedrag in. Door het houden van enquêtes en steeds weer de
terugkoppeling zijn alle collega’s goed geïnformeerd. Dat vergrootte de betrokkenheid. Daarna
werd dat lastiger. Immers we hadden de belangrijkste oorzaken weten aan te pakken. De resultaten
waren er. Dit jaar hebben we onder de collega’s de gedragsregels in de gangen aan de orde willen
stellen. Maar niet iedereen ervaart dezelfde geluidsoverlast. De urgentie is er dan ook maar voor
een beperkte groep.
Zelf heb ik het als boeiend ervaren om een actueel onderwijsthema te onderzoeken. Je gaat
gefundeerd te werk in plaats van 1-2-3 nieuw beleid in te voeren. Van andere scholen hoor ik
geluiden dat het hele team bezig is met werken in communities. Dat spreekt me aan! Bij ons kwam
het meeste werk op de schouders van ons tweeën neer, de afgelopen jaren ondersteund door
enkele studenten.
Ondersteuning door de schoolleiding vond plaats in de vorm van taakuren en spreektijd tijdens
teamvergaderingen. Voor ons was zeker de beginfase, waarin we moesten komen tot de
onderzoekvraag en het verzamelen van literatuur, lastig. Het voelde alsof we in het diepe werden
gegooid. De begeleiding van de Nieuwste Pabo was beperkt, wellicht hadden we daar eerder om
steun moeten vragen.”

4.2 De Leerlingst SPOLT
Haelen

Gelet op het dagelijkse verkeer binnen de schoolmuren is er geen organisatie die ontkomt aan het
onder de aandacht brengen van hoe om te gaan met sociale omgangsvragen en kwesties. Nog
daar gelaten dat scholen in het licht van het keurmerk Veilige School een plan van aanpak moeten
hebben. De Leerlingst in Haelen stippelde via de CoP zorgvuldig een route uit om straks voor alle
groepen, zowel preventief als curatief, een leerlijn of aanpak te kunnen vaststellen. Catherine
Hendrikx geeft toelichting.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“Bij aanvang van onze CoP stond binnen ons team de methode Leefstijl, gebaseerd op het
ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden in alle groepen van het basisonderwijs, al enige
tijd ter discussie. We misten aspecten als hoe werk je aan een positief groepsklimaat en de aandacht
voor preventie van pesten maar ook cyberpesten. Een klein deel van de collega’s was op de hoogte
van een tweede methode, te weten Beter omgaan met elkaar van Willem Mennen. Hij gaat uit van
het groepsdynamisch onderwijsconcept (GDO), dat kinderen wegwijs maakt hoe een ruzie moet en
kan worden opgelost: ‘effectieve conflicthantering’. Hoewel op De Leerlingst pestgedrag en ruzies
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niet extreem van aard zijn, gebeurt het wel regelmatig en zien we dit schooljaar een toename.
Vanuit de CoP kwamen we tot de volgende onderzoeksvraag: Welke manier van werken
ondersteunt onze huidige methode om groepsprocessen positief te beïnvloeden ter preventie en
aanpak van pestgedrag?”

Aanpak
“Vanaf het begin hebben we ervoor gekozen om het hele team erbij te betrekken en ze uit te
nodigen deel te nemen aan de groep ‘denkers’ of ‘doeners’. De eerste groep, ondersteund door de
CoP, verrichtte literatuuronderzoek. Het vrijwel even grote andere deel zou aan de slag gaan met
de geselecteerde publicaties. In combinatie met gesprekken met gebruikers en uitgevers van de
verschillende interventieprogramma’s, heeft het ertoe geleid dat we criteria hebben opgesteld om
te komen tot een verantwoorde keuze voor een door ons gewenste methode.”

Resultaten
“Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van de nieuwe methode is geweest of het programma
voorkomt op de meest actuele lijst van het ministerie van OCW met erkende interventies gericht
op het voorkomen of verminderen van pesten op school. Voor wat betreft Leefstijl is dat niet het
geval, dus die viel af. Maar we hadden nog meer criteria: is er sprake van een doorgaande leerlijn, is
de methode toepasbaar in combinatieklassen, is er in ruime mate aandacht voor groepsdynamische
processen en cyberpesten en wordt in het geheel de rol van de ouders belicht?
De planning in het laatste CoP-jaar was om de drie overgebleven opties: School-Wide Positive
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Behavior Support (SWPBS), KiVa en Kanjertraining apart van elkaar uit te proberen. Rond de
herfstvakantie zijn we gestart met SWPBS, maar al gauw bleek de invoer van de methode minder
eenvoudig dan we dachten. Omdat er binnen het team geen eenduidigheid was over de toepassing
kwamen we onszelf tegen. Dat heeft gezorgd voor vertraging. Inmiddels hebben we een expert
ingeschakeld die ons helpt met de lessen.
We hebben ontdekt dat SWPBS eigenlijk geen methode is, maar veel meer een aanpak. Door voor
bepaalde tools te kiezen stel jezelf de lesinhoud samen. Het materiaal dat wij zouden wensen is in
elk geval beschikbaar en kan op maat worden gebruikt. Aan de ene kant met als doel bevorderen
van sociaal gedrag, maar ook het verminderen van gedragsproblemen. Met schoolbreed aandacht
voor het preventief inzetten van technieken die het gedrag beïnvloeden, ongewenst gedrag
signaleren/registreren en het op maat toepassen van bestaande interventies voor leerlingen met
risicovol gedrag.
Figuur 4.2 - Ruziegesprek
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We hebben als CoP overwogen om aan de rest van het team voor te leggen: waarvoor gaan we:
een methode of een aanpak? Door met PBS te werken zijn we inmiddels zo ver dat besloten is om
PBS schoolbreed te gaan invoeren. We zijn gestart met gedragsregels in de openbare ruimtes en
komend schooljaar zal dit uitgebreid worden met regels in andere ruimtes. Het is de bedoeling dat
de CoP in het nieuwe schooljaar doorgaat als PBS-team. In een later stadium zal bekeken worden
of er naast PBS nog behoefte is aan specifieke lessen rond bepaalde thema’s. Wellicht dat we dan
putten uit KiVa of Kanjertraining.
Ondertussen hebben twee LIO’s gewerkt aan een lessencyclus rond cyberpesten. Deze lessen
worden op dit moment al gegeven in de groepen 8 en voortaan zullen ze vast op het rooster staan
in de groepen 6 t/m 8. Bij de aanpak rond de lessen zijn de ideeën van ouders meegenomen. We
hebben dit schooljaar een omweg gemaakt, maar dit ervaren we niet als teleurstellend, dat maakt
deel uit van proces dat we met z’n allen zijn aangegaan.
Daarnaast is het onderdeel ‘effectieve conflicthantering’ uit de bestaande methode van Willem
Mennen, in het team uitvoering besproken, zijn kennis en vaardigheden opgefrist of voor een aantal
leerkrachten voor het eerst vertaald naar de eigen groep en afspraken gemaakt over de te volgen
procedure en het handelen in geval van een conflict. Als het gaat om effectieve conflicthantering
is er weer een doorgaande leerlijn. Een ander winstpunt in deze is de voortdurende aandacht op
school voor het thema pestgedrag.”

Meerwaarde voor school en anderen
“Je zou kunnen zeggen dat de stap die wij hebben gezet door Leefstijl uit ons programma te halen
door andere scholen niet nog eens hoeft te worden onderzocht. Teams die voor de keuze staan een
bepaalde richting in te willen slaan om pestgedrag te verminderen zouden zich, om te beginnen, de
vraag kunnen stellen: wordt het een methode of een aanpak? Dat levert tijdwinst op. Neemt niet
weg dat het proces dat wij hebben doorlopen waardevol was. Door het proces aan te gaan zijn we
‘vanzelf’ uitgekomen bij iets dat bij ons past, terwijl we vooraf echt het idee hadden dat we voor
een nieuwe methode zouden gaan. Scholen die vergelijkbare vragen hebben nodigen we graag uit
om te komen praten.
De manier waarop we met de CoP zijn gestart door collega’s te benaderen zitting te nemen in
een van de twee groepen ‘denkers’ of ‘doeners’ heeft absoluut geleid tot een grote mate van
betrokkenheid. Beide partijen hadden een duidelijk omlijnde taak die voortvarend is uitgevoerd.
Daar zijn ook geen vragen over geweest. Het thema leeft onder de medewerkers. Iedereen is er
actief mee bezig. De voortgang van het proces, geleid door de CoP, staat elke studiedag op de
agenda. Er wordt voldoende tijd voor gemaakt.
Het resultaat van zo te werken is wel, merk ik, dat kritischer wordt gekeken naar vraagstukken.
Persoonlijk ervaar ik het als een groot goed dat onderzoek duidelijk maakt wat wil je als team en
wat past bij de visie van de school? Ik verwacht dat binnen de Leerlingst meer onderzoek zal gaan
plaatsvinden.
De CoP-leden kregen voldoende ruimte voor hun taken. De schoolleiding hield ik periodiek op de
hoogte en voor vragen over facilitaire zaken of te nemen stappen kon ik altijd aankloppen. Als het
nodig was konden we meer tijd besteden en gebruik maken van expertise van buitenaf. Dat zijn wel
voorwaarden om de CoP goed te laten functioneren.”
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4.3 BS Schinveld Movare
In 2013-2014 fuseerde een drietal scholen tot basisschool Schinveld. Een jaar later formeerden
leerkrachten, studenten en een vertegenwoordiger van de Nieuwste Pabo de CoP Gedrag.
Kartrekker Henk Gabriël praat dan ook niet over de CoP Pesten. “Van meet af hebben we gezegd:
pesten is een aspect van sociaal gedrag, dat wij op onze school positief willen beïnvloeden.”

Aanleiding en onderzoeksvraag
“Ouders en leerkrachten hebben aangegeven gedragsproblemen als een hardnekkig probleem
te ervaren. Uit het oudertevredenheidsonderzoek 2012-2013 kwam naar voren, dat 39% van
de ouders de aandacht voor pestgedrag een kritiekpunt vindt. Belangrijk om te weten is dat het
onderzoeken betreft die stammen uit de tijd net voor de fusie van de huidige school, afgenomen op
basisschool Aan de Belboom. Daarnaast willen we tegemoet komen aan de wettelijke verplichting
vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om als school pesten tegen te gaan.
De vraag die we hebben onderzocht was: Leidt het aanleren van alternatieve denkstrategieën, in
combinatie met het eigen maken van conflicthanteringsstrategieën, tot minder verbale, lichamelijke
en ondergrondse agressie en tot meer constructieve oplossingen bij leerling-conflicten?”

Tabel 4.3 - Inventarisatie probleemgedrag door de leerlingen van de bovenbouw
Eenmalige meting van
33
19 23
11
15
17
17 totaal: incidenten totaal:
bijna alle ll. n=135

5

6a

6b

7a

7b

8a

8b

laat mij niet op de kop

8

6

5

3

8

6

5

41

4

45

ik word snel boos

8

1

6

2

4

1

3

25

2

27

bepaalde leerling zoekt

4

1

6

2

2

5

3

23

2

25

1

6

2

8

1

7

1

8

1

3
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zitten / uitgelokt

mij
stoer

3

bazig/bemoeial

1

samenwerken/spelen

2

1

2
1

1

2

3

vind ik moeilijk

Aanpak
“Allereerst zijn wij ons gaan verdiepen in het boek Praktijkonderzoek in de school van Van der
Donk en Van Lanen. De in het boek gehanteerde onderzoekscyclus werd onze leidraad. Na de start,
waarin we onder andere onze eigen mentale modellen aan de orde stelden en kennis namen van
theorie zoals soorten onderzoek, zijn we na ongeveer een half jaar begonnen met oriënteren.
Dat deden we met behulp van twee enquêtes: één voor de leerlingen van de bovenbouw en één
voor alle groepsleerkrachten. Daaruit kwam naar voren, dat leerlingen vooral sociaal-situationele
oorzaken aanwijzen als redenen voor hun risicogedrag, met op de tweede plaats de leerkracht en/
of de school (school niet leuk / ik verveel me / e.a.) en pas op de derde plaats kind-kenmerken.
Leerkrachten wijzen vooral kind-kenmerken aan als oorzaak, gevolgd door situationele oorzaken.
Zichzelf of de school zagen ze nauwelijks als oorzaak. Daarna hebben we een reader samengesteld
en bestudeerd. Het gesprek dat daarop volgde leidde uiteindelijk tot de onderzoeksvraag.
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Hierop hebben we een tweede reader samengesteld en bestudeerd. Uit de nabespreking over
alternatieve denkstrategieën, in combinatie met conflicthanteringsstrategieën kwam ‘herstelrecht’
als een veelbelovende aanpak naar voren.
Herstelrecht gaat niet uit van straf, maar richt zich op het herstel van de verhouding. Basisvragen
daarbij zijn: Wat is er gebeurd? Wat dacht je op dat moment en hoe denk je er nu over? Wie is er
door het gebeurde beschadigd, benadeeld, en hoe? Hoe zorgen we ervoor dat iedere betrokkene
zijn kant van het verhaal kan laten horen? Wat is nodig om te herstellen wat gebeurd is?”

Resultaten
“In de laatste maanden van het schooljaar 2015-2016 hebben we gedurende twee maanden
‘herstelrecht’ uitgeprobeerd in de twee parallelgroepen 5 met elk 24 leerlingen. Niet als een
experimenteel onderzoek met een interventie- en een controlegroep, maar met een programma
voor alle leerlingen uit de groepen 5 met een nul- en een nameting. Vragen die in de metingen
worden gesteld: waar en wanneer vinden conflicten plaats, voel je je op school veilig, pest jezelf,
word jij weleens gepest, voel je je schuldig als je pest of ruzie maakt, vind je straffen goed?
Kern van onze alternatieve denkstrategie is dat leerlingen, waarbij een conflict uit de hand is
gelopen, niet worden gestraft, maar onder leiding van een leerkracht een herstelgesprek voeren om
zaken in den minne te schikken. Voorafgaand hebben we in beide klassen het concept met behulp
van cartoons in een PowerPoint toegelicht. Een herstelformulier, waarop beiden partijen direct na
een conflict hebben ingevuld wat is gebeurd, wordt gebruikt om een herstelgesprek in te leiden.
Enkele resultaten van de metingen:
>> Van de 48 leerlingen nemen 16 kinderen deel aan een herstelgesprek, dus zowel ‘daders’ als
‘slachtoffers’;
>> Zes leerlingen (12,50 % van het geheel) zijn vaak bij conflicten betrokken. Opmerkelijk: in de
nulmeting geeft de helft van deze leerlingen nog aan te schelden, uit te sluiten, te pesten en te
schoppen. In de nameting, dus na afloop van een herstelgesprek, zegt niemand dat te doen.
>> Ondanks voorlichting en twee maanden herstelrecht, vindt 83% van de leerlingen straffen een
goede zaak.
De laatste score toont aan dat er van een gedragsverandering nog geen sprake is. In plaats dat
ze straffen zien als nutteloos en het belang erkennen van een constructief gesprek. Dat gegeven
hebben we uitvoerig nabesproken in de CoP en gedeeld in het team. We zijn tot de slotsom
gekomen dat de periode van twee maanden waarin een aantal kinderen kennis heeft gemaakt met
een andere strategie gewoon te kort is geweest.
Besloten is herstelrecht schoolbreed op te zetten en de effecten daarvan te gaan analyseren. In deze
fase schenken we als CoP specifiek aandacht aan vaardigheden voor de leerkrachten: hoe voer je
een herstelgesprek? Of de risicoleerlingen, kinderen waarvan we op grond van de cijfers weten dat
de kans dat een conflict bij hen uit de hand loopt groot is, een speciale aanpak nodig hebben, moet
nog worden bekeken.”
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Meerwaarde voor school en anderen
“Scholen zouden kunnen leren van onze ervaringen met het proces en ons onderzoek naar
herstelrecht. Zelf hebben we ervaren dat het motiveert wanneer je als leerkracht het probleem in de
dagelijkse onderwijspraktijk constateert. In het team leeft het.
De betrokkenheid van het team bij het functioneren van onze CoPs is groot. De CoP Gedrag telt vijf
leerkrachten die op vrijwillige basis zijn ingestapt. Op gezette tijden informeren we onze collega’s,
naast de aandacht voor het onderwerp tijdens plenaire bijeenkomsten en studiedagen. We nemen
dan middels interactieve werkvormen de rest van het team mee.
De meerwaarde van onderzoeken zit hem vooral in ervaring opdoen in de school en werken vanuit
een gesignaleerd probleem. Immers wij willen ons onderwijs verbeteren door te analyseren en te
zoeken naar een adequate aanpak. Een kracht van praktijkonderzoek is dat leerkrachten uit eigen
geledingen samen aan de slag gaan en niet door interventie van hogerhand of buitenaf. Daarnaast
beantwoordt deze manier van werken aan de ambitie van onze school een lerende organisatie
te zijn, waarin wij als leerkrachten onze capaciteiten willen vergroten en leren hoe we dat in
gezamenlijkheid kunnen doen. Wij zullen dan ook doorgaan met het concept praktijkonderzoek in
de school.
De schoolleiding participeerde in de CoP, begeleidde en ondersteunde. Persoonlijk kon ik als
kartrekker altijd bij haar terecht om te sparren. We kregen ruimte en het vertrouwen.”

4.0

4.4 St. Martinus kom Leren
Gronsveld

In het kader van pestgedrag gelooft de CoP van basisschool St. Martinus in Gronsveld niet in de
methodes. “We denken niet dat je het redt met een uurtje in de week uit een boek of werken
met een beloningssysteem. Naar onze mening moet je meer doen, zeg maar een totaalaanpak!
Aspecten waar wij bij hebben stilgestaan zijn: hoe maak je leerlingen verantwoordelijk voor hun
leren, hoe stimuleer je ze hun mening te geven en gevoelens te delen etc?” Aan het woord namens
de CoP is Inge Bischoff.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“Net als op andere scholen komt pestgedrag op Sint Martinus voor, hoewel in redelijk beperkte
mate. Veranderingen in sociaal gedrag, dus hoe kinderen met elkaar omgaan is, gelet op leeftijd,
meestal een herkenbaar beeld in de groepen 5 en 6, hoewel hier op school nog iets later: concreet
in de laatste twee groepen en met name in het laatste jaar. Onze grootste zorg is de verschuiving
naar pesten op de route school-thuis, binnen de sportclub etc, een tendens die we al een of drie
jaar zien. Wij hebben ons afgevraagd: kan het zijn dat kinderen op onze school, omdat het op een
latere dan gemiddelde leeftijd gebeurt, pestgedrag onderdrukken en heeft het te maken met onze
aanpak? Die handschoen hebben we in de CoP opgepakt.
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De vraag waarop we ons uiteindelijk hebben gefocust: Hoe sluiten we beter aan bij
onderwijsbehoeften, doen we recht aan verschillen tussen kinderen om zo een positief pedagogisch
klimaat te creëren? Tot deze vraagstelling zijn we in het tweede jaar van onze CoP gekomen. In
eerste instantie werden we getriggerd door meerdere pestincidenten van onze leerlingen buiten
de poorten van de school en wilden we het waarom van dat gedrag onderzoeken en zien te
beïnvloeden. Overleg met onderzoeker en lerarenopleider Ellen Siebenlist van de Nieuwste Pabo
leidde ertoe dat we inzagen dat ons doel te ambitieus was en het advies was ons te richten op de
verantwoordelijkheid van de school. Vandaar de bijstelling.”

Aanpak
“Literatuuronderzoek aan de hand van de cyclus van de auteurs Cyrilla van der Donk en Bas van
Lanen gaf ons de overtuiging dat niet één maar verschillende aspecten bijdragen aan de versterking
van het pedagogisch klimaat op school. Vervolgens hebben we het geheel uitgesplitst, zodat een
viertal onderzoeken is uitgevoerd. Drie daarvan door 3e jaars studenten en LIO’s. Als teamleden van
de CoP hebben we ons gericht op de ‘kapstokregels’, een drietal hoofdregels die voor alle leeftijden
de basis vormen.”
Om de totaalaanpak te ondersteunen, koos de CoP ervoor om aan de hand van de Sociale
Competentie ObservatieLijst (SCOL) de sociale competenties van de leerlingen systematisch in
kaart te brengen. “SCOL is voor ons de opvolger van het instrument Viseon. Het bestaat uit een
vragenlijst voor zowel de leerkracht als de leerling. Wij kiezen ervoor om deze twee keer per jaar te
gebruiken en te laten invullen door kinderen van de groepen 5 t/m 8. In de onderbouw vullen we
voor het eerst dit jaar een sociogram in.”

Resultaten
“Leerlingen zien de resultaten van de door hun ingevulde vragenlijst (SCOL) terug in een grafiek.
Hun groei wordt dus inzichtelijk gemaakt. Aansluitend bespreken leerkrachten het in hun groep.
Indien nodig kan de leerkracht bepaalde kinderen gedurende het jaar gericht begeleiden. Samen
met het kind wordt dan een sociaal doel gekozen. Vanuit studiedagen hebben we de afspraak
gemaakt dat de uitslagen van de SCOL worden vertaald in de groepsplannen, die tweejaarlijks
worden gemaakt. Inmiddels hebben we de effecten daarvan besproken.
Hun verantwoordelijkheid vergroten en tegelijk beter aansluiten bij hun onderwijsbehoeften is
een ander aspect dat we hebben onderzocht, in de groepen 1 en 2. Daarmee zetten we in op de
bevordering van zelfstandig werken. In de praktijk heeft dat consequenties voor de inrichting van de
klassen, werkafspraken en de manier van werken.
Een ander onderzoek had te maken met hoe voer je kindgesprekken, in dit geval in de groepen
3 en 4. Uiteraard houd je rekening met verschillende ontwikkelingen. Het kind kent de codes
voor gespreksvoering in deze leeftijdscategorie nog onvoldoende, daarom is het noodzakelijk om
het gesprekskader uit te leggen. Gebruik maken van metacommunicatie is belangrijk het kind te
stimuleren om dingen te vertellen die van belang zijn en om het zelfvertrouwen te bevorderen van
het kind.
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Tabel 4.4 - Vraagtechnieken
Vraagtechnieken

Omschrijving

1.

Open vragen

Vragen waarop heel veel antwoorden mogelijk zijn.

2.

Gesloten vragen

Vragen waarop een beperkt aantal antwoorden mogelijk is.

3.

Toonvragen

4.

Retorische vraag

duidelijk is.

5.

Doorvragen

Vragen die ergens op doorgaan.

6.

Suggestief vragen

Vragen die een antwoord suggereren.

7.

Meervoudig vragen

Vragen die meer dan een vraag tegelijk bevatten.

8.

Vraag herhalen

Het herhalen van een vraag.

9.

Vraag verduidelijken

Uitleg geven over de vraag.

Vragen waarop de vrager het antwoord al weet en niet zeker is
of de bevraagde dat ook weet. Vraag om kennis te tonen.
Vraag waarop het antwoord voor de vrager en bevraagde

10. Tegendeelvragen

Een tegenreactie uitlokken met een vraag.

11. Waarom-vragen

Een vraag die vraagt om motivatie of verantwoording.

12. Antwoord herhalen

Het herhalen van het antwoord.

13. Antwoord samenvatten

Het antwoord samenvatten.

4.0

Een vraag waarin een samenvatting zit van wat de ander
14. Samenvattend vragen

gezegd heeft.

Omdat spelen in deze leeftijdscategorie nog altijd een grote rol vervult is het raadzaam het praten
en spelen met elkaar af te wisselen, maar dat kunnen ook bewegingsactiviteiten zijn. Biopsycholoog
Martine Delfos beschrijft in haar boek Luister je wel naar mij? een 14-tal vraagtechnieken. Eén van
de studenten is hiermee aan de slag gegaan.
‘Voor groot en klein zullen we aardig zijn’, is één van onze drie ‘kapstokregels’, waar we al langer mee
werken. Tot nog toe was er onder de leerkrachten een verschil van interpretatie en toepassing. Waar
de één bij een conflict op de speelplaats met een vinger wijst en zegt: dat mag niet, straft de ander
door het kind in de pauze een week lang te laten binnen blijven. Het is niet dat voor alle groepen
exact dezelfde regels hoeven te gelden, maar we moeten wel komen tot een uniforme aanpak.
Voorspelbare en duidelijke consequenties zorgen voor rust en veiligheid.
De combinatie van aandacht voor onderwijsbehoeften, de mate van verantwoordelijkheid,
kindgesprekken, de sociaal-emotionele ontwikkeling en uniformiteit over de toepassing van
‘kapstokregels’ heeft ons gesterkt in het feit dat daardoor het pedagogisch klimaat positief verbetert.”

Meerwaarde voor school en anderen
“Eén van de sleutels in dit geheel is het voeren van kindgesprekken om beter zicht te krijgen op
behoeften en de ontwikkeling. Voor menige leerkracht een lastig onderwerp. Onze ervaringen
kunnen wellicht waardevol zijn voor andere teams. Zelf hebben we gemerkt dat het belang van de
CoP toeneemt als de schoolontwikkeling min of meer parallel loopt. Hetgeen bij ons het geval is.
Dat versterkt het resultaat. Tegelijkertijd is de conclusie dat je zo’n proces niet in een jaar afrondt.
Daar heb je toch al gauw drie jaar voor nodig.
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“Studiedagen in de voorbije jaren stonden in het teken van de schoolontwikkeling en dus ook het
onderwerp van de CoP. Ook tijdens teamvergaderingen was het een terugkerend agendapunt. De
onderzoeken van de studenten hadden vooral betrekking op de onderbouw, terwijl wij als CoP ons
in hoofdzaak richtten op de regels in de bovenbouw. In de teambesprekingen hebben we steeds de
koppeling gerealiseerd. De actualiteit en het feit dat we met z’n allen een aandeel hebben zorgen
ervoor dat het op school leeft!
Wat de meerwaarde van praktijkonderzoek is? Laat ik het volgende zeggen: je plakt geen pleisters
meer daar waar het lekt! Je kijkt breder, wat ligt eronder en waar zit de hefbom? Daar ga je mee
aan de slag. We hebben behoorlijke stappen gezet, maar we zullen nog wel onderzoekend leren
moeten verfijnen.
Op onze school ben ik MT-lid en lid van de CoP. Vanuit mijn rol als leidinggevende faciliteerde ik,
bewaakte de rode draad: sluit wat we willen aan bij de ontwikkeling die we als school voor ogen
hebben? De combinatie van taken ervoer ikzelf niet als lastig, eerder als een meerwaarde.”
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4.5 CoL Pesten
Het doel van het project Pesten is leraren toe te rusten om de pedagogische opdracht van
de school structureel om te zetten in de praktijk en in dat kader met pestproblematiek om
te gaan. Dat betekent dat (aanstaande) leerkrachten vaardigheden en instrumenten hebben
om pestproblematiek te voorkomen, te signaleren, te bespreken, te verminderen of op te
lossen. Belangrijk is het besef dat optreden teambreed nodig is, en dat elke leerkracht daar
een bijdrage aan levert. Verder is het van belang bovenschools samen te werken en uit te
wisselen, bijvoorbeeld een netwerk vertrouwenspersonen, om op die wijze sterke verbanden
te scheppen, die een structurele aanpak van pesten borgen.
Marilene Lardinois heeft drie jaar zitting gehad in de Community of Learning Pesten. De
term ‘pesten’ roept vraagtekens op omdat het doel positieve gedragsbeïnvloeding is, een
doorlopende leerlijn en een training. Een gesprek met de voorzitter.

Urgentie
“De afgelopen jaren zijn ernstige incidenten rondom pestgedrag in het nieuws gekomen. Dit was
aanleiding voor het ministerie om actie te ondernemen onder meer door het aannemen van de
wet Veiligheid in de School. Van elke school en van elke leerkracht kan verwacht worden dat ze
actief pestgedrag voorkomen en bestrijden. Een heikel thema voor leerkrachten, waarvan een deel
handelingsverlegen is: hoe ga ik daarmee om en hoe reageren kinderen op mijn voorbeeldrol?
Bovendien is de problematiek er niet eenvoudiger op geworden onder invloed van Passend
Onderwijs en de toename van diversiteit in gedrag.
Kenmerkend en daarom zo lastig te reguleren, is dat veel gedragingen in de klas of op het
schoolplein niet zichtbaar zijn voor derden, maar onderhuids plaatsvinden. Er schuilt een groot
gevaar in: als het mij als leerkracht niet ter ore komt, is het er niet. Vraag het schoolleiders en je
krijgt zelfs nu nog regelmatig als antwoord: hier op school wordt niet gepest. Het moment dat het
zich openbaart, is er tussen personen al veel gebeurd en kapotgemaakt.
Daarom zeggen we als CoL: het valt of staat met het scheppen van een goed pedagogisch klimaat
in de klas. We benaderen het vraagstuk pesten zowel preventief als curatief. Kiezen voor alleen
de invalshoek ‘pestgedrag’ is ons inziens te eenzijdig en vooral gericht op het bestrijden van
symptomen. Bouw en werk eerst aan een normale groepsdynamiek, luidt ons advies.”

Aanpak
“We hebben aanvankelijk gestoeid met de opdracht. Welk product moeten we nu precies
ontwikkelen, zodat basisbekwame leerkrachten gedegen worden voorbereid op het dossier
‘pesten’? Voor een deel konden wij profiteren van aanwezige expertise in de groep, aangevuld
met literatuur, videomateriaal en ‘good practices’. Om knopen te kunnen doorhakken waren
sparringsessies en overlegmomenten met de projectleiding noodzakelijk.
De worsteling zat ‘m vooral in het feit dat wij het schrijven van enkel en alleen een aanpak ‘hoe
omgaan met pestgedrag in de school?’ echt te beperkt vonden. Toen we het evenwicht hadden
gevonden tussen ‘recht op het doel af’ inhoud geven aan de leerlijn en trainingen, en ons blijven
verdiepen in de hele materie, hebben we weloverwogen de inhoud vorm kunnen geven.”
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Tabel 4.5 - Gedragsindicatoren
Gedragsindicatoren per fase
Competenties

Basisbekwaamheidsfase

Vakbekwaamheidsfase

Competentie 1

- Ben je in staat om pesten te

- Kun je acties initiëren wanneer

Interpersoonlijk

signaleren?

je pestgedrag signaleert?

competent

- Kun je in overleg met collega’s het
pestprobleem bespreken en acties
uitzetten?

Competentie 2

- Kun je aan een positieve

- Herken je de problemen bij

Pedagogisch

groepvorming werken?

een groepsvorming die niet
positief verloopt op groeps -en

competent

kindniveau en kun je curatieve
acties hierbij initiëren?
Competentie 3

- Kun je een goede beginsituatie

- Kun je de rollen binnen de

Vak en didactisch

bepalen en ken je de

groep aansturen: focus op

randvoorwaarden?

pester en slachtoffer?

- Kun je alle rollen binnen de groep

- Kun je rollen binnen de

onderscheiden, herkennen en

groep ombuigen: focus op de

benoemen?

omstanders?

Competentie 4

- Ben je in staat om pesten te

- Handel je bij (digitaal) pesten

Organisatorisch

signaleren?

in overleg met collega?

Competentie 5

- Kun je deelnemen aan een gesprek

- Kun je gesprekken leiden met

Samenwerken met

van een collega met slachtoffers,

pesters, slachtoffers, ouders en

collega’s

pesters en ouders?

collega’s?

- Kun je gebruik maken van de relatie

- Kun je het pestprotocol

met de vertrouwenspersoon en de

actualiseren met collega’s?

4.0

anti-pestcoördinator?
Competentie 6

- Weet je hoe je het pestprotocol van

- Kun je volgens de PDCA-

Samenwerken met

je school kan gebruiken?

cyclus kinderen monitoren om

de omgeving

- Kun je het huidige pestprotocol van

pesten en sociale veiligheid te

je school uitvoeren?

realiseren?
- Kun je de school op
pestgedrag monitoren?

Competentie 7

- Heb je weet van je rol, je taak en

- Kun je de know-how ten

Reflectie en

verantwoordelijkheid van jou als

aanzien van je rol/taak en

professionele

leerkracht en weet je hoe je

verantwoordelijkheid van jou

ontwikkeling

dat hanteert ten aanzien van

als leerkracht bij pestgedrag

pestgedrag?

toepassen?

- Heb je weet van juridische

- Handel je naar je rol, je taken

achtergronden t.a.v. handelen bij

en je verantwoordelijkheden als

pestgedrag?

leerkracht bij pestgedrag?
- Kun je gesprekken objectief
weergeven?
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Resultaten
“Met de competenties van het curriculum van de Nieuwste Pabo als uitgangspunt, hebben we een
leerlijn, bestaande uit gedragsindicatoren, beschreven voor leerkrachten in de basisbekwaamheidsen vakbekwaamheidsfase (tabel 4.5).
Op basis daarvan zijn trainingsbijeenkomsten ontworpen, drie gericht op de vereisten voor de
basisbekwaamheidsfase en drie voor de vakbekwaamheidsfase. In die trainingsbijeenkomsten
komen een aantal thematieken terug: onderwijsmethoden rondom pesten, gespreksvoering, kennis
en vaardigheden over groepsdynamica, verzamelen van informatie om de beginsituatie van de
groep te bepalen, interventies in geval van pestgedrag of cyberpesten, analyseren en bespreking
casuïstiek, de rol van de ouder, wetgeving en monitoring van het veiligheidsplan waarin elke school
moet voorzien.
Over pesten bestaat inmiddels veel bruikbaar materiaal, maar het niveau van kennis en
vaardigheden is onder het gemiddelde. De verklaring voor deze handelingsverlegenheid ligt voor
een substantieel deel bij de toename van gedragsproblematiek, doordat kinderen met specifieke
gedragsproblematiek in het kader van Passend Onderwijs op een reguliere basisschool zitten.
Bovendien waren we de aandacht voor het klassenklimaat en de zorg voor de veiligheid een beetje
kwijtgeraakt. De laatste jaren doen deze vaardigheden er weer toe. De trainingen hebben dan ook
tot doel pestgedrag te (willen) zien en door vaardigheden te vergroten, correct durven handelen,
want het is te leren!”

Meerwaarde
“De meerwaarde van de training wordt beaamd door de deelnemers. De afgelopen twee jaar
hebben meer dan 100 cursisten deelgenomen aan de training. De opzet van de training is
doorontwikkeld gedurende deze twee jaar. We proberen voordat het schooljaar begint al een
start te maken, want de eerste weken, ook ‘gouden weken’ genoemd, doen er echt toe. Omdat
te realiseren, zijn we vorig jaar gestart met drie bijeenkomsten in jaar 1 en drie in jaar 2. Dit jaar
hebben we alle bijeenkomsten in een jaar gepland, echter met een voorbereidende bijeenkomst.
De gedragsindicatoren van de leerlijn zijn voor ieder bestuur, elke school en elke leerkracht direct
te gebruiken. Een individuele leerkracht kan ze hanteren als richtsnoer voor het vaststellen van
eigen doelen in het kader van een POP-gesprek. Ook zijn ze te gebruiken als indicatoren om
basisbekwaamheid en vakbekwaamheid t.a.v. dit thema vast te stellen.”
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[5.0]

Thema:
Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

Sedert de jaren zeventig is de ouderbetrokkenheid enorm gegroeid. Ouderbetrokkenheid is
veelal verbonden met een bepaald soort betrokkenheid van ouders: interesse tonen, aandacht
hebben voor, een helpende hand uitsteken, inspraak hebben via medezeggenschap. De laatste
jaren zien we in toenemende mate een betrokkenheid op het leren van de kinderen en de
betekenis die wederzijdse communicatie kan hebben voor het kind. Er groeien vormen van coeducatief partnerschap met ouders, waarbij samen opvoeden en educatie centraal staan. Op
vaardigheidsniveau ligt de focus op bevordering van de communicatie (open, eerlijk, helder) en
verbetering van de relatie tussen ouders en leerkrachten. De CoL Ouderbetrokkenheid heeft in kaart
gebracht wat er nodig is voor leerkrachten om hieraan gestalte te geven en een training ontwikkeld
voor beginnende leerkrachten.

5.1 Mijn Spoor Movare
Heerlen

In 2014 fuseerden in Heerlen OBS de Piramide en basisschool de Schacht tot Mijn Spoor. Teamleden
ontwikkelden een gezamenlijke visie, waarbij wordt gestreefd om samen met ouders en leerlingen
te werken aan een optimale ontwikkeling ten behoeve van een fijne en leerzame schooltijd,
maar daarnaast ook voor een gelukkige toekomst voor elk kind van de school. Het onderwerp
van de CoP, ouderbetrokkenheid, sluit daarbij perfect aan. Een gesprek met de kartrekkers
Jacqueline Out en Annemie van Loo over het praktijkonderzoek, dat vanaf de aanvang is uitgezet
als verandertraject. Laatstgenoemde maakte in de periode van de CoP een koppeling met haar
opleiding Master SEN Specialist Leiding Geven.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“Leerkrachten gaven aan ontevreden te zijn met de opkomsten tijdens algemene ouder- en themaavonden. Die was in de verschillende groepen van onze fusieschool sterk wisselend. Het was geen
uitzondering dat van een klas met dertig leerlingen slechts twee ouderkoppels gehoor gaven aan
de uitnodiging voor een bijeenkomst of op gesprek kwamen. Ook de in het schooljaar 2014-2015
gehouden enquête onder ouders liet zien dat zij minimaal betrokken waren bij de ontwikkeling
van hun kind. Je kunt je voorstellen dat wij als team graag een kentering wilden zien. Een lezing
van Peter de Vries in Sittard over ouderbetrokkenheid was voor ons als CoP inspirerend, maar hoe
moesten we dat binnen onze schoolmuren vertalen?”, aldus Jacqueline Out.
“Onze onderzoeksvraag: Hoe krijgen wij een grotere betrokkenheid van ouders en maken hen
deelgenoot bij de ontwikkeling van het eigen kind? Overigens hebben we de onderzoeksvraag
enkele keren bijgesteld, aanvankelijk was die te algemeen en te uitgebreid.”
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Aanpak
Omdat de CoP Ouderbetrokkenheid vanuit onderzoek uiteindelijk een verandering wilde realiseren,
is door voorzitter Annemie van Loo voorgesteld om te kiezen voor structuur in de vorm van een
verandermodel, in dit geval het acht stappen model van prof. John Kotter. De stappen zijn als volgt
in te delen:

5.0

Figuur 5.1 - Verandermodel Kotter (1997)

Resultaten
Jacqueline Out: “De fase van bewustwording (1) had te maken met de eerdergenoemde aanleiding
om ouderbetrokkenheid te vergroten, waarbij de CoP, bestaande uit drie leerkrachten en namens de
Nieuwste Pabo drie studenten en een SLB’er, mocht worden gezien als projectteam (2).
De visie (3) kwam voort uit de onderzoeksvraag, geformuleerd vanuit bezorgdheid van collega’s.
Omdat deze teambreed is gedeeld is er een gezamenlijke visie die voor een deel al bij aanvang voor
draagvlak (4) zorgde. De CoP versterkte dit door periodieke informatie en terugkoppeling. De door
Kotter omschreven volgende stap, de mogelijke actie (5) betrof startgesprekken (school-ouderskind), waarin de leerling zelf leer- en gedragsdoelen benoemt voor de eerste periode en wat school
en ouders kunnen bijdragen.
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Onze eerste stap was de introductie van ouder-kind gesprekken, waarna we in 2016-2017 zijn
gestart met een pilot startgesprekken bij aanvang van het schooljaar, in de maand september. Het
team stemde in hiermee verder te gaan en de procedure startgesprekken te verankeren voor de
groepen 1 t/m 8. De komende tijd zal de nadruk liggen op hoe zorgen we samen voor uniformiteit
van de gesprekken. Het geweldige aan dit alles was de opkomst van de ouders: 100%!
Voor ouders is de basis van zo’n startgesprek een goede voorbereiding thuis, in de vorm van een
vragenformulier. Dat hebben we als CoP ontwikkeld aan de hand van vergelijkbare lijsten, die op
grond van reacties van betrokkenen worden aangepast in de volgende ronde startgesprekken in
schooljaar 2017-2018. De antwoorden zijn meteen de leidraad voor het gesprek met ouders en
kind. Een aandachtspunt is de algehele communicatie tussen school/leerkracht en ouders. Vaak zit
‘m dat in de kleine dingen zoals alert zijn op het communiceren met ouders, bijvoorbeeld aan de
poort van de school. We zeggen onderling: laat je zien als leerkracht, spreek een ouder aan, durf te
vragen. Dat werpt nu al zijn vruchten af. Ouders voelen zich beter begrepen en gehoord, ze komen
makkelijker de school binnen. Over hoe we de communicatie willen structureren moet een plan van
aanpak komen.
Waar we ook in geslaagd zijn is inzicht geven in de ontwikkeling van het kind aan de hand van het
portfolio. Minstens een keer in de acht weken kunnen ouders op school zien waar het kind staat. In
de kleutergroepen tonen kinderen hun tekeningen en werkjes, later zijn dat met name schriften en
toetsen. Inmiddels is 60% van de ouders op school present. We gaan dat nog meer gestalte geven
door de introductie van klassenbezoeken. Hiermee wordt gestart in schooljaar 2017-2018 voor de
groepen 1 t/m 8.
De ontwikkelingen rondom de startgesprekken en de inzage van portfolio’s mag volgens de
stappen van Kotter als een kort termijn succes (6) worden gezien. In dit kader is vermeldenswaard
dat de meeste doelen die de CoP zich heeft gesteld zijn behaald. Hoe we de stap volhouden (7)
hebben vormgegeven? Collega’s gaven aan niet te veel in eens te willen aanpakken. Gekozen is om
de invoering over twee schooljaren te spreiden. De schoolleiding sprak de wens uit om genomen
besluiten ook na te leven.
Het borgen (8) is gerealiseerd door de procedures rondom de startgesprekken, de portfolio inzage
en kind-gesprekken te documenteren. Een ander punt: we hebben steeds gezocht naar balans
met aandacht voor product én proces en beide componenten vastgelegd. Omdat halverwege het
schooljaar 2017-2018 een nieuwe directeur wordt aangesteld, vindt het team belangrijk dat tegen
die tijd het verandertraject goed vastgelegd en geborgd is.”

Meerwaarde voor school en anderen
“Veel scholen lopen aan tegen een teruglopende belangstelling voor reguliere ouderavonden.
Omgaan met ouders vraagt in deze tijd om verandering. Maar hoe doe je dat? Reguliere
bijeenkomsten waar ouders alleen maar worden geïnformeerd werken niet meer. Je zult iets anders
moeten doen. Ook voor het welzijn van het kind moet je ze meer betrekken. Maak duidelijk in zo’n
gesprek wat je van elkaar verwacht. De laatste tijd horen we andere geluiden van ouders, zeker in
de bovenbouw.
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Ouders weten nu wat er op onze school gebeurt en waar ze thuis mee verder kunnen. Voorheen
verwees je haast standaard naar het volgende oudergesprek. Nu kijken we naar de voortgang
van het kind en als de onderwijsbehoefte vraagt om vaker een afspraak te maken, doen we dat.
Ik moet zeggen dat het contact met ouders opener is, het gaat makkelijker. Of je terugziet in de
leerprestaties van de leerlingen dat ouders meer betrokken zijn? Dat moeten we nog onderzoeken”,
zegt Jacqueline Out.
Annemie van Loo: “Ouderbetrokkenheid vergroten op Mijn Spoor betekent dat we aan de slag
zijn gegaan met een verandertraject. En veranderen kost tijd en energie. Zo riep het invoeren van
startgesprekken tijdens een studiemiddag weerstand op bij teamleden. Op dat moment was het
lastig inschatten wat de impact daarvan was. Maar met die signalen moesten we wel iets.
In hoeverre is het team bereid om te veranderen? Om dat te kunnen peilen hebben we de Dinamovragenlijst afgenomen (Metselaar, Cozijnsen, Van Delft, 2011). En wel bij alle personen die tot de
vaste groep behoren, inclusief de schoolleiding en de vaste vervangers, want ook zij hebben invloed
op de groepsdynamica. Het resultaat was dat alle collega’s de lijst ingevuld hadden. Er was duidelijk
een verschil in veranderbereidheid te zien. De verkregen informatie heb ik gedeeld in de CoP en
vervolgens in het team.
Naar aanleiding van de verkregen radars heb ik met enkele collega’s gesprekken gevoerd. Met
name daarin zit de meerwaarde, radars alleen kunnen makkelijk verkeerd geïnterpreteerd worden.
In de dialoog probeer je hefbomen te ontdekken. Oftewel hoe creëer je een nieuw evenwicht?
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Om een voorbeeld te geven: onvoldoende geïnformeerd zijn, kan eenvoudig verholpen worden
door een collega bij te praten. Of vervelende ervaringen vanuit het verleden hebben nieuwe
positieve ervaringen nodig. Om de innovatie positief te beïnvloeden, zet je als kartrekker vooral
coachingsvaardigheden in.
Samen kijken we kritischer naar onderwijsaspecten. De houding van het team verandert in positieve
zin. In het specifieke geval van ouderbetrokkenheid wilden we de regie in eigen hand houden.
Ouders waren welkom om te ondersteunen bij handvaardigheid en handwerken, niet veel meer
dan dat. Daar zijn we van terug gekomen. Het verandertraject ouderbetrokkenheid heeft veel
opgeleverd. In het team is draagvlak ontstaan, iedereen heeft daaraan bijgedragen en ervaart
de voordelen van collectief leren. Er is gewerkt volgens het gedachtegoed van een professionele
leergemeenschap, PLG (Verbiest, 2012, Dufour & Fullan, 2015).
De schoolleider sloot tegen het einde van de CoP-vergadering aan, stelde vragen of gaf toelichting.
Hij toonde steeds interesse, gaf ruimte en stond open voor vragen. Soms is het voor ons als
voorzitters lastig om tijd te maken, hetgeen we aankaartten. Dan probeerden we in onderling
overleg onder schooltijd het zo te plannen dat we aan het thema van de CoP konden werken.”
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5.2 BS Spaubeek Kindante
In de gemeenschap Spaubeek neemt de basisschool nog steeds een centrale plek in. Inwoners, met
name ouders, leveren een bijdrage aan verschillende schoolactiviteiten zoals de opening van het
schooljaar, kerstmarkt, uitstapjes etc. Maar hoe kun je die bereidheid om actief te zijn nog meer
glans geven, opdat het kind in zijn ontwikkeling baat heeft bij de betrokkenheid van zijn ouders? De
CoP van BS Spaubeek ging op onderzoek uit. Kartrekker Tanja Sonnack blikt terug.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“Een directe aanleiding is er niet geweest. Het onderwerp van deze CoP was ook niet de keuze van
de school, maar die van het Leerlandschap van Communities. De onderzoeksvraag in het eerste jaar
had als achtergrond dat de resultaten van de Drie-Minuten-Toets in groep 5/6 op het gebied van
technisch lezen achterbleven bij de criteria van de Inspectie. Daarnaast rees in het team de vraag,
zeker toen we kennismaakten met de visie van Peter de Vries: wat vinden ouders van onze manier
van communiceren? Van daaruit zijn we ons onderzoek gestart.
Hoofdvraag voor ons is geweest: Op welke wijze geven wij ouderbetrokkenheid vorm, zodat de
samenwerking tussen ouders, school en kind wordt bevorderd? Het eerste jaar van onze CoP is
onderzoek gedaan naar de vraag: Hoe kan basisschool Spaubeek de ouders uit groep 5/6 helpen
om de leesbevordering thuis te stimuleren? Om in 2015-2016 een begin te maken met het educatief
partnerschap, is de vraag opgesteld: Welk beeld hebben ouders van leerlingen van BS Spaubeek
op het functioneren als educatieve partner van de school, waarbij gekeken wordt naar de mate van
motivatie en tijd die de ouders hieraan kunnen besteden? Afsluitend stonden de startgesprekken
met ouders en kind centraal: Aan welke eisen moet volgens de leerkrachten het ideale format voor
startgesprekken voldoen én wat is het effect van startgesprekken?”

Aanpak
“Basisschool Spaubeek heeft op 1 oktober 2014 schoolbibliotheek ‘Het Boeken Universum’
geopend. Wij geven inhoud aan leesbevordering door leerlingen in staat te stellen op een
laagdrempelige manier in hun vertrouwde omgeving boeken te lezen. Voor de komst van de
bibliotheek is er onder alle leerlingen een monitor afgenomen. Hieruit kwam naar voren dat 4,1%
van de ouders thuis geregeld voorleest, naar de bibliotheek gaat en dat dit percentage ouders met
hun kind erover praat en tips geeft over boeken. Volgens het onderzoek zaten we toen als school
behoorlijk onder het landelijk gemiddelde (8,4%). Een cijfer dat afkomstig is van de organisatie
Bibliotheek op school (2013). De schoolbibliotheek zagen wij dan ook als een stap in de goede
richting, maar onze bijdrage alleen is niet voldoende.
Hoe kunnen wij als school ouders helpen het lezen thuis te stimuleren, samen met hun kind?
Die vraag is door een student onderzocht. Aan de hand van een door hem ontworpen enquête
is gemeten of de middelen die door onze school zijn ingezet de betrokkenheid van de ouders bij
de leesbevordering thuis vergroot. Er is een nulmeting uitgevoerd om te kijken hoe betrokken de
ouders waren bij het lezen thuis. Na interventies is er een eindmeting uitgevoerd. Beide zijn met
elkaar vergeleken.
Voor ons is de visie van auteur en expert Peter de Vries over ouderbetrokkenheid een inspiratiebron
geweest, zeker nadat we met een groot deel van ons team in het tweede jaar van onze CoP naar
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een presentatie van hem in de Sittardse schouwburg zijn geweest. Collega’s waren enthousiast en
overtuigd geraakt van de voordelen ouders thuis te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Het
meest bekende voorbeeld is de begeleiding van huiswerk. Nu hanteert Peter de Vries in zijn model
een tiental criteria. De vraag die we ons hebben gesteld: welke zijn voor BS Spaubeek te realiseren,
zodat we stappen zetten in het realiseren van educatief partnerschap.
De belangrijkste ingrediënten van Ouderbetrokkenheid 3.0 volgens Peter de Vries:
>> Een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar: met ouders, leerling en leraar.
>> Een individueel gespreksarrangement: op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de leerling
spreken school, ouders en leerling de frequentie en vorm van contact af.
>> Een ‘nieuwjaarsreceptie’ in augustus: in iedere groep leren ouders en kinderen elkaar direct in
augustus (opnieuw) kennen waardoor de betrokkenheid op elkaar al vanaf het begin van het jaar
ontstaat.
>> Ouders fungeren als ‘buddy’.

In de schoolgids en in ons schoolbeleid wordt beschreven welke waarde wij hechten aan
samenwerking met ouders. De term ‘ouderbetrokkenheid’ wordt daar meermaals genoemd. Maar
we wilden wel eens in beeld brengen: hoe denken ouders daarover? Een andere student en CoP-lid
heeft aspecten als motivatie en de tijd die ouders hieraan kunnen besteden gemeten. Daarnaast
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heeft ze gevraagd hoe ouders het liefst met de school communiceren en wat hun ervaringen zijn
met de jaarlijkse informatieavond. Ze heeft in dit kader schoolbreed ouders een enquête voorgelegd
en vervolgens een zestal ouders een interview afgenomen.
Communicatie betekent ook dat je kijkt naar de manier van gespreksvoering tussen leerkracht en
ouders. Hoe zorg je dat samenwerking tot stand komt en welke afspraken maak je? In het laatste
jaar van onze CoP hebben twee studenten voor een dergelijk gesprek een format met vragen
opgesteld en met ouders, leraren en leerlingen de aanpak geëvalueerd.”

Resultaten
“In de nulmeting over leesbevordering reageerden 23 ouders op een 9-tal vragen, zoals: leest u
thuis weleens een boek voor; gaat u met uw kind weleens naar de bieb: speelt uw taalspelletjes
met uw kind; weet u hoe u uw kind kunt helpen bij het verbeteren van het lezen etc.? Gelet op een
tweetal interventies werden aan de eindmeting nog enkele vragen toegevoegd.
De student introduceerde de app Klasbord met dagelijks tips die ouders thuis kunnen gebruiken
op het gebied van lezen. Uit zijn literatuuronderzoek blijkt dat ouders het meest zijn gebaat bij
concrete en praktische tips om hun kind thuis te ondersteunen (Bakker e.a., 2013). Daarnaast
kunnen ouders op deze pagina reageren en hun ervaringen delen met anderen. Ouders zijn door
hem zowel via brief als e-mail geattendeerd op het gebruik en de mogelijkheden van Klasbord.
Verder heeft hij aan ouders van groep 5/6 een thuisactiviteit aangeboden, met de bedoeling
deze met hun kinderen uit te voeren. Het ging om het voorlezen van een verhaal inclusief tips te
gebruiken tijdens het voorlezen: voorspel samen het verhaal, speel in op reacties, besteed aandacht
aan moeilijke woorden en lees voor zoals u praat.
Er waren meerdere conclusies te trekken. In zijn verslag gericht op de onderzoeksvraag schreef hij
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dat de middelen die zijn gebruikt om de leesbevordering te stimuleren niet effectief genoeg zijn.
Het geven van een thuisactiviteit heeft volgens hem weinig effect en daarnaast hebben weinig
ouders gebruikt gemaakt van de app Klasbord. Ouders geven aan het meest baat te hebben bij
concrete tips en adviezen die worden gegeven door de leerkracht.
De belangrijkste conclusies uit een enquête onder ouders over hoe zij hun kind kunnen
ondersteunen en de communicatie met school zijn: 57,4% van de ouders is bereid te functioneren
als educatief partner en 77,5% van de ouders heeft behoefte aan startgesprekken, verbonden
aan het educatief partnerschap. Wat ook naar voren kwam was de verwarring onder ouders over
wat wordt bedoeld met ouderparticipatie en wat men onder ouderbetrokkenheid verstaat. De
betrokkenheid bij de school blijven we zeker stimuleren, maar we zetten vooral in samenwerking
met als doel ouders thuis meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun zoon of dochter.
Figuur 5.2 - Enquêtevraag aan ouders

Het belang van de communicatie is aangehaald door te vragen via welk kanaal ouders willen
communiceren. Berichtgeving via e-mail en persoonlijke gesprekken met de leerkracht heeft sterk
de voorkeur boven onze nieuwsbrief, website, briefjes die we aan de kinderen meegeven en het
gebruik van social media. We gaan dan ook de communicatie stroomlijnen en doen dat vooral via
e-mail en gesprekken, in combinatie met een ouderportaal dat we gaan introduceren. Een ander
inzicht betreft onze jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar, vooraf gegaan door
de Back to School-party georganiseerd door de oudervereniging, traditioneel in de eerste week.
Ouders willen op een informatieavond vooral weten hoe het met hun kind gaat en zich informeren
aan de hand van schriften en werkboekjes, maar tonen minder interesse in de algemene gang van
zaken op school. Ook die aanpassingen zijn inmiddels ingevoerd.
In het laatste CoP-jaar hebben we een begin gemaakt met de startgesprekken in de vorm van
een pilot. Aan de hand van een format met vragen zijn in elke groep twee gesprekken gevoerd,
waarbij zowel ouders als het kind aanwezig waren. Met alle betrokkenen is geëvalueerd. Een groot
voordeel van de nieuwe setting is dat je met het kind praat en niet over het kind. Je spreekt over de
onderwijsbehoeften en welke verwachtingen er over en weer zijn. Tijdens het gesprek stimuleren
we ouders thuis de ontwikkeling te ondersteunen door samen met het kind te lezen, gesprekjes te
houden over school en te helpen bij het huiswerk. Ouders reageren positief op het startgesprek,
zodat nu in alle groepen voor de herfstvakantie deze gespreksvorm wordt gehanteerd. Sterker nog:
ook bij het voortgangsgesprek in januari en het laatste rapportgesprek zijn de leerlingen aanwezig.
Indien nodig, bijvoorbeeld bij zorgleerlingen, laten we ruimte voor extra gesprekken. Zulke
afspraken maken we al aan het einde van een startgesprek.”
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Meerwaarde voor school en anderen
“Voor ons als team is het startgesprek een ‘eye-opener’. Ik kan het elke school aanraden. In zo’n
gesprek gebeurt zoveel tussen leerkracht, ouders en kind. Daar komt bij dat in de praktijk een
leerling heel goed kan aangeven hoe hij of zij ervoor staat en wat nodig is om progressie te boeken.
Door meer te sturen op samenwerking, zien we dat ouders makkelijker de klas inlopen met vragen
over het huiswerk. Kijk ik naar mezelf dan stuur ik maandelijks een mail over de inhoud van de
lesstof bij rekenen en taal en de aanpak, zeg maar de leerstrategie.
We hebben het team heel regelmatig geïnformeerd en gesproken over welke kant we op wilden.
Ik moet wel zeggen dat wij als CoP-leden in het begin zoekende waren, dat was best lastig. Het
proces rondom het startgesprek is in zijn geheel met de collega’s besproken. De vragen die als
leidraad dienden, waren niet in alle groepen bruikbaar, maar die hebben we aangepast. We kunnen
tevreden zijn over de opbrengst. Het vervolg is dat we door deze manier van werken van start gaan
met een onderzoek naar dyslexie op school.
De informatie en materialen vanuit de Community of Learning Ouderbetrokkenheid, waarin ik
ook zitting had, heeft onze CoP geholpen. Het eerste jaar hadden we steun van onze toenmalige
schoolleider. Doordat er vervolgens sprake was van een meerscholenleiding was dat in praktische
zin moeilijker.”
5.0

5.3 De Klink SPOLT
Grathem

Ouders in de klas, net als op andere plaatsen een redelijk vertrouwd beeld op Jenaplanbasisschool
de Klink in Grathem tijdens kijkochtenden en ‘meedraai-momenten’. “Van ouderbetrokkenheid
was echter geen sprake”, aldus schoolleider Ron Aspers, die naast de Klink verantwoordelijk is
voor scholen in Ell, Baexem en Kelpen-Oler. Door ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ (van Peter de Vries) te
vertalen naar de praktijk zijn ouders educatieve partners geworden. “Vooral doordat onze eigen
houding is veranderd!” Een interessant gesprek over de CoP Ouderbetrokkenheid.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“Dan moet ik terug naar de periode vóór 2015 en het contact tussen school en ouders. Laat ik
het zo zeggen: tot dan was het een ‘wij-zij’ verhaal. Ouders waren minimaal betrokken bij het
wel en wee van school, een bescheiden groep was actief in een aantal werkgroepen. Ook tijdens
bijeenkomsten en ouderavonden waren opkomst en respons heel matig. Wat we verzuimden was
ouders letterlijk binnen school te halen. Er waren zelfs ouders die tijdens de schoolloopbaan hun
kinderen weghaalden en hier vlak over de grens met België voor een school kozen. Dat was onder
meer een reactie op het feit dat wij als Jenaplanschool ons concept te zeer wilden verdedigen in
plaats van samen met ouders inhoud te geven aan de dagelijkse onderwijspraktijk.”
“In eerste instantie kozen we voor de vraag: Hoe kunnen we samen met ouders meer basisschool
worden? Gaandeweg zijn we tot een bijstelling gekomen, omdat we ons hebben gericht op
aspecten uit de visie van Peter de Vries: Ouderbetrokkenheid 3.0 over het voeren van gesprekken
en vooral het communiceren met en informeren van ouders. Je komt dan al gauw bij de hoe-vraag.
Onderzocht is: hoe geven we samen met de ouders vorm aan het onderwijs op onze basisschool?”
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Aanpak
“Bij mijn aantreden als schoolleider van vier samenwerkende basisscholen, waaronder de Klink, was
mijn wens ten gunste van de ontwikkeling van leerlingen tot een intensievere samenwerking met
ouders te komen. Educatief partnerschap. Dat bleek nog best een uitdaging. Vanuit de CoP hebben
we ons een tijd georiënteerd op literatuur, maar we kwamen nog niet zo gauw tot een antwoord.
Het bijzondere is juist dat de oplossingen zijn aangedragen door ouders, toen wij ze als team
hebben uitgenodigd voor een open-tafelavond om met ons te praten over educatief partnerschap.
Centraal stond de vraag: ‘Hoe kunnen we SAMEN basisschool zijn’, ouders en school in het belang
van ONZE kinderen. Ouders gaven ons duidelijk terug: als wij weten waar de school mee bezig
is, kunnen we daar thuis mee verder. Een handreiking om partnership te realiseren, maar welke
tussenstappen moeten dan nog worden gezet?”
“De kracht van die avond is geweest dat wij ons kwetsbaar durfden op te stellen en vroegen om
de mening van ouders. Het waren niet de leerkrachten die aan het woord waren en informeerden,
maar teamleden, verspreid aan de verschillende tafels, die vooral luisterden en ouders lieten
praten. Dat vonden ouders prettig en hadden ze nog niet eerder meegemaakt op onze school!
Alle aandachtspunten en suggesties van hun kant, en dat waren er een stuk twintig, hebben we
verzameld en vervolgens opgenomen in een vragenlijst die schoolbreed naar ouders is uitgegaan.
De opbrengst heeft geleid tot een top 3: structureer de communicatie (afspraken over gebruik
van media en frequentie), informeer vooral over de inhoud van de lessen en maak gebruik van de
talenten van ouders. Daarmee konden we aan de slag.”

‘We stelden ons kwetsbaar op’
Resultaten
“In het team hebben we drie subgroepen samengesteld met elk de opdracht: werk een hoofdlijn
uit. Dit hebben we gekoppeld aan de visie van Peter de Vries: Ouderbetrokkenheid 3.0. De vaak
gehoorde opmerking om meer te doen met talenten van ouders was voor ons als team verrassend,
omdat we vooral zagen dat een relatief kleine groep tot dan alleen ondersteunend aan het
onderwijs was. Inmiddels hebben we ervaren dat de inzet van talent juist drempelverlagend werkt.
Tegenwoordig denken ouders mee over het onderwijs, verzorgen in de groepen presentaties
over hun beroep of hobby en is iedere groep gestart met een informele ontmoetingsavond op
groepsniveau. Elkaar ontmoeten, leren kennen stond centraal tijdens deze bijeenkomsten, met een
enorm hoge opkomst. Het kind, de ouders én leerkracht samen als start van het nieuwe schooljaar.
Korte tijd daarna volgden startgesprekken op het programma. Kind, ouder(s) en leerkracht samen
om tafel en centraal stonden de vragen: ‘Hoe informeren we elkaar’ en ‘Hoe gaan we samen
op weg?’ Praten mét het kind in plaats van over het kind. Dit heeft geresulteerd in ‘op maat
communicatietrajecten’, voor iedere ouder anders”. Door deze trajecten voelen ouders zich serieus
genomen.
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Ook de doelengesprekken hebben een nadrukkelijke plek gekregen op school. Doelen worden door
de inbreng van alle betrokkenen vastgelegd en iedereen is mede-eigenaar van het onderwijs van
zoon of dochter. Over de aanpak en ieders rol worden afspraken gemaakt. Ouders hebben in de hele
gesprekscyclus nadrukkelijk een plaats gekregen. Daar zijn zij heel tevreden over.
Voorheen zagen we ouders op school alleen als er een aanleiding was. Aan de voorkant, de relatie met
ouders, gebeurde door ons als team te weinig. Het was vooral informeren, terwijl we de ouder heel hard
nodig hebben. Die kent immers zijn kind het best en weet wat het nodig heeft.”
We hebben nooit stilgestaan bij de vraag: zitten ouders daarop te wachten? Wat wil de klant?, want zo zie
ik wel de ouder. We hebben op een rij gezet: wat doen we, wat is goed en wat kan beter? Voorheen was
onze communicatie niet gestructureerd, nu wel, en gaat er vooral over wat we dagelijks met de kinderen
doen. Nu staat in de wekelijkse brief van bijvoorbeeld groep 3 welke letters worden aangeboden en wat
met rekenen gebeurt. Zo zorg je voor meer verbinding tussen school en thuis. Ook is een pilot ouderportal
van Basisonline gestart, zodat we ouders nog beter van informatie kunnen voorzien.”
“Ouders spraken uit dat beter samenwerken begint met de attitude van de leerkracht. Dus zorg
voor laagdrempeligheid op school. Inmiddels zie je de effecten, zowel bij ouders als het kind. Ze
voelen zich eigenaar, denken en doen mee, zowel op school als thuis en de relatie met school is echt
verbeterd. Om een ander concreet voorbeeld te noemen. We worstelden met de vraag: wat moeten
we leerlingen meegeven om te functioneren in de 21e eeuwse samenleving? We hebben ouders
gevraagd naar de behoeften, waarbij zij samenwerken, ICT-vaardigheden, opkomen voor jezelf en
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leren presenteren net zo belangrijk vonden als onder andere rekenen en taal. Door het vraagstuk open
te stellen, kregen we bruikbare antwoorden. Een dergelijke houding als team levert dus veel op!”

Meerwaarde voor school en anderen
“Kijk ik naar de andere drie scholen waaraan ik ben verbonden, in Ell, Kelpen-Oler en Baexem, dan
zijn we ook daar inmiddels al zo ver dat bijvoorbeeld start- en doelen-gesprekken standaard zijn,
dus tussen leerkracht, ouder en kind. Ook daar zie ik dat de verbinding tussen ouders en school is
ontstaan. Het concept ouders uitnodigen hun talenten te tonen, krijgt eveneens vorm. Weet je: het
begint met anders te kijken naar ouders: zie hen als gelijkwaardig! Waarom zou dat op andere scholen
niet net zo kunnen functioneren?”
“Het team was met vijf leerkrachten in de CoP goed vertegenwoordigd. De overige teamleden hebben
we constant geïnformeerd. Het is in ons team de gewoonte dat we op gezette tijden in een zogeheten
vergadering ‘met de benen op tafel’ tegen elkaar uitspreken hoe we tegen een onderwerp aan kijken
en wat we van elkaar verwachten. Iedereen zag het belang van ouderbetrokkenheid in en is nog
steeds onderwerp van gesprek. Inmiddels hebben we de werkgroep ook uitgebreid met ouders uit de
peuterspeelzaal, onze toekomstige klanten’.
“Door onderzoek te doen naar literatuur is behoorlijk wat veranderd in onze manier van werken.
Voorheen was het al gauw: we doen het toch goed zo! De inbreng van de CoP heeft ervoor
gezorgd dat we kritischer op onszelf en de inhoud van het onderwijs zijn geworden. Zie het als een
zelfevaluatie. Er is een meer vragende en onderzoekende houding merkbaar, ook onder oudere
collega’s. Dat is ook de verdienste van studenten van de Nieuwste Pabo op de opleidingsscholen. Zij
functioneren op een hoog niveau, nemen een open houding aan, vragen om feedback en stellen zich
kwetsbaar op. Zittende leerkrachten pikken dat op en profiteren daarvan. Samen leren van en met
elkaar, ook van studenten als opleidingsschool”.
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“Uiteraard heb ik gefaciliteerd, maar ik heb de kar ook zelf mee willen trekkenen doe dat nog
steeds door bij iedere bijeenkomst zélf aanwezig te zijn. Het belang van dit soort thema’s vind ik
groot. Daarom dat ik van de inzet van teamleden hoge verwachtingen heb, zo reken ik erop dat
tijdens de ouder-tafelavond iedereen aanwezig is. Door te sparren, te begeleiden en vertrouwen
uit te spreken, heb ik graag mijn steentje willen bijdragen en ben trots op de leerkrachten. Samen
hebben we inhoud gegeven aan educatief partnerschap/ouderbetrokkenheid”.

5.4 De Leeuwerik / De Lemborgh Triade
Guttecoven 		

Limbricht

Teamleden van De Leeuwerik (Guttecoven) en De Lemborgh (Limbricht) gaan bewuster om met de
rol van ouders bij de ontwikkeling van hun kind. Door praktijkonderzoek binnen de CoP zijn stappen
gezet om op een andere manier te communiceren met ouders. Kartrekker Nel Coenen over een
bijzonder proces.

Aanleiding en onderzoeksvraag
“De directe aanleiding was een tweedaags pilotbezoek aan De Leeuwerik door de Inspectie van
het Onderwijs. Door een vernieuwde opzet van consultatie werden een aantal ouders ondervraagd
over hun ervaringen met onze school. Alle vijf de ouders waren unaniem in hun oordeel dat
de communicatie beter kon. Voor ons was dat geen verrassing, want we wilden al langer die
handschoen oppakken. Maar hoe? De mogelijkheid om een CoP te formeren, kwam op het goede
moment.
De onderzoeksvraag voor ons was: “Hoe vergroten we op beide scholen de ouderbetrokkenheid?”,
aldus Nel Coenen. “Door mijn kennismaking met de visie van auteur en expert Peter de Vries, die
staat voor ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’, heb ik de andere leden in de CoP geïnspireerd. Al gauw
hebben we zijn theorie omarmd en zijn aan de slag gegaan.”

Aanpak
“Als CoP zijn we gaan praten met ouders en hebben gevraagd wat doen we goed en wat kan beter
als het gaat om de communicatie. Daar kwam vooral de mate waarin we ouders informeren over
zaken op school en de ontwikkeling van hun kind naar voren.
Binnen de community is men zich vervolgens gaan verdiepen in de visie van De Vries. Hij heeft het
over tien criteria die in samenhang ouderbetrokkenheid 3.0 bevorderen. In zijn optiek staat het
model 1.0 voor eenzijdig informeren, 2.0 gaat over ‘zenden en ontvangen’ en 3.0 is bedoeld om de
samenwerking tussen ouders en school te realiseren. Eén van de doelen waar we ons op richten, is
dat beide partijen zich aan de hand van onderlinge afspraken inzetten om de leerprestaties van het
kind te verbeteren, in de breedste zin van het woord, waarbij het welzijn van het kind altijd centraal
staat. Essentieel is hoe kom je in contact met ouders, hoe versterk je de relatie en hoe communiceer
je met ouders? Dat heeft ertoe geleid dat we anders zijn gaan kijken naar onze communicatie en de
momenten waarop we dat doen.”
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Resultaten
“Een manier om met ouders in contact te komen en de samenwerking op gang te brengen zijn,
naast de bekende ouderavonden, de algemene informatiebijeenkomsten. Tot voor kort stonden wij
voor ouders en hielden een algemeen praatje, met name over de verschillende vakken. Niet meer
dan dat. We vroegen niet aan ze hoe zij over de school of het onderwijs van hun kind dachten. De
opkomst was magertjes en het werd steeds minder. Op De Lemborgh is een begin gemaakt met een
interactieve opzet door het aanbieden van workshops. Ouders reageren daar positief op. Er is ook
meer respons. Een punt om verder uit te werken op beide scholen.”

5.0
Expert en auteur ouderbetrokkenheid: Peter de Vries
Nel Coenen geeft aan dat ook de reguliere ouderavonden waarin de ontwikkeling van het kind
wordt besproken een ander karakter hebben gekregen. Het eerste contact aan tafel met ouders
heet nu het kennismakingsgesprek. “Het zijn gesprekken die we al vroeg in het schooljaar plannen,
na twee weken. Uitgangspunt aan tafel zijn de onderwijsbehoeften van het kind: wat heeft het kind
nodig? Ouders vertellen over hoe zij de ontwikkeling van hun zoon of dochter zien en er worden
afspraken gemaakt. Verder komt aan de orde wat ouders bv. thuis met het kind kunnen doen om te
helpen met huiswerk. Ouders bieden we handreikingen hoe ze dat kunnen doen. Inmiddels komen
ouders regelmatig met vragen naar ons toe. Dat is wat we willen: we doen het immers samen!
Vanaf groep 5 zit het kind bij het gesprek en praat mee. Dat werkt voor alle betrokkenen heel
plezierig. Wat ook veranderd is, is dat de kalender van ouderavonden niet standaard meer is. Als
het nodig is maken we op korte termijn een vervolgafspraak in plaats van uitstellen tot de volgende
ronde oudergesprekken.”
De schoolleider van De Leeuwerik erkent dat de eerste stappen in de goede richting gezet zijn, maar
dat er nog werk aan de winkel is. “Een van onze studenten in de CoP heeft dit schooljaar onder de
ouders van onze 220 leerlingen een peiling gehouden over hoe zij onze initiatieven ervaren. Van de
42 reacties reageerden de meesten positief. De conclusie mag zijn dat we op de ingeslagen weg
verder kunnen gaan.”
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De Leeuwerik en De Lemborgh brengen tegenwoordig via Isy ouders/verzorgers dagelijks op
de hoogte van wat er in de klas en in en rond de school gebeurt. “Het is een middel om de
communicatie te stimuleren, zodat ouders weten wat er speelt maar ook kunnen reageren. Geef ze
de kans aan te geven wat zij willen. Ons doel moet zijn bij ouders een diepere laag aan te boren,
zodat samenwerking tot stand komt. We willen nog een stap verder gaan door ouders niet alleen te
laten meehelpen en meedenken, maar ook meebeslissen. Het ouderpanel biedt daarvoor kansen en
is een van de speerpunten volgend schooljaar.
We willen veel meer dan voorheen een open school zijn met open deuren. Dat valt en staat met
het gedrag van elk teamlid. Onze houding naar ouders is bepalend. We hebben ze nodig, in het
belang van hun kind. We moeten het niet laten afhangen van twee oudergesprekken per jaar.
Laat ouders niet achter het hek blijven staan, maar haal ze letterlijk naar binnen. Inmiddels is er
een groep ouders die regelmatig even binnenloopt of hulp biedt in diverse vormen zoals onze
knutselwerkgroep. Daar willen we meer naar toe.”
Een speerpunt voor de school in Guttecoven-Einighausen komend schooljaar is het ontwikkelen van
een instrument om ouders tussentijds inzicht te geven in de vorderingen van hun kind. Nel Coenen:
“De tijd tussen september en het gesprek over het eerste rapport is lang. De Lemborgh heeft
daarvoor de ‘leerling-contactmap’ in het leven geroepen, een portfolio maar niet digitaal.
Taken en werkjes worden in een map elke 4 tot 6 weken door de leerling mee naar huis genomen.
Het is nog niet tot tevredenheid van de collega’s. Ze stoeien nog met de vraag: wat doen we er
verder mee?” De Leeuwerik heeft deze mogelijkheid momenteel in overweging.

Meerwaarde voor school en anderen
Meerwaarde voor school en anderen “Ons advies aan andere scholen is: onderzoek de
communicatie en ouderbetrokkenheid, samen met het team en de ouders. Durf in de spiegel te
kijken naar wat beter kan. Andere scholen mogen gebruik maken van zowel ons materiaal als
ervaringen delen over de informatieavonden en de startgesprekken. Jarenlang hebben we gedacht:
zo doen we dat en het is goed. Het gevolg was dat je pas in november echt met ouders in gesprek
kwam. In de koffiekamer zeg ik regelmatig: Het begint met luisteren naar ouders. Ga kort op het
proces zitten. Waarom zijn ze niet tevreden, waar knelt het?
We moeten ouders zien als educatieve partners. Hoe open je een gesprek? De eerste zin, zowel
de inhoud als de toon, is cruciaal. Ratel niet, bij wijze van spreken, in een 10-minutengesprek zelf
zeven minuten en vraag aan het einde of de ouders nog iets willen zeggen. Praat met elkaar! Ben je
bewust van je houding.
Op De Leeuwerik en de Lemborgh doen we dat tijdens vergaderingen door als CoP te vertellen in
welke fase van het proces we staan. Aan de ene kant brengen we kennis over en aan de andere
kant is er ruimte voor het gesprek, uitgaande van concrete voorbeelden. De informatieavonden en
de startgesprekken roepen bij een aantal leerkrachten nog steeds vragen op. De nieuwe aanpak
voelt nog onwennig, maar stap voor stap komen we tot een schoolbrede aanpak.”
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Er zijn collega’s die bepaalde oudergesprekken als heel lastig ervaren. Samen kijken we: waar in
het gesprek zitten handvatten om in gesprek te blijven en afspraken te maken. Als school hebben
we een flinke inhaalslag moeten maken. Het is nog niet eens zo lang geleden dat het geen
vanzelfsprekendheid was dat ouders een voet over de drempel zetten. We zijn als team dan ook
heel benieuwd naar de tweede meting onder ouders over communicatie en ouderbetrokkenheid
in het schooljaar 2017-2018. Voor de oudergesprekken en de informatiebijeenkomsten worden
formats gemaakt en moet duidelijk worden wat we digitaal vastleggen.
Door praktijkonderzoek breng je concrete gegevens boven tafel. Het is niet langer gissen, maar
het wordt voor iedereen duidelijk waar behoeften/knelpunten liggen. Dat is een sterke drijfveer.
Onderzoek hoort bij een professionele organisatie als de onze. Ik constateer op beide scholen een
behoefte naar meer onderzoek.
Pim Hendrix-Voots nam als schoolleider regelmatig deel aan de CoP. Hetzelfde doet ze bij
teamevaluaties, waarin we de ontwikkelingen rondom ouderbetrokkenheid bespreken. Ze schept
voorwaarden en geeft vertrouwen aan de CoP-leden.”

5.0
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5.5 CoL Ouderbetrokkenheid
Ouders betrekken bij de school, maar met name in de thuissituatie om de ontwikkeling
van het kind te stimuleren, is een concept dat niet eens van deze tijd is. Echter de
bewustwording dat de invoering van passend onderwijs meer dan ooit vraagt om intensieve
samenwerking met ouders, door expert en auteur Peter de Vries vormgegeven in zijn visie
‘Ouderbetrokkenheid 3.0’, neemt toe in het werkveld. Zijn model telt tien samenhangende
criteria die tot doel hebben: effectieve en transparante communicatie over de dagelijkse
praktijk, gelijkwaardigheid door middel van driehoeksgesprekken, arrangementen naar
gelang de onderwijsbehoeften, stimuleren van educatief partnerschap en bijeenkomsten om
samenwerking tussen school en ouders een impuls te geven. De CoL Ouderbetrokkenheid
onderzocht genoemde visie en vertaalde deze naar een doorlopende leerlijn en een training
voor start- en basisbekwame leerkrachten.

Urgentie
“Voor het bestuur van kom Leren is ouderbetrokkenheid een speerpunt, maar op schoolniveau ligt dat
toch nog anders”, spreekt CoL-voorzitter Inge Bischoff uit. “En je wilt niet dwingend zijn, maar vooral
stimuleren. Inmiddels worden op onze school wel al driehoeksgesprekken gevoerd.”
Jan Slangen, vertegenwoordiger van MosaLira: “Omdat onze stichting een werkgroep
ouderbetrokkenheid heeft samengesteld, komt het thema makkelijker op de agenda.” Volgens
Tanja Sonnack is de start echt gemaakt binnen Kindante en gaat geïnspireerd door Peter de Vries,
basisschool Spaubeek volgend schooljaar het gesprek aangaat met ouder én kind. “ De pilot heeft
uitgewezen dat ouders het prettig vinden dat hun zoon of dochter erbij is en mee kan praten.
Kinderen weten trouwens goed te verwoorden hoe ze op school presteren en wat beter kan. Van
collega’s hoor ik dat ouders komen vragen om uitleg, zodat ze thuis kunnen oefenen. Dat is waar we
naar toe willen: educatief partnerschap.”
Jan Slangen (werkzaam voor MosaLira): “Naar mijn idee is bewustwording de essentie, weten dat
er voor zowel school als ouders maar één gezamenlijk doel is: het kind. Daar doe je het allemaal
voor, ik denk ook dat je het zo zult moeten aanvliegen. Houd telkens voor ogen dat het gaat
om de relatie met ouders en de leerling. Uiteraard kost dat tijd.” Volgens hem zijn de fasen van
‘Ouderbetrokkenheid 1.0 en 2.0’ nog steeds toepasbaar en op bepaalde momenten effectief. “Maar
als team moet je wel weten hoe samenwerking in fase 3 met ouders tot stand te brengen.” Annette
Diederen van Triade schetst een beeld van de populatie van haar school met in de laatste jaren de
nodige nieuwkomers. “In het begin van die ontwikkeling stelden wij ons nog de vraag: hoe breng je
informatie over op anderstalige ouders? We zoeken nog naar verfijning, maar door buddyschap in te
zetten en (tolken) netwerken te organiseren, zijn stappen voorwaarts gezet. Vergeet ook niet dat deze
groep een andere omgang met school heeft gehad.”

Aanpak
Anita Heiligers, werkzaam voor Innovo: “De eerste CoL-bijeenkomsten waren een zoektocht. Er was
voldoende literatuur te vinden, maar welke kant ga je op? De inbreng van docent communicatie van
de Nieuwste Pabo, Marco Buijsers heeft gezorgd voor inzicht over de positie van oudergesprekken in
het bestaande curriculum en kennis en vaardigheden over hoe je met ouders effectief communiceert.
Toen we de visie van Peter de Vries in beeld kregen en hem uitnodigden om voor het werkveld in
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Limburg een presentatie te verzorgen, kwamen we in een stroomversnelling.”
Inge Bischoff: “Onze opdracht werd toen veel concreter: Schrijf een training ouderbetrokkenheid voor
basisbekwame leerkrachten. We kwamen in een ‘flow’ terecht.”
Jan Slangen: “Toen konden we de zaken afbakenen en besloten we voordat de inhoud van de
training op papier zou komen de leerlijn uit te werken. Vervolgens is het grootste deel van de CoL
aan de slag gegaan met het samenstellen van de trainingsbijeenkomsten en hebben de overige drie
leden het daarbij horende beleidsdocument gemaakt. Dat laatste is bedoeld om binnen elk bestuur
de voorwaarden te creëren om ouderbetrokkenheid inhoud te geven, rekening houdend met de
omgeving en bestaande visie van de school en de ervaring van de teamleden.”
Tabel 5.3 - Communiceren met ouders
Verbaal

Startbekwaamheidsfase

Basisbekwaamheidsfase

Vakbekwaamheidsfase

-Je past gespreksvaardigheden

-Je verfijnt je

-Je voorkomt en buigt

toe

gespreksvaardigheden en

conflicten om

-Je kent het belang van

hanteert metaniveau

-Je bevordert

samenwerken en samen

-Je spreekt de taal van de

op schoolniveau

praten

ouders en het kind (niet alle

tweerichtingsverkeer en

-Je herkent miscommunicatie

ouders zijn hetzelfde)

transparantie binnen het

-Je raakt in dialoog en leert de

-Je weet hoe te

dagelijkse werk

ouder/thuissituatie kennen

communiceren naar ouders

-Je reguleert (beperk de

over wat je doet in de klas

schade) conflicten

-Je weet miscommunicatie
te voorkomen
-Je buigt conflicten om

Verwachtingen

-Je kent je eigen rol en

-Je zegt wat je doet en doet

-Je raakt niet in conflict

uitspreken,

verantwoordelijkheid en die

wat je zegt

ondanks dat je jouw

grenzen stellen

van de ouder

-Je communiceert

eigen grenzen én die van

-Je voert een startgesprek

over elkaars

de school aangeeft

verantwoordelijkheden
Zorgen delen

-Je hanteert empatische

-Je voert gesprekken met

-Je blijft naast de ouders

vaardigheden/

ouders van zorgleerlingen

staan maar neemt hun

perspectiefneming richting

en hebt aandacht voor

rol niet over, ongeacht

ouders en leerlingen

hun rol

de context

-Je ondersteunt ouders

-Je weet je rol in te vullen

-Je voert slecht nieuws,

wanneer je spreekt met

oplossingsgericht - en

meerdere partijen tegelijk

adviesgesprekken
Digitaal

-Je weet wat mediawijsheid is

-Je kent de valkuilen vh

-Je communiceert

-Dossieropbouw (hoe vermeld

digitale verkeer en wat je er

professioneel met alle

je zaken objectief?)

wel mee kunt doen

betrokken rondom het

-Verslaglegging van

-Hoe ga je om met dossiers

kind

gesprekken (feiten en

in de praktijk?

gelijkwaardig)
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Tabel 5.4 - Partnerschap opbouwen
Startbekwaamheidsfase

Basisbekwaamheidsfase

Vakbekwaamheidsfase

-Je geeft niet alleen inhoud aan een

-Je ziet en behandelt ouders als

-Je enthousiasmeert collega’s

gesprek maar ook aan de relatie

gelijkwaardige partners met een

en ontwikkelt/actualiseert

-Je kent de basisbehoeften van

gezamenlijk belang: het kind

doelgericht een schoolvisie

ouderschap

-Je verbindt/heet welkom/

met ruimte voor samenwerken,

-Je voert een startgesprek a.d.h.v.

oudernetwerken

samen praten en samen

richtvragen

-Je blijft steeds in dialoog (formeel

beslissen

en informeel)

-Samen met ouders en

-Je nodigt en daagt ouders in

leerlingen

de praktijk uit om mee te doen
(bevorder laagdrempeligheid)?

Resultaten
“Leerlijn, beleidsdocument en een volledig uitgewerkte training bestaande uit vier bijeenkomsten
zijn beschikbaar”, aldus Anita Heiligers. De training ouderbetrokkenheid, gebaseerd dus op de visie
van Peter de Vries, is inmiddels twee keer aangeboden voor beginnende leerkrachten in de periode
van basisbekwaamheid. Tussentijdse evaluaties vonden plaats tussen binnen de CoL. Inge Bischoff:
“We hebben nadrukkelijk gekozen om binnen elk van de vier trainingen oefensituaties met een
trainingsacteur in te bouwen, waardoor de theorie kan worden verdiept en ervaren en casussen
door de deelnemers kunnen worden ingebracht en nagebootst. De cursisten vonden dat een grote
meerwaarde.”
Annette Diederen: “Het is zaak dat beginnende leerkrachten goed worden opgeleid, zij zijn immers
de ambassadeurs van dit gedachtegoed. Straks moet het normaal zijn dat jonge zittende leraren in
hun groep aan tafel zitten en in gesprek gaan met zowel ouder als leerling.”
“Daarom moeten deze trainingen worden voortgezet en gestructureerd. Merkbaar in de
bijeenkomsten is, gelet op hun ervaring en type school, de diversiteit tussen de deelnemers. Dat
vraagt dat de trainers moeten inspelen op verschillen tussen kennis en vaardigheden”, verklaart Jan
Slangen, die enthousiast is over de inbreng van de cursisten en de opbrengsten. “Wat we met z’n
allen niet moeten vergeten: ouderbetrokkenheid is geen doel op zichzelf maar een middel. En dan
kom ik weer bij hetgeen ik eerder zei: We doen het voor het kind!”
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Meerwaarde voor scholen en anderen
Inge Bischoff: “De huidige training is binnen het basisonderwijs breed in te zetten. Deze zou kunnen
worden aangevuld, zodat teams ervan gebruik kunnen maken. Van meerdere scholen weet ik dat er
interesse bestaat.
Tanja Sonnack: “De naam van Peter de Vries is al meerdere malen genoemd. Hij heeft op ons
verzoek tot twee keer toe zijn visie gepresenteerd in de schouwburg in Sittard, waarvoor het hele
werkveld in Limburg door ons werd uitgenodigd. Wij weten dat hij vervolgens in onze provincie te
gast is geweest bij enkele besturen en op meerdere scholen. De trainingen zijn verzorgd door een
drietal docenten van de Nieuwste Pabo, te weten Pim Horio, Marco Buijsers en Jo Heusschen.”
Inge Bischoff: “Als lid van de CoL leer je vanuit verschillende standpunten kijken. Immers in onze
groep zaten naast ervaren leerkrachten, vertegenwoordigers van besturen, schoolleiders en
-opleiders en een docent van de lerarenopleiding. Ondanks enkele wisselingen, waardoor het tijd
kostte om iedereen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen omtrent ons thema, was die
combinatie heel krachtig.
Jan Slangen: “Om ouderbetrokkenheid in de praktijk te brengen heb je alle betrokkenen in het
onderwijs nodig, inclusief schoolleiders en bestuur. Als individuele leerkracht realiseer je geen
ouderbetrokkenheid!” Inge Bischoff tot slot: “Vanuit de CoL hebben we in gezamenlijkheid iets
weten neer te zetten, waarvan het belang duidelijk is geworden en waarbij we zien dat het in de
praktijk werkt.”
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CoL 21
Century
Skills
st

21st Century
Skills

In het huidige digitale tijdperk wordt van ons volwassenen verwacht dat we razendsnel anticiperen
op de gebeurtenissen om ons heen en vragen die ons bezighouden. Op kennis wordt nog steeds
een beroep gedaan, maar het heeft een andere plaats in onze samenleving ingenomen. Het
beheersen van vaardigheden, bestaande maar ook eigentijdse, is minstens zo belangrijk geworden.

Urgentie
“Het is een ‘must’ de huidige en toekomstige kennissamenleving te leren doorgronden. Voor mij
persoonlijk klinkt het onderwijsthema ‘21st Century Skills’ al sinds jaar en dag als muziek in de
oren. Door een kunstproject in Maastricht kwam ik in aanraking met zowel Cultuuronderwijs en
Wetenschap & Techniek. Toen ben ik gaan zien wat je in het primair onderwijs allemaal kunt doen
met het ontwerpen van onderwijs aan de hand van 21st Century Skills en dat er veel meer is dan
alleen de vakgebieden rekenen en taal. Sindsdien laat het me niet meer los, heb ik een eigen aanpak
binnen mijn groepen ontwikkeld en probeer ik collega’s te stimuleren deze skills in hun lessen toe te
passen. Het onderwerp gaat aan geen enkel bestuur voorbij, zo is me wel duidelijk geworden in de
CoL-bijeenkomsten. Mijn eigen werkgever ‘kom Leren’ heeft het beleidsplan PP21 geschreven om
21st Century Skills te integreren in het curriculum. Dat getuigt natuurlijk van een behoorlijke ambitie,
lijkt me.” Aan het woord is Roger Thomassen, voorzitter van de CoL 21st Century Skills.

Aanpak
“In discussie gaan over ‘wat zijn 21st Century Skills?’ is heel interessant, maar je zult nooit tot
een vastomlijnde definitie komen. Door de diversiteit in achtergrond, functie en bestuur kozen
we allemaal wel een andere richting. Voor de een is het vooral ICT, de ander richt zich op
onderzoeksvaardigheden en de derde focust zich op een combinatie van creativiteit en sociaalemotionele ontwikkeling. Wij hebben het eerste driekwart jaar gebruikt om ons te oriënteren op
bestaande ervaringen en kennis, door middel van pitches, en het verzamelen van toonaangevende
bronnen. Uiteindelijk zijn voor ons leidend geweest het advies van Platform Onderwijs2032,
onder leiding van Paul Schnabel, de website van Don Zuiderman en het SLO-rapport ‘21e Eeuwse
vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs’. Daarnaast waren aspecten als het
ontwikkelen van een ‘growth mind set’ en aandacht voor zelfregulatie van toegevoegde waarde in
het geheel.
Voor de gemiddelde leerkracht is het inderdaad lastig om door de bomen het bos te kunnen zien.
Daar is ook geen oplossing voor. Wie zich verdiept in de 21st Century Skills moet daarmee leren
omgaan. Het onderwerp is zo omvangrijk dat je keuzes zult moeten maken, hetgeen ook op
schoolniveau geldt. Betekent dat ouders straks aan de hand van de positionering van de school
wellicht meerdere opties voor hun kind hebben. De leerlijn die wij voor leerkrachten (start-, basis en
vakbekwaam) hebben opgesteld, past binnen het aanbod dat de CoL Beginnende leerkracht
uitdraagt, maar wijkt in deze niet al teveel af van de visie van SLO. Er was aanvankelijk sprake dat
wij een training zouden ontwikkelen, maar naar onze mening is dat niet bevorderlijk voor het
ontwikkelen van de verschillende skills. Je stuurt zittende leerkrachten een bepaalde richting op,
terwijl ze vanuit vakintegratie moeten leren vernieuwend te zijn, te verdiepen en te ontwerpen.”
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6.0 21th Century Skills

Resultaten
“De basis van omgaan met 21st Century Skills is telkens weer de houding van de leraar voor
de groep. Hij of zij moet erop zijn gericht kinderen hun nieuwsgierigheid te prikkelen, te laten
ontdekken en onderzoeken. En dat kan in de meest brede zin van het woord: in de klas, maar ook
daarbuiten. De skills kunnen een middel zijn om kennis te verwerven, maar het benutten van kennis
kunnen de vaardigheden versterken. Wat ons betreft kan zowel het een als het ander. Tegen die
achtergrond hebben we de niet statische website www.voorelkwatskills.nl ontworpen.
Het is een verzameling van praktische tips en adviezen, kant-en-klare (les)ideeën, quickscans
voor het testen van de ontwikkeling van je vaardigheden en verwijzigingen naar relevante
achtergrondinformatie en websites. Maar met het raadplegen van de website trek je, bij wijze van
spreken, geen lades boordevol lesmateriaal voor de groepen 1 t/m 8 open. Afhankelijk van de
leerdoelen van de groep kun je als leerkracht door de website laveren, je licht opsteken en laten
inspireren. Extra tools om ook anderen te kans te geven te reflecteren en kennis te delen zijn
onze gelijknamige Facebook- en Pinterestpagina. Na de eerste maanden sinds de lancering van de
pagina’s telden we al meer dan 150 volgers. Wij hopen op een olievlekwerking, nieuwe discussies
en initiatieven, dan hebben wij ons doel bereikt.”

Meerwaarde voor scholen en anderen
Zelf vond ik het heel interessant om de voorbije twee jaar intensief met diverse collega’s van
gedachten te wisselen. Het heeft mij nieuwe impulsen en inzichten gegeven en een verbreding
van mijn netwerk betekend. In een van de eerste bijeenkomsten was aan elke CoL-lid de vraag:
formuleer eens wat voor jou de ‘Why’ (gebaseerd op de Golden Circle van Simon Sinek) is ten
aanzien van 21st Century Skills. Een van de antwoorden luidde: verbinding. Achteraf is dat een rode
draad gebleken in de periode die achter ons ligt. We wilden namelijk vaardigheden met elkaar
verbinden, maar ook de verbinding tot stand brengen tussen mensen in het werkveld. Een effect
dat hopelijk nog een tijd voortduurt.”
6.0
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Onderzoek
7.1 Leren door onderzoek binnen CoPs
Henk Acampo doet, vanuit het Lectoraat Opleiden in de School, onderzoek naar het leren van
Pabo-studenten die onderzoek doen binnen Communities of Practice (CoP). Een CoP is gesitueerd
in een van de opleidingsscholen van de Nieuwste Pabo (dNP) en bestaat uit leerkrachten, derde- en
vierdejaars studenten en een instituutsopleider. De CoP doet onderzoek naar een voor de school
relevante thematiek waar de student met zijn (afstudeer)onderzoek bij aansluit. De CoP komt één
keer per maand bij elkaar.

Aanleiding en onderzoeksvraag
De thematiek van de CoP is niet het enige feit waar de student in kwestie mee te maken krijgt. Ook
de groep, de community, waar de student tijdens het onderzoek bij aansluit, is een vast gegeven.
Het kan een enthousiaste, goed functionerende onderzoeksgroep zijn maar het kan ook een groep
zijn die tegen heug en meug samenkomt. Is er een effect te verwachten van groepskenmerken van
een CoP op het leerproces en de leeropbrengst van de student? En wat is dan dat effect?
In collectieve leerprocessen is de reflectieve professionele dialoog een belangrijk kenmerk; het
kritisch bevragen van elkaars vaak impliciete kennis om zo onderliggend gedrag bespreekbaar
te maken (Verbiest, 2012; Stoll et al.,2006). We verwachten in dit onderzoek dat een collectief
leerproces en de belangrijke professionele dialoog eerder tot stand komt binnen een goede
teamcultuur. Binnen de opleidingspraktijk van dNP, met 40 CoPs zien we voldoende aanleiding om
de relatie tussen teamcultuur en leerproces/leeropbrengst voor studenten te onderzoeken.
In dit onderzoek is de volgende vraag onderzocht: Wat is de invloed van, door de student
waargenomen, teamcultuur op de leeropbrengst en het leerproces van studenten die onderzoek
doen in een CoP?
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Aanpak
Tabel 7.1 Teamcultuur (Quinn, 1981,1988 onderscheidt drie dimensies in teamcultuur om sociale
processen in lerarenteams (hier CoPs) te begrijpen vanuit cultureel perspectief
Dimensie

De nadruk ligt op…

1] groep

…groepsgevoel/eenheid. Samenwerken in het nemen van beslissingen
en het maken van keuzes.

2] ontwikkeling

…innovatie en creativiteit

3] werkstructuur

… stabiliteit, regels, ordelijk nemen van beslissingen, duidelijk

hiërarchie en rationeel

proces van besluitvoering, productiviteit en efficiency, planning en
management richting doel, doelgericht

Om teamcultuur te meten is uitgegaan van de drie dimensies van teamcultuur (Quinn, 1981,1988)
die in de enquête met behulp van een membercheck vertaald zijn naar negen stellingen over
groepsgevoel (vb. Alle CoP-leden praten met elkaar), twee stellingen over ontwikkeling (vb. Nieuwe
inbreng/ideeën wordt gewaardeerd) en 16 stellingen over werkstructuur (vb. De CoP discussieert
over gelezen literatuur). Binnen een vijf-punt Likertschaal geeft de student aan in welke mate deze
stelling past bij zijn waarneming. Per categorie is de betrouwbaarheid gecontroleerd (zie tabel 7.2).
Tabel 7.2: Betrouwbaarheid per categorie ‘teamcultuur’
Categorie

Aantal items

Alpha (N=39

1

Groepsgevoel

9

.897

2

Innovatie/verbetering

2

.930

3

Werkstructuur

16

.878

Leeropbrengst: wat leren studenten?
Tynjälä (2013) ziet een CoP als een sociaal culturele leefomgeving en op basis van meerdere
literatuur reviews onderscheidt zij twaalf leeropbrengsten. Kijkend naar de onderzoeksmatige
context van de CoPs bij dNP zijn directe leeropbrengsten te verwachten bij drie van de twaalf
onderdelen: teamwork; academische vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling (zie tabel 3). Deze
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drie categorieën zijn op concreet niveau vertaald naar een enquête.
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Tabel 7.3: Categorieën met verwachte leeropbrengst

1

Categorie

Aantal items

Teamwork

interactie, overleg, samen met, innovatie, verbetering, schoolniveau,
teamspeler

2

Academische

analyseren, redeneren, beschrijven, rapporteren

vaardigheden
3

Persoonlijke

systematische en planmatige aanpak, reflectie, visie, verantwoorden met

ontwikkeling

behulp van theorie

Leerproces: hoe leren studenten?
Welke leeractiviteiten bij het doen van onderzoek in een groep leiden tot leren? Nonaka en Konno
(1998) plaatsen leeractiviteiten van studenten op de werkplek in een model waar leeractiviteiten
gekoppeld worden aan een specifieke ruimte. Het model maakt duidelijk dat een tweetal interactie
elementen (discussie, uitwisselen) te verwachten leeractiviteiten zijn in een ‘interactie ruimte’ (CoP)
die bezig is met onderzoek. Interactie leidt enerzijds mogelijk tot meer bezinning (reflectie en
denken) en anderzijds tot meer actie (toepassen en uitproberen) als leeractiviteit. Naast de categorie
‘interactie’ plaatsen we daarom de categorie ‘denken/reflectie’ voor die leeractiviteiten die binnen
een persoon plaats vinden (denken, reflectie). (zie tabel 7.4).
Tabel 7.4: Verwachte leeractiviteiten in het leerproces

Categorie

Aantal items

1

Interactie

Discussie, uitwisselen

2

Denken/reflectie

Denken en reflecteren

Deze twee categorieën zijn vertaald naar enquêtevragen. Respondenten (57 studenten) zijn
in maart 2015 in een enquête gevraagd naar wat zij leren van onderzoek doen in een CoP en
welke leeractiviteiten zij daarbij hanteren en over de ervaren teamcultuur van de CoP waarin zij
participeren.
CoPs met een hoge score op groepsgevoel en CoPs met een lage score op groepsgevoel worden
met elkaar vergeleken op verschillen in leeropbrengst voor studenten. Daarnaast wordt gezocht
naar correlaties tussen teamcultuur en leeropbrengsten en tussen teamcultuur en gehanteerde
leeractiviteiten.
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Figuur 7.5: De drie onderzochte variabelen: de onafhankelijke variabele teamcultuur en de afhankelijke variabelen
leeropbrengst en leerproces.

Leeropbrengst

Teamcultuur

Leerproces

Teamwork

Groepsgevoel

Interactie

-Samen onderwijs verbeteren

-Trots zijn

-Delen van theorie
-Discussie met anderen

-Door onderzoek/bespreek
ik beter -opvattingen en
handelswijzen
Academische vaardigheid

Innovatie

Reflectie
-Nadenken over eigen
onderzoek
-Denken over wat anderen
geschreven hebben

Persoonlijke ontwikkeling

Structuur

-Ik werk beter planmatig

-CoP gebruikt het boek
-Contact met de rest van het
team
-CoP gebruikt de geplande tijd

Resultaten
In de resultatensectie wordt steeds gezocht naar verschillen tussen CoPs met een goede
teamcultuur en CoPs met een slechte teamcultuur. Daarnaast worden significante variabelen
benoemd.

Leeropbrengst
Verschillen:
De drie categorieën van leeropbrengst laten een gemiddelde score zien van rond de drie en hoger
(op een schaal van vijf). De hoogste leeropbrengst zien we in de categorie ‘teamwork’ bij het
aspect ‘onderwijs verbeteren, zowel samen met collega’s als alleen’. De vijf CoPs met een hoge
gemiddelde score op ervaren groepsgevoel (4.4-4.9) scoren significant hoger op alle categorieën
van leeropbrengst vergeleken met vier CoPs met een lage score op groepsgevoel.
7.0
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Verbanden:
Analyse van correlaties tussen teamcultuur en leeropbrengst brengt een aantal significante
verbanden aan het licht. Binnen de categorie ‘groepsgevoel’ laat het item ‘trots zijn’ een matig sterk
positief verband (.585) zien met leeropbrengst. Andere positieve verbanden zijn gevonden tussen
het item ‘CoP gebruikt het boek Praktijkonderzoek op School’ (categorie structuur) en de items
‘werk ik beter planmatig’ (categorie persoonlijke ontwikkeling) (.589) en ‘door onderzoek/bespreek
ik beter opvattingen en handelswijzen’ (categorie teamwork) (.614).
Het item ‘contact met de rest van het team’ uit de categorie structuur laat eveneens een matig sterk
verband (.596) zien met ‘door onderzoek/ bespreek ik beter opvattingen en handelswijzen ‘. Er is
ook een positief verband gevonden tussen het item ‘CoP gebruikt de geplande tijd’ (.648) en deze
leeropbrengst.

Leerproces
Verschillen:
Analyse van de data voor gehanteerde leeractiviteiten in het leerproces tonen bij interactie (discussie
en presenteren) en denken (nadenken over eigen onderzoek, denken over wat anderen geschreven
hebben) scores van rond 3.5. Er is geen significant verschil gevonden tussen gehanteerde
leeractiviteiten bij studenten in CoPs met een goede teamcultuur en studenten in CoPs met een lage
teamcultuur.
Verbanden:
Er is wel een matig sterk verband gevonden tussen de categorie ‘groepsgevoel’ en de manier
hoe studenten leren. Dit verband wordt gevonden tussen ‘groepsgevoel’ en de volgende twee
variabelen van de categorie ‘interactie’: delen van theorie (,648; p=0,00) waarbij de verklaarde
variantie 42% is en discussie met anderen (,615; p=0,00) waarbij de verklaarde variantie 38% is.
Overige resultaten:
Er is, tot slot, een sterk positief verband (,838; p=0,00) gevonden tussen groepsgevoel en
werkstructuur, beide categorieën van teamcultuur. De verklaarde variantie is 70%. Een CoP met
een laag waargenomen groepsgevoel lijkt minder structuur te hanteren. Omgekeerd klopt deze
bewering ook: in een CoP die minder structuur hanteert, lijkt de student een lager groepsgevoel
waar te nemen. Wat er eerst is en wat het gevolg is, is niet vast te stellen.

Meerwaarde
Studenten die onderzoek doen in een CoP leren hiervan: alle categorieën laten leeropbrengst
zien. De hoge score bij ‘teamwork’ was voorspelbaar aangezien de groep onderzoek doet naar
een relevant thema voor de school en de student ervaart dat de CoP hier een bijdrage aan
levert. Studenten die onderzoek doen in CoPs met een lage score voor groepsgevoel scoren voor
teamwork significant lager en ervaren deze leeropbrengst in mindere mate. Dit is een trend die
bij alle leeropbrengsten zichtbaar is. Een belangrijke constatering is dat we in bepaalde gevallen
kunnen spreken van ‘Good-CoPs’ en ‘Bad-CoPs’ waarbij studenten die participeren in ‘Bad-CoPs’ in
aanmerkelijk mindere mate leren van onderzoek.
Bij het onderzoek naar leerprocessen laat de hele groep een hoge score zien voor interactie als
gebruikte leeractiviteiten. Discussie en presenteren zijn de vormen van interactie die het hoogst
scoren. CoP-studenten geven daarnaast ook aan te reflecteren over hun onderzoek en over
wat ze lezen. Wellicht ligt hier een verband met de te verwachten presentatie en discussie in de
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bijeenkomst, of als gevolg van presentatie en discussie met de groep. Dit verband is niet nader
onderzocht. Studenten in CoPs met een goed groepsgevoel delen in dit onderzoek meer theorie
en discussiëren meer met anderen. Dit is mogelijk te verklaren door de verwachte veiligheid in een
groep met een goed groepsgevoel.
Implicaties voor de praktijk:
De waargenomen positieve verbanden tussen teamcultuur en leeropbrengst maken duidelijk dat
er naast positieve effecten voor het leren van studenten van onderzoek doen in een CoP ook
negatieve effecten zijn. Dit is te begrijpen met de kennis over de complexiteit van groepsprocessen
en innovaties. De uitkomsten geven richting hoe CoPs ondersteund kunnen worden in hun
opdracht zodat studenten allemaal leren bij het doen van hun onderzoek in CoPs. De meest voor
de hand liggende keuze is investeren in ondersteuning van CoPs in de vorm van voorlichting over
het belang van structuur in het proces van de CoP, dit vanwege het gevonden effect op bepaalde
leeropbrengsten en het positieve verband tussen structuur en groepsgevoel. De aanname hierbij is
dat een gehanteerde werkstructuur mogelijke kan bijdragen aan een beter groepsgevoel. Aan ‘Bad
CoPs’ kan gevraagd worden om een viertal elementen van werkstructuur te hanteren: 1] gebruik
maken van het boek Praktijkonderzoek op School; 2] de geplande tijd gebruiken; 3] uitwisselen van
ideeën realiseren en 4] onderzoek gerelateerd contact met het team realiseren.

Literatuur
Nonaka, I., & Konno, N. (1998). The concept of “ba”: Building a foundation for knowledge creation.
California Management Review, 40(3), 40-54. doi:10.2307/41165942
Quinn, R. (1988). Beyond rational management: Mastering the paradoxes and competing demands
of high performance. Jossey-Bass. Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., & Thomas,
S. (2006). Professional Learning Communities: a review of the literature. Journal of Educational
Change, 7, 221-258. Verbiest, E. (2012). Professionele leergemeenschappen: Een inleiding.
Apeldoorn: Garant. Tynjälä, P. (2013). Toward a 3-P model of workplace learning: A literature
review. Vocations and Learning, 6(1), 11-36. doi:10.1007/s12186-012-9091-z

7.0

106

7.2 Het economisch rendement van CoPs
Het is de leerkracht die het doet, is een veel gebruikte uitspraak, ook bij CoPs. De kwaliteit van
het onderwijs is sterk afhankelijk van de tijd die de leerkracht aan een CoP-onderwerp en aan de
leerling besteedt. De BETA methode brengt in kaart wat er gebeurt met een eenmalige investering
in uren en berekent hoeveel uren de leerkracht door die eenmalige impuls (CoP) zijn onderwijs
aanpast. Door het aantal uren te vermenigvuldigen met de kosten per uur, wordt duidelijk wat de
eenmalige investering economisch oplevert. In gesprek met Jeroen Klijs, die in opdracht van het
lectoraat Opleiden in de School, onderzoek heeft verricht naar het economisch rendement van CoPs.

Aanleiding en onderzoeksvraag
Sedert 2011 wordt er op basisscholen in Midden- en Zuid-Limburg gewerkt met CoPs, Communities
of Practice. CoPs zijn leergemeenschappen om de professionele ontwikkeling van leerkrachten te
stimuleren door het uitwisselen van ervaring met andere leerkrachten op de werkplek. Een CoP
bestaat uit een groep aanstaande leraren die samen een zorg, probleem of passie met betrekking
tot een urgente problematiek van de school delen en hun kennis en vaardigheden hieromtrent
continue verdiepen (Hennissen, 2015). Veelal wordt er door CoPs gezegd dat ze belangrijk zijn, een
bijdrage leveren aan schoolontwikkeling, individuele leerkrachten een onderzoekende houding
ontwikkelen en de leerlingen er beter van worden. De vraag is of we meer greep kunnen krijgen op
wat het werken in een CoP oplevert. Een belangrijke maatstaf is het aantal uren dat een leerkracht
investeert in een onderwerp. Omdat het de leerkracht is die er toe doet, gaan we uit van het aantal
uren dat in tijd wordt ingezet door de leerkracht (en school) aan een onderwerp, welke kennis dat
dat oplevert en hoeveel uur dat het onderwijs daardoor is aangepast. Het is belangrijk om te kijken
naar wat er aan tijd is geinvesteerd en in welke mate het geresulteerd en gerendeerd heeft. De
onderzoeksvraag is ‘Wat zijn de rendementen op investeringen in CoPs?’
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Aanpak
De BETA methode (Bach & Matt, 2005) is ontwikkeld om de economische effecten van
investeringen in kennis transparant te maken. De methode gaat na welke vormen van kennis
ontwikkeld zijn als er gewerkt wordt met CoPs in een school, en hoeveel tijd daarmee gepaard gaat.
De vier vormen zijn: technologisch leren (nieuwe diensten, octrooien), sociaal leren (verbeterde
contacten, reputatie), organisatorisch leren (effectievere overlegstructuur, coordinatie) en menselijk
kapitaal (verbetering kwaliteit en kwantiteit personeel).
Bij twee CoPs (Spellingsonderwijs, Veilige School)van basisschool de Neerakker in Heythuysen is met
behulp van interviews vastgesteld welke vormen van leren en welke economische effecten optreden
bij het werken met CoPs. Met behulp van een vragenlijst is vervolgens aan alle leerkrachten van
de school gevraagd om aan te geven hoeveel uren ze aan de verschillende vormen besteden. Per
leerkracht is per activiteit vastgesteld welke vorm van leren aan de orde is en voor hoeveel uur
daaraan is besteed. Bovendien is uitgerekend hoeveel tijd er aan overhead is besteed, zowel binnen
de school als door anderen in een project (bv de Nieuwste Pabo).
Tabel 7.6 - Economische effecten gevonden bij twee CoPs, ingedeeld naar categorie van leren.

Resultaten
Figuur 7.7 - Economische effecten per CoP per categorie
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Uit Figuur 7.7 blijkt dat het economisch effect van de categorie Menselijk kapitaal het grootste is bij
beide CoPs. De leerkrachten gaven aan dat veruit het meeste tijd is besteed aan het veranderen van
hun eigen gedrag in hun les: nieuwe manier van spellingsinstructie en het geven van toppies (veilige
school). Daarnaast werd veel tijd besteed aan het eigen maken van de nieuwe kennis, bijvoorbeeld
door het volgen van trainingen rondom onderzoek, spelling of gedrag.
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De categorie Onderwijsinnovatie is op een na het grootste. Het betreft hier werkbezoeken aan
andere scholen, literatuuronderzoek, dataverzameling en het maken van tools. De categorie
Organisatorisch leren bevat alle overleggen die nodig zijn om een en ander mogelijk te maken,
zowel binnen als buiten de school.
De vraag is of de uren die geinvesteerd zijn, evenveel, meer of minder renderen en of dit
verschillend is voor de verschillende categorieën van leren. Daarvoor is het aantal uren dat primair
is geinvesteerd en het aantal uren dat een en ander heeft opgeleverd vermenigvuldigd met een
uurbedrag. Op deze wijze kan per categorie vastgesteld worden of de opbrengsten meer of minder
zijn dan de investering.
Figuur 7.8 - Investeringen en de daaruit voortvloeiende economische effecten van de CoP Effectief
Spellingonderwijs uitgedrukt in bedragen.

In Figuur 7.8 is voor de CoP Effectief Spellingonderwijs uitgedrukt in bedragen in welke mate
de initiele investering (gele lijn) gedurende de jaren bijgedragen heeft aan investeringen in
een van de categorieën. De categorie Menselijk kapitaal groeit gestaag en het veelvoudige
van de oorspronkelijke investering. Als een leerkracht de kennis opgedaan uit de CoP effectief
spellingonderwijs iedere week twee uur toepast in de les, en de NRO een leerkracht €61 per
uur toegekend, is er iedere week een economisch effect ter waarde van €122. Als een collega
van de leerkracht mee gaat doen, wordt het economisch effect groter. Als leerkrachten in een
school onderling hun activiteiten over spellingonderwijs afstemmen, is dit een economisch effect
gerelateerd aan organisatorisch leren. Als leerkrachten hun vaardigheden in spellingonderwijs
met cursussen verder verfijnen, zijn dit economische effecten gerelateerd aan de waarde van de
leerkrachten, het menselijk kapitaal van een school.
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Meerwaarde voor scholen en anderen
Ook al betreft het hier een eerste pilot rondom deze methodiek toepassen in het onderwijs. Het
onderzoek laat meteen zien dat investeringen in een CoP leiden tot verschillende soorten leren
binnen de school, zoals met betrekking tot Menselijk Kapitaal, organisatorisch en innovatie.
Bovendien laat het zien dat de eenmalige investering in tijd voor bepaalde vorm tot wel 10x
toeneemt. Dit beeld komt tegemoet aan het idee in het onderwijs dat sommige innovaties wel
bijdragen en andere niet of nauwelijks, of tewel op basis van positieve innovaties zie je dat
leerkrachten ander gedrag hebben geleerd en dat blijven toepassen. Dat resulteert in langdurig uren
blijven investeren.
De meerwaarde voor het onderwijs is dat de BETA methode een methode biedt om investeringen
in onderwijs bespreekbaar te maken. De transparantie van de methode helpt om renderende
investeringen te benoemen. Voor mensen in het onderwijs zal het duidelijk zijn dat het juist die
investeringen zijn die met leerlingen te maken hebben en die urgentie hebben bij de leerkrachten,
dus waar de leerkrachten de lead hebben. Voor beleidsmakers is dit niet zo duidelijk. Dit onderzoek
helpt ook hen om hun investeringen dusdanig te plannen dat ze direct ten goede komen aan de
leerlingen en datgene wat urgentie heeft volgens de leerkrachten.

Literatuur
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based economy: theory and practise (pp 251-281). Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
Hennissen, P. (2015). Hoofdstuk 2: Leergemeenschappen. In Hennissen, P. (Ed.), In vogelvlucht: vier
jaar lectoraatsonderzoek naar opleiden in de school (58-59). Sittard, de Nieuwste Pabo.
Voor meer informatie over dit onderzoek, zie de website van het lectoraat Opleiden in de School.
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[8.0]

Vakprofileringen
De Nieuwste Pabo biedt vier opleidingstrajecten tot niveau vakbekwaam. Deze vier genoemde
vakprofileringen tellen elk twee blokken, met als afsluiting een certificaat van de Nieuwste Pabo,
gevalideerd door het Lerarenregister.

Natuur en Techniek
Blok 1: ‘Basis Onderzoekend & Ontwerpend Leren’: 4 bijeenkomsten van 3 uur
(studiebelasting: 60 uur). *Na succesvolle afronding is deelname aan blok 2 mogelijk.
Doel: kennis over en toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen groep.
Aanbod: theorie, praktijktoepassing, zelf lessen ontwerpen en uitvoeren, methodeanalyse
doen, zelfstudie, intervisie en opbouw portfolio (beoordeling adhv criteria uit de
kennisbasisnotitie van de Commissie Meijerink, 2012).
Begeleiding: via intervisie tijdens colleges en gesprekken met docent.
Verwachting: proactief handelen, initiatief, planning, inzet en zelfstudie.
Blok 2: ‘Vakspecialist Natuur en Techniek’: 8 bijeenkomsten van 3 uur (studiebelasting: 220
uur).
Doel: kennis over en toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren, groepsoverstijgend.
Dit blok zal in het schooljaar 2018-2019 worden aangeboden.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de docent, Dr. Lou Slangen
(l.slangen@denieuwstepabo.nl, associate lector Wetenschap en Technologie primair onderwijs bij de Nieuwste Pabo.
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Aardrijkskunde/Geschiedenis
Blok 1: ‘Onderzoek & Ontwerp: Limburg vanuit cultuur-historisch perspectief’: 4 bijeenkomsten
van 3 uur en 2 excursiemiddagen (totale studiebelasting: 60 uur). *Na succesvolle afronding van
blok 1 is deelname aan blok 2 mogelijk.
Doel: kennis over en toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen groep.
Aanbod: in elk blok theoretische verdieping (4 bijeenkomsten), verkenning van de vakken op de
werkplek, twee excursies en een individuele presentatie (beoordeling adhv criteria profieldeel uit
kennisbasisnotitie van de Commissie Meijerink, 2012).
Begeleiding: via intervisie tijdens colleges, met werkvormen; laatste uur zelfstandig werken
ondersteund door docent.
Verwachting: verdieping in het thema “cultureel erfgoed Limburg” binnen de vakken en de eigen
school; oriëntaties op te leveren in essayvorm. Cursist moet onderzoeker en ontwerper zijn van
onderwijsarrangementen in de midden- en bovenbouw, waarbij onderdelen uitgevoerd moeten
worden.
Blok 2: ‘Onderzoek & Ontwerp: Duurzame ontwikkeling op de basisschool’: studiebelasting: 220 uur.
Doel: kennis over en toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren in de eigen groep
toegepast op het thema duurzaamheid.
Dit blok zal in het schooljaar 2018-2019 worden aangeboden.
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Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de docent Jack Claessen
(j.claessen@denieuwstepabo.nl).
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Drama/Muziek
Blok 1: ‘Ontwikkel & Ontwerp’: 4 geïntegreerde bijeenkomsten van 3 uur
(studiebelasting: 60 uur). *Na succesvolle afronding is deelname aan blok 2 mogelijk.
Doel: door nieuwe technieken, werkvormen en het bestuderen van literatuur worden
deelnemers getraind in het toepassen van geïntegreerd drama/muziekonderwijs. Cursisten
ontwerpen een cyclus van 20 lessen.
Aanbod: theoretische verdieping, verkenning op de werkplek, intervisie, ontwikkelen van
eigen vaardigheden en workshops (beoordeling adhv criteria profieldeel uit kennisbasisnotitie
van de Commissie Meijerink, 2012).
Begeleiding: via intervisie en gesprekken met de docenten.
Verwachting: de te ontwerpen cyclus van 20 lessen is bedoeld om gedurende een heel
schooljaar geïntegreerd muziek- en dramaonderwijs op wekelijkse basis te verzorgen in een
groep of bouw.
Blok 2: ‘Ontwikkel & Ontwerp’: 8 geïntegreerde bijeenkomsten van 3 uur (studiebelasting:
220 uur).
Doel: door nieuwe technieken, werkvormen en het bestuderen van literatuur worden
deelnemers getraind in het toepassen van geïntegreerd drama/muziekonderwijs. Cursisten
ontwikkelen en voeren een zelfgeschreven musical uit.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de docent Maurice van Straten
(maurice.vanstraten@denieuwstepabo.nl).
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Tekenen/Handvaardigheid
Blok 1: ‘Basis Ontwikkel & Ontwerp’: 4 bijeenkomsten van 3 uur (studiebelasting: 60 uur).
*Na succesvolle afronding is deelname aan blok 2 mogelijk.
Doel: kennismaking met en toepassing van nieuwe onderwijsconcepten in het beeldend
onderwijs. Met een kunstwerk als inspiratiebron gaat de cursist aan de slag om, methodeoverstijgend, zijn eigen lesmateriaal te ontwerpen.
Aanbod: theorie en praktische verdieping, aanpak individuele leerdoelen, verkenning op de
werkplek, intervisie, ontwikkelen van eigen vaardigheden en workshops (beoordeling adhv
criteria profieldeel uit kennisbasisnotitie van de Commissie Meijerink, 2012).
Begeleiding: individueel, via intervisie en gesprekken tijdens hoor- en werkcolleges.
Verwachting: proactief handelen, initiatief, inzet, zelfstudie en ontwikkeling eigen
vaardigheid.
Blok 2: ‘Ontwikkel & Ontwerp’: 8 geïntegreerde bijeenkomsten van 3 uur (studiebelasting:
220 uur).
Doel: De cursist doet, vanuit een kunstwerk als inspiratiebron, onderzoek naar ontwikkel- en
ontwerpmogelijkheden voor eigen beeldend lesmateriaal. De uitdaging ligt in het overstijgen
van methode-gebonden concepten en aan te sluiten op actuele visies en specifieke kennis. Er
is een sterke relatie tussen theorie en praktijk. Persoonlijke ambities en leerdoelen staan
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centraal.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de docent Jos Keulen
(jos.keulen@denieuwstepabo.nl).
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Evaluatie
Het hoofddoel van het project is om in Midden- en Zuid-Limburg het leren van allen blijvend te
versterken als vervolg op de stappen die er al een aantal jaren gezet zijn in het kader van Opleiden
in de School. De uitbreiding naar professionalisering van beginnende en zittende leerkrachten
is vanuit dit project neergezet. Er is gekozen om op een onderzoekende manier systematisch te
werken in communities. We kunnen stellen dat het samen leren, innoveren en kennis delen is
neergezet. Een doorgaande lijn van initiële en inductieperiode is ontwikkeld, waarbinnen theorie en
praktijk steeds aan elkaar gekoppeld worden.
Terugkijkend zien we een drietal punten sterk naar voren komen:
1. De samenwerking in het kader van Opleiden in de School is verbreed. Er is zorg gedragen
om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij en deel te laten nemen aan het project en de
communities. Door de collectieve momenten van de Onderzoeksmiddag en de jaarlijkse
Kennis-in-Bedrijf-Dag is het delen ook verbinden geworden. De samenwerking tussen de partners
is verbreed, met name doordat de focus op de beginnende leerkrachten is komen te liggen,
niet alleen bij opleidingsscholen maar ook bij niet-opleidingsscholen en zodoende is er meer
verbinding gemaakt met (personeels)beleid binnen en tussen de afzonderlijke besturen.
2. Het project heeft gezorgd voor verdieping door de onderzoeksmatige werkwijze binnen
de CoPs en de CoLs. Leerkrachten leren systematisch op een onderzoekende manier urgente
problematiek van een school aanpakken. De opgedane expertise is blijvend beschikbaar in de
school bij het aanpakken en overdenken van nieuwe thema’s: ze stellen andere vragen, maken
meer gebruik van literatuur en gaan na hoe (en of) een aanpak werkt.
3. Er is bovenal zorg gedragen om zaken te verankeren. De stuurgroep ‘Opleiden in de
School’, bestaande uit de bestuurders van alle stichtingen hebben de verworvenheden van
het Leerlandschap verankerd in het nieuwe ‘Convenant Opleiden in de School 2016-2022’.
De coördinatiegroep Leerlandschap en de Taaknetwerkgroep Opleiden in de School zijn
samengevoegd tot ‘Coördinatiegroep Samen Opleiden’. De CoPs gaan verder binnen de scholen.
De CoLs hebben zaken afgesloten en deze worden Limburgbreed uitgevoerd. Vooral ligt er
een duidelijke afspraak over de begeleiding van de beginnende leerkrachten met coaching,
werkplekleren en trainingen.
In dit boek ‘Samen Leren & Innoveren’ hebben we vooral mensen zelf aan het woord gelaten. We
hopen dat u als lezer geïnspireerd bent geraakt door alle enthousiaste verhalen en dat het leren en
innoveren in communities een blijvende stimulans is voor de verdere ontwikkeling van het Limburgse
Leerlandschap.
Ine Simons
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Slotwoord
De toekomst is ‘Samen Opleiden’ en het is deze toekomst die de afgelopen jaren in de
steigers is gezet. We onderzoeken samen huidige en toekomstige praktijkrelevante thema’s,
ontwikkelen best practices, die als brandstof dienen voor verdere innovatie op andere scholen
en we zorgen dat kennisdeling een brandhaard is van energie en activiteit. Op basis van de rijke
ervaringen van de afgelopen drie jaar, het nieuwe convenant en de nieuwe structuur zijn we als
samenwerkingsverband klaar om het ‘Samen Leren & Innoveren’ gestalte te geven.
Paul Hennissen

116

117

Colofon
Auteurs:

Marco Buijsers

			(docent/communicatieadviseur)
			Paul Hennissen
			

(lector Opleiden in de School, de Nieuwste Pabo)
Ine Simons

			

(projectleider Leerlandschap van Communities)

			
Grafische vormgeving:

Culten creative agency (Roy van de Meulengraaf)

Drukwerk:

Drukkerij van der Linden Geleen

Opdrachtgevers:

Opleidingsschool Zuid-Limburg

			Opleidingsschool Midden-Limburg/Sittard
			Leerlandschap van Communities
			

Lectoraat Opleiden in de School, de Nieuwste Pabo

Met dank aan:

Bestuurders, schoolleiders en leerkrachten van:
Stichting Innovo
Stichting Movare
Stichting MosaLira
Stichting kom Leren
Stichting Kindante
Stichting Triade
Stichting Swalm & Roer
Stichting MeerderWeert

			SPOLT
			SKOM
			Bestuur Eduquaat
Educatieve Agenda Limburg
de Nieuwste Pabo
Lectoraat Opleiden in de School
Carlos Veraart
Jacqueline Nieskens

118

