
Opbrengstgericht 
leiderschap

werken op 3 niveaus

Varrolaan 60

Postbus 85246

3508 AE Utrecht

Telefoon: 030 3100 933

Website: www.poraad.nl

E-mail: info@poraad.nl



Inhoud

Voorwoord� 3

Inleiding� 4

1	 Opbrengstgericht	werken	op	groepsniveau� 7

� 1.1� Van�waarnemen�naar�doelen�en�succesmaten� 8

� 1.2� Van�doelen�naar�leeractiviteiten� 10

� 1.3� Evaluatie�en�borging� 12

Praktijkvoorbeelden� 14

2	 Opbrengstgericht	werken	op	schoolniveau� 17

� 2.1� Van�waarnemen�naar�doelen�en�succesmaten� 18

� 2.2� Van�doelen�naar�leeractiviteiten� 24

� 2.3� Evaluatie�en�borging� 26

Praktijkvoorbeelden� 28

3	 Opbrengstgericht	werken	op	bovenschools	niveau� 31

� 3.1� Van�waarnemen�naar�doelen�en�succesmaten� 32

� 3.2� Van�doelen�naar�interventies� 35

� 3.3� Evaluatie�en�borging� 38

Praktijkvoorbeelden� 40

4	 Het	belang	van	de	professionele	dialoog� 45

Literatuur� 48

Opbrengstgericht leiderschap: werken op 3 niveaus 1



2  Opbrengstgericht leiderschap: werken op 3 niveaus



Voorwoord

Bij�steeds�meer�schoolbesturen�staat�

het�werken�vanuit�het�resultaat�in�het�

belang�van�de�leerlingen�op�de�agenda.�

Thema’s�als�werken�met�gegevens,�

doelen�stellen,�effectieve�interventies,�

leiding�geven�aan�een�lerende�cultuur�

en�onderwijskundig�leiderschap�kunnen�

op�warme�belangstelling�rekenen.�Het�

is�een�goede�zaak�dat�de�sector�primair�

onderwijs�op�deze�wijze�haar�professio-

nele�kracht�toont.

De�PO-Raad�ondersteunt�deze�ontwik-

keling�van�harte�met�verschillende�acti-

viteiten�op�elk�niveau�van�het�primair�

onderwijs.�Met�conferenties�in�de�regio,�

kwaliteitskaarten�en�de�website�van�

School�aan�Zet�biedt�de�PO-Raad�voor�

iedereen�die�werkt�in�het�primair�onder-

wijs�de�mogelijkheid�om�opbrengstge-

richt�werken�te�versterken.

Om�u�handvatten�te�geven�bij�het�in�de�

praktijk�brengen�van�opbrengstgericht�

werken,�staan�we�in�deze�brochure�stil�

bij�opbrengstgericht�leiderschap.�Dat�

doen�we�door�het�opbrengstgericht�

werken�te�vertalen�naar�concrete�acties�

op�het�niveau�van�de�groep,�de�school�

en�het�bestuur/bovenschools�manage-

ment.�De�acties�zijn�gelardeerd�met�

voorbeelden�uit�de�praktijk.

Ik�hoop�dat�de�brochure�u�inspireert�en�

ondersteunt�bij�het�realiseren�van�goed�

onderwijs�voor�elk�kind!

Kete�Kervezee,

Voorzitter�PO-Raad
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Inleiding

Opbrengstgericht werken = het 

onderzoeken van de eigen praktijk

Opbrengstgericht�werken�staat�voor�

een�manier�van�werken�waarbij�

leidinggevenden�en�leerkrachten�

gebruik�maken�van�gegevens�over�

de�leeropbrengsten,�om�beslissingen�

te�nemen�over�het�onderwijs�en�de�

school.��Leidinggevenden�en�leer-

krachten�leggen�hierbij�systematisch�

feedback�over�de�kwaliteit�vast.�Het�

gaat�daarbij�niet�alleen�om�het�gebruik�

van�toetsgegevens.�Om�opbrengstge-

gevens�goed�te�kunnen�interpreteren�

moet�namelijk�ook�andere�informatie�

worden�gebruikt.�Bijvoorbeeld�over�

de�achtergrond�van�leerlingen,�de�les-

praktijk�en�de�randvoorwaarden�in�de�

school.�Opbrengstgericht�werken�kan�

daarmee�in�brede�zin�worden�opge-

vat�als�het�onderzoeken�van�de�eigen�

praktijk.�Je�onderzoekt�met�elkaar�hoe�

je�je�praktijk�kunt�verbeteren.�Dit�past�

bij�het�idee�om�professionele�leerge-

meenschappen�in�scholen�te�creëren.�

Het�gaat�hierbij�om�een�cultuur�die�

niet�alleen�gericht�is�op�het�leren�van�

leerlingen,�maar�op�het�leren�van�alle�

betrokkenen�en�waarbinnen�het�van-

zelfsprekend�is�om�kritisch�te�kijken�

naar�de�kwaliteit�en�effectiviteit�van�

het�handelen.

Opbrengstgericht werken = gericht 

zijn op ontwikkeling

Een�lerende�organisatie�kan�niet�zonder�

data�die�inzicht�geven�in�hoe�het�er�

met�de�school�voor�staat.�Maar�de�data�

hebben�op�zichzelf�weinig�betekenis.�

Ze�krijgen�betekenis�als�ze�worden�

verbonden�met�de�ontwikkeling�van�

de�organisatie�en�de�ontwikkeling�van�

het�personeel.�Dit�is�vergelijkbaar�met�

het�onderscheid�tussen�een�verant-

woordingsperspectief�en�een�ontwik-

kelingsperspectief�(Hofman,�Dijkstra,�De�

Boom�&�Hofman,�2005).�In�een�verant-

woordingsperspectief�gaat�de�aandacht�

uit�naar�leerprestaties,�uitgedrukt�in�

een�landelijke�standaard,�of�naar�het�

rendement�van�onderwijsinstellingen.�

Dit�perspectief�heeft�de�laatste�jaren�

veel�aandacht�gekregen.�Gezien�vanuit�

een�ontwikkelingsperspectief�gaat�

opbrengstgericht�werken�verder.�Bin-

nen�dit�perspectief�geven�leeropbreng-

sten�inzicht�in�de�sterke�en�zwakke�

punten�van�het�eigen�onderwijs�en�

leveren�ze�gerichte�aanwijzingen�voor�

mogelijke�en�noodzakelijke�verbeterin-

gen�in�het�onderwijsleerproces�(Imants,�

2010).�Om�deze�verbindingsslag�tussen�

kwaliteitszorg�en�professionele�ontwik-

keling�te�maken,�moet�het�leren�en�wer-

ken�van�onderwijspersoneel�meer�met�
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elkaar�worden�verbonden.�Het�zowel�

op�organisatieniveau�als�op�individueel�

niveau�onderzoeken�van�de�eigen�prak-

tijk�speelt�daarbij�een�belangrijke�rol.�

Het�onderzoeken�en�aanpassen�van�de�

eigen�praktijk�gebeurt�op�verschillende�

niveaus:�op�bestuursniveau,�op�school-�

of�afdelingsniveau�en�op�groepsniveau.�

Dit�proces�kenmerkt�zich�op�elk�van�

deze�niveaus�door�de�volgende�cyclus:

•	 	Het�verzamelen,�registreren�en�

analyseren�van�informatie.

•	 	Het�formuleren�van�doelen.

•	 	Het�nemen�van�beslissingen:

	 –	 	Welke	activiteiten	worden	concreet	

in	gang	gezet?

	 –	 	Welke	succescriteria	kunnen	we	

hieraan	verbinden?

•	 	Het�uitvoeren�van�activiteiten�(het�

specifiek�inrichten�van�processen).

•	 	Gerichte�evaluatie�op�basis�van�

geregistreerde�vorderingen.

Deze�cyclus�is�in�de�hele�onderwijsketen�

(van�leerkracht�tot�bestuurder)�terug�te�

vinden.�De�cycli�op�het�niveau�van�de�

groep�en�de�school�overlappen�elkaar�

deels.�Dat�geldt�ook�voor�de�cycli�op�

bovenschools�niveau�en�op�school-

niveau�(zie�figuur�1).

De�drie�cycli�kunnen�we�zien�als�drie�

domeinen.�Leerkrachten�nemen�binnen�

hun�domein�beslissingen�met�betrek-

king�tot�de�eigen�groep.�Schoolleiders�

nemen�beslissingen�op�schoolniveau�en�

vanuit�hun�leidinggevende�rol�ook�over�

de�toewijzing�van�middelen�en�geld�en�

evaluatie.�Besturen/bestuurders�nemen�

ook�beslissingen�over�o.a.�middelen,�

geld�en�evaluatie,�maar�dan�op�boven-

schools�niveau.�Wanneer�men�zich�in�

elkaars�domein�gaat�bewegen�zal�er�

een�verdedigende�reactie�optreden�

en�wordt�afstand�gecreëerd�(Hanson,�

2003).�Het�is�dan�ook�belangrijk�om�

goed�te�weten�wie�welke�taken�en�

Figuur�1.�Overlappende�cycli

Groep School Bestuur
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verantwoordelijkheden�heeft.�Maar�de�

domeinen�overlappen�elkaar,�omdat�er�

beslissingen�genomen�moeten�worden�

die�beide�partijen�aangaan.�Het�gaat�

dan�bijvoorbeeld�om�beslissingen�over�

strategieën,�professionalisering�en�

resultaatafspraken.

Professionele dialoog

In�hoeverre�lukt�het�om�de�drie�cycli�

effectief�met�elkaar�te�verbinden?�Dat�

is�afhankelijk�van�de�communicatie�

en�samenwerking�tussen�bestuur�en�

management,�tussen�schoolleiding�en�

leerkrachten�en�tussen�leerkrachten�

onderling!�Het�gaat�hier�om�de�zogehe-

ten�‘professionele�dialoog’�die�plaats-

vindt�daar�waar�de�drie�cycli�elkaar�

overlappen.�Uit�de�literatuur�blijkt�

het�grote�belang�van�deze�dialoog.�

De�professioneel�kritische�dialoog�is�

een�belangrijke�bouwsteen�voor�het�

onderzoeken�van�de�eigen�praktijk�om�

het�onderwijs�te�verbeteren�(Verbiest,�

2003).�Mensen�binnen�organisaties�ken-

nen�hun�eigen�betekenis�en�inkleuring�

toe�aan�plannen�die�op�bestuursniveau�

of�op�schoolniveau�worden�gemaakt.�

Om�tot�gezamenlijke�betekenissen�te�

komen�is�interactie�en�dialoog�cruciaal.

Met�deze�brochure�willen�we�u�een�

handreiking�bieden�om�de�opbrengst-

gerichte�cycli�op�groeps-,�school-�en�

bestuurniveau�praktisch�vorm�te�

geven.�In�hoofdstuk�2,�3�en�4�worden�

voor�elk�niveau�de�onderdelen�van�de�

cyclus�kort�beschreven�en�voorzien�van�

aandachtspunten�en�hulpvragen.�In�

het�laatste�hoofdstuk�wordt�nog�eens�

apart�stilgestaan�bij�het�vormgeven�

van�de�professionele�dialoog�tussen�de�

verschillende�organisatielagen.
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1	 Opbrengstgericht	werken	
op	groepsniveau1

Figuur�2�laat�een�opbrengstgerichte�

cyclus�op�groepsniveau�zien.�

Op�de�volgende�pagina’s�bespreken�we�

kort�de�verschillende�stappen�in�deze�

cyclus�in�termen�van�te�ondernemen�

acties.�De�aandachtspunten�daarbij�zijn�

geformuleerd�als�hulpvragen.

Dagelijkse

praktijk

Doelen

en groepsplannen

Gerichte

evaluatie

(Leer)activiteiten

Figuur�2.�Cyclus�op�groepsniveau

borgen,
bijstellen,

balans opmaken

organiseren/faciliteren 
van leren

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(groep)

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(leerling)
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1.1 Van waarnemen naar doelen en succesmaten

Waarnemen, begrijpen en wegen 

(groep)

Groepsresultaten	analyseren.	Vergelijken	

van	CITO-toetsresultaten	met	resultaten	

op	vorige	toetsmomenten	en	met	resulta-

ten	op	methodegebonden	toetsen.

Acties

1.� �De�leraar�vergelijkt�de�resultaten�van�

de�leerlingen�met�de�doelen�die�op�

schoolniveau�zijn�gesteld.�Zijn�de�

doelen�bereikt?

2.��De�leraar�maakt�foutenanalyses�op�

groepsniveau.�In�welke�categorieën�

worden�veel�fouten�gemaakt?�Zijn�

deze�categorieën�in�voldoende�

mate�en�op�de�juiste�wijze�aan�bod�

gekomen?

Dagelijkse

praktijk

Doelen

en groepsplannen

Gerichte

evaluatie

(Leer)activiteiten

Figuur�2a

borgen,
bijstellen,

balans opmaken

organiseren/faciliteren 
van leren

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(groep)

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(leerling)
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3.��Als�de�doelen�niet�zijn�bereikt,�wat�

zijn�dan�mogelijke�verklaringen�op�

groepsniveau?�Denk�aan:�te�weinig�

instructie,�oefening�en/of�leertijd�of�

ontbrekende�deelvaardigheden�bij�

leerlingen�of�specifieke�problemen�

van�leerlingen.

4.��De�leraar�vergelijkt�de�Cito-scores�met�

de�scores�op�de�methodegebonden�

toetsen�en�andere�producten�van�de�

leerlingen.�Wat�valt�op?

5.��De�leraar�vergelijkt�de�Cito-scores�

met�de�scores�van�een�halfjaar�eerder.�

Wat�valt�op?

6.��De�leraar�analyseert�de�vaardigheids-

groei�van�de�verschillende�subgroe-

pen.�Hebben�de�subgroepen�een�

vergelijkbare�leerwinst�opgedaan?�

Wat�valt�op?

7.� �De�uitkomsten�van�de�analyse�wor-

den�(eventueel�door�de�intern�bege-

leider�en�leraar�samen)�vastgelegd�in�

een�analyse-actieplan.

Hulpvragen

•	 	Heeft�de�leraar�toegang�tot�de�analy-

semogelijkheden�van�het�LOVS?

•	 	Beschikt�de�leraar�over�voldoende�

analysevaardigheden�en/of�wordt�hij/

zij�hierbij�ondersteund?

•	 	Weet�de�leraar�om�welke�(deel)vaar-

digheden�het�bij�het�leergebied�gaat?

Doelen formuleren

De	leraar	vult	de	doelen,	zoals	op	school-

niveau	per	leerjaar	bepaald,	verder	

inhoudelijk	in.

Acties

1.� �De�leraar�koppelt�de�doelen�die�op�

schoolniveau�voor�het�leerjaar�zijn�

geformuleerd�aan�de�subgroepen�

in�zijn/haar�groep.�Een�groep�kent�

bijvoorbeeld�een�basisgroep,�een�

subgroep�die�voor�extra�instructie�in�

aanmerking�komt�en�een�subgroep�

die�voor�verrijkende�activiteiten�in�

aanmerking�komt.

2.��De�leraar�bepaalt�op�basis�van�de�

schooldoelen�de�tussendoelen.

3.��De�leraar�bepaalt�voor�elke�subgroep�

welke�onderdelen�de�komende�

periode�bijgehouden,�geoefend�en/of�

beheerst�moeten�worden.

4.��De�leraar�integreert�deze�doelen�in�

het�groepsplan.

Hulpvragen

•	 	Zijn�de�doelstellingen�op�school-

niveau�gekoppeld�aan�groepen�en�

subgroepen?

•	 	Maken�de�leerlingresultaten�duidelijk�

in�welke�subgroep�een�leerling�wordt�

geplaatst?

•	 	In�hoeverre�zijn�leraren�in�staat�om�

groepsplannen�op�te�stellen?
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1.2 Van doelen naar leeractiviteiten

Waarnemen, begrijpen en wegen 

(leerling)

De	leerlingen	worden	ingedeeld	in	

subgroepen.	Tijdens	deze	stap	bepaalt	de	

leraar,	eventueel	in	overleg	met	de	intern	

begeleider,	wat	voor	elke	subgroep	van	

leerlingen	de	gewenste	differentiatiebe-

slissingen	zijn.

Acties

1.� �De�leraar�deelt�de�leerlingen�op�

basis�van�hun�resultaten�in�(drie)�

�sub�groepen�in.

2.��De�leraar�stelt�vast�voor�welke�

�individuele�leerlingen�specifieke�

maatregelen�nodig�zijn.

3.��De�leraar�bepaalt�op�basis�van�het�

analyse-actieplan�welke�(aanvul-

lende)�maatregelen�(proces�en�

rand�voorwaarden)�nodig�zijn�om�te�

zorgen�dat�de�doelen�worden�bereikt.

Hulpvraag

•	 	Reflecteert�de�school�met�regel-

maat�over�de�mogelijke�dilemma’s/�

knelpunten�bij�differentiatie?

Dagelijkse

praktijk

Doelen

en groepsplannen

Gerichte

evaluatie

(Leer)activiteiten

Figuur�2b

borgen,
bijstellen,

balans opmaken

organiseren/faciliteren 
van leren

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(groep)

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(leerling)
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•	 	Zijn�de�leraren�voldoende�vaardig�

op�het�gebied�van�differentiërend�

handelen�en�klassenmanagement?

•	 	Hebben�de�leraren�kennis�van�de�

leerlijnen�en�didactiek�van�het�betref-

fende�vak?

(Leer)activiteiten

Leerinhouden	en	leeractiviteiten	kiezen	

en	uitvoeren	per	subgroep.	Bij�deze�stap�

kiest�de�leraar,�eventueel�met�de�intern�

begeleider,�specifieke�leerinhouden�en�

leeractiviteiten�per�subgroep�en�voert�

deze�uit.�De�afspraken�die�gemaakt�zijn�

op�schoolniveau�vormen�hierbij�het�

kader.

Acties

1.� �De�leraar�bepaalt�met�behulp�van�

welke�inhouden�per�subgroep�aan�de�

doelen�wordt�gewerkt.

2.��De�leraar�bepaalt�op�basis�van�

welke�didactiek�(leertijd,�(verlengde)�

instructie,�verwerkingsactiviteiten,�en�

dergelijke)�per�subgroep�aan�de�doe-

len�wordt�gewerkt.�De�leraar�legt�de�

beslissingen�vast�in�het�groepsplan.

3.��De�leraar�voert�het�groepsplan�uit�en�

bespreekt�de�voortgang�regelmatig�

met�de�intern�begeleider.

4.��De�intern�begeleider�ondersteunt�de�

leerkracht�en�observeert�het�onder-

wijs�in�de�groepen�aan�de�hand�van�

een�observatieleidraad.

Hulpvragen

•	 	Is�de�indeling�in�subgroepen�niet�te�

statisch?�Afwisseling�bij�differentiëren�is�

noodzakelijk;�differentiëren�vraagt�om�

steeds�aanpassen�en�bijstellen,�afhanke-

lijk�van�de�situatie.

•	 	Wordt�er�bij�het�opdelen�in�niveaus�

rekening�mee�gehouden�dat�het�juist�

voor�zwakkere�leerlingen�goed�is�als�

zij�onderwijs�in�een�heterogene�groep�

ontvangen?�Dit�heeft�voor�de�betere�

leerlingen�geen�(negatieve)�gevolgen.�

Het�altijd�werken�in�groepen�van�drie�

niveaus�is�dus�af�te�raden.

•	 	Is�er�nagedacht�over�verschillende�

manieren�van�differentiëren?

� Denk�bijvoorbeeld�aan:

� –� �differentiatie�in�abstractieniveau,�

complexiteit�en�context;

� –� �differentiëren�in�methodiek�(de�oplos-

singswijze�en�oplossingsstrategie);

� –� �differentiatie�naar�verwerking�

(hoeveelheid�en�complexiteit�van�

verwerkingsstof).

•	 	Wordt�er�bij�het�aanbieden�van�de�stof�

rekening�gehouden�met�de�aard�van�de�

leerprocessen�die�optreden�bij�verschil-

lende�inhouden.�Bepaalde�inhouden�

en�leerprocessen�lenen�zich�beter�voor�

bijvoorbeeld�directe�instructie,�terwijl�

andere�zich�meer�lenen�voor�zelfstandi-

ge�verwerking�of�samenwerkend�leren.

•	 	Is�er�voldoende�kennis�over�de�leer-

ling�en�het�individuele�leerproces�om�

gericht�te�differentiëren?
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1.3 Evaluatie en borging

Gerichte evaluatie

Bij	deze	stap	wordt	geëvalueerd	of	de	

geplande	leeractiviteiten	zijn	uitgevoerd	

zoals	bedoeld.	Ook	wordt	nagegaan	of	

de	doelen	worden	bereikt.

Acties

1.� �De�leraar�bespreekt�met�de�intern�

begeleider�of�de�doelen�van�het�

betreffende�leerjaar�zijn�bereikt.

2.��De�leraar�bespreekt�met�de�intern�

begeleider�of�de�afspraken�met�

betrekking�tot�de�verbetering�van�het�

onderwijs�zijn�gerealiseerd.

Dagelijkse

praktijk

Doelen

en groepsplannen

Gerichte

evaluatie

(Leer)activiteiten

Figuur�2c

borgen,
bijstellen,

balans opmaken

organiseren/faciliteren 
van leren

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(groep)

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(leerling)
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Hulpvragen

•	 	Is�er�periodiek�tijd�gepland�voor�

het�uitvoeren�van�een�evaluatie�op�

groepsniveau?

•	 	Voeren�de�leraar�en�de�intern�begelei-

der�de�evaluatie�gezamenlijk�uit?

Borgen, bijstellen, balans opmaken

Acties

1.� �Er�worden�afspraken�gemaakt�

over�het�eventueel�bijstellen�van�

activiteiten.

2.��De�intern�begeleider�integreert�de�

evaluaties�op�groepsniveau�tot�een�

samenvattende�analyse�voor�het�

schoolniveau.

Hulpvraag

•	 	Hoe�en�waar�worden�de�afspraken�

over�het�bijstellen�van�activiteiten�

vastgelegd?
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“Ieder	kind	verlaat	op	zijn	eigen	
A-niveau	de	school”
Werken�met�groepsplannen�op�basischool�De�Morgenster�in�Haastrecht

Binnen�basisschool�De�Morgenster�

wordt�opbrengstgericht�werken�gekop-

peld�aan�handelingsgericht�werken.�

Leraren�maken�nu�groepsoverzichten�

en�stellen�groepsplannen�op,�om�te�

beginnen�bij�rekenen.�Vergeleken�met�

de�oude�manier�van�werken�(individuele�

handelingsplannen)�biedt�het�werken�

met�groepsplannen�meer�structuur�en�

een�beter�overzicht.�De�Morgenster�is�

een�kleine�school�met�combinatiegroe-

pen.�Er�is�geen�remedial�teacher�dus�de�

leerkracht�moet�alles�zelf�doen.�Onder�

die�omstandigheid�is�het�erg�prettig�

om�een�goed�overzicht�te�hebben.�“Het�

werken�met�groepsplannen�maakt�je�

bewuster�van�hoe�je�het�onderwijs�

vorm�wilt�geven.�Je�hebt�de�kinderen�

duidelijk�in�beeld,�op�een�overzichtelijk�

formulier.�Dat�maakt�het�gestructureer-

der”,�aldus�Jantine�van�Vliet,�leerkracht�

en�intern�begeleider.�“Er�wordt�systema-

tischer�actie�ondernomen�waarbij�we�

nog�meer�uitgaan�van�wat�het�kind�of�

de�groep�nodig�heeft.�

We�kijken�(meer�dan�voorheen)�kritisch�

naar�de�opbrengsten�en�naar�wat�we�

kunnen�veranderen�om�de�opbrengsten�

beter�te�krijgen.�We�kijken�dus�wat�een�

kind�of�de�groep�nodig�heeft�en�wat�we�

moeten�aanpassen�om�dat�te�bereiken.

Er�wordt�nu�meer�gedifferentieerd�

instructie�gegeven.�We�clusteren�leerlin-

gen�meer�waardoor�er�minder�groepjes�

ontstaan,�het�beter�werkbaar�is�en�de�

kinderen�samen�extra�hulp�krijgen�in�

plaats�van�individueel.�Kinderen�die�

extra�aandacht�nodig�hebben�voelen�

zich�nu�ook�minder�een�uitzondering.”

Sinds�een�halfjaar�werkt�de�Morgenster�

ook�met�een�digitaal�leerlingvolgsys-

teem�dat�breder�is�dan�voorheen.�Vroe-

ger�zaten�alleen�de�CITO-toetsgegevens�

in�het�systeem.�Nu�is�het�systeem�goed�

gevuld,�met�naast�toetsgegevens�aan-

vullende�informatie�over�de�leerling.�Dit�

maakt�het�gemakkelijker�om�resultaten�

van�kinderen�te�interpreteren.�
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De�overgang�naar�handelingsgericht�

werken�wordt�binnen�het�team�als�posi-

tief�ervaren,�al�is�de�omslag�naar�een�

nieuwe�werkwijze�soms�best�moeilijk.�

“Toch�zijn�het�niet�allemaal�nieuwe�

dingen�die�we�doen”,�geeft�Jantine�aan.�

“Je�volgde�de�vorderingen�van�leer-

lingen�tenslotte�altijd�al.�Het�werken�

met�groepsplannen�biedt�alleen�meer�

overzicht,�meer�structuur�en�daardoor�

meer�bewustwording.�Het�is�daarmee�

ook�makkelijker�geworden�om�je�werk�

over�te�dragen�aan�een�collega.”

Hans�Compagne,�directeur�van�De�

Morgenster,�ervaart�nog�een�belang-

rijk�neveneffect:�“Mensen�kijken�niet�

alleen�meer�naar�de�opbrengsten,�maar�

ook�naar�hoe�je�die�vervolgens�moet�

interpreteren.�Je�volgt�niet�meer�slaafs�

je�methode,�maar�je�past�je�aanbod�

aan�vanuit�de�vraag�hoe�je�leerlingen�

een�stap�verder�kunt�krijgen.�Bij�het�

samenstellen�van�de�groepsplannen�

blik�je�ook�vooruit�in�de�methode,�wat�

voeding�geeft�aan�gesprekken�tus-

sen�leerkrachten�over�de�methode.�Je�

moet�de�methode�kennen�ook�voor�

het�voorgaande�jaar�en�het�jaar�erna.�

Het�werken�met�groepsplannen�brengt�

langzaamaan�een��mentaliteitsomslag.�

De�vraag�is�niet�meer�hoe�je�een�ach-

terstand�kunt�wegwerken,�maar�hoe�je�

de�mogelijkheden�van�een�kind�kunt�

aanboren.�Wat�kan�ik�eruit�halen?�Dat�

vraagt�vakmanschap.”
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2	 Opbrengstgericht	werken
op	schoolniveau

Voor�goed�onderwijs�is�de�kwaliteit�van�

leraren�essentieel.�Maar�beter�onder-

wijs�komt�er�alleen�als�er�samenhang�is�

tussen�schoolontwikkeling�en�ontwikke-

ling�van�leraren.�Met�andere�woorden:�

als�school�en�leraren�hetzelfde�willen�

en�dezelfde�doelen�hebben.�Aan�welke�

doelen�zij�samen�willen�of�moeten�

werken,�wordt�duidelijk�door�de�praktijk�

van�school�en�leraren�regelmatig�én�

systematisch�te�bekijken�(zie�figuur�3).�

Want�dan�blijkt�of�school�en�leraren�

de�gewenste�kwaliteit�halen,�eerdere�

verbete�ringen�verder�moeten�ontwikke-

len�of�juist�andere�prioriteiten�moeten�

stellen.

Dagelijkse

praktijk

Verbeter onderwerp, 

doelen en 

succesmaten 

Gerichte

evaluatie

(Leer)activiteiten

Figuur�3.�Cyclus�op�schoolniveau

borgen,
bijstellen,

balans opmaken

organiseren/faciliteren 
van leren

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(school)

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(leerkracht)
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2.1 Van waarnemen naar doelen

Waarnemen, begrijpen en wegen 

(school)2

A. Leerlinggegevens

Elke	school	beschikt	over	resultaten	van	

haar	leerlingen.	Vaak	gaat	het	om	toets-

gegevens	van	het	Cito-LOVS.	Ook	zijn	er	

meestal	gegevens	van	methodegebonden	

toetsen	beschikbaar.	Daarnaast	kan	

gebruik	worden	gemaakt	van	observatie-

gegevens	etc.

Acties m.b.t. verzamelen van informatie

1.� �Het�team�stelt�vast�hoe�men�de�leer-

opbrengsten�van�leerlingen�periodiek�

wil�beoordelen�(bijvoorbeeld�via�Cito,�

methodegebonden�toetsen,�observaties).

2.��De�leraar�zorgt�voor�afstemming�tussen�

het�onderwijsaanbod�en�het�moment/de�

inhoud�van�toetsen.

3.��De�afspraken�hierover�worden�vast-

gelegd�in�een�toetskalender.

Dagelijkse

praktijk

Gerichte

evaluatie

(Leer)activiteiten

Figuur�3a

Verbeter onderwerp, 

doelen en 

succesmaten

borgen,
bijstellen,

balans opmaken

organiseren/faciliteren 
van leren

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(school)

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(leerkracht)
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4.��De�leraar�neemt,�conform�de�toets-

kalender,�de�toetsen�(en/of�dictees�en�

dergelijke)�af.

5.��De�leraar�registreert�de�toetsresulta-

ten�digitaal.

Hulpvragen

•	 	Verloopt�de�gegevensverzameling�

systematisch�en�gecontroleerd?

•	 	Hoe�worden�leerling-resultaten�

vastgelegd�en�wie�heeft�daar�toegang�

toe�(is�er�een�goed�werkend�regis-

tratiesysteem�waarin�de�resultaten�

van�de�leerlingen�zodanig�vastge-

legd�worden,�dat�overzichten�op�het�

niveau�van�de�leerling,�de�groep�en�

de�school�te�genereren�zijn)?

•	 	Zijn�er�heldere�afspraken�over�wie�

wanneer�welke�toetsen�afneemt?

•	 	Reflecteert�de�school�regelmatig�op�

de�gegevens�die�worden�verzameld,�

de�instrumenten�die�daarbij�worden�

gebruikt�en�de�wijze�waarop�gege-

vens�worden�benut?

•	 	Is�er�voldoende�toetskennis�in�de�

school�aanwezig�om�de�toetskalen-

der�vorm�te�kunnen�geven�(welke�

vaardigheid�meet�de�toets�en�sluit�dit�

aan�bij�wat�we�op�dat�moment�willen�

weten)?

•	 	Is�er�rekening�mee�gehouden�dat�de�

tussenmetingen�dienen�als�eva-

luatiemoment�voor�de�ingezette�

begeleiding/onderwijsactiviteiten?

•	 	Houdt�u�de�regie�over�uw�toetskalen-

der?�Worden�extra�toetsen�die�vereist�

worden�in�het�kader�van�een�lande-

lijk�project�(bijvoorbeeld�een�taal/

leesproject)�buiten�het�LOVS�en�de�

eigen,�onderbouwde�toetskalender�

gehouden?�Opname�in�het�LOVS�en/

of�afwijkingen�van�de�eigen�toetska-

lender�“vervuilen’�de�kwaliteitscyclus�

van�de�school�waarin�toetsresultaten�

worden�gebruikt�om�de�kwaliteit�van�

het�onderwijs�te�onderzoeken�(Wen-

tink,�2010).�Houd�dus�de�regie�over�

uw�toetskalender!

Acties m.b.t. analyse van 

leerlinggegevens

1.� �De�IB-er�(of�andere�verantwoorde-

lijke)�maakt�een�dwarsdoorsnede�van�

de�Cito-toetsresultaten�van�alle�groe-

pen�in�de�school�(met�het�Cito-LOVS�

of�handmatig).�Wat�valt�op?

2.��De�IB-er�maakt�een�trendanalyse�per�

leerjaar�van�de�afgelopen�vijf�school-

jaren.�Wat�valt�op?

3.��De�IB-er�maakt�een�trendanalyse�van�

leerlingengroepen�waarbij�de�presta-

ties�van�één�en�dezelfde�groep�over�

meerdere�leerjaren�wordt�gevolgd.�

Wat�valt�op?

4.��De�gegevens�worden�vergeleken�met�

landelijke�gemiddelden�van�groepen�

scholen�met�vergelijkbare�schoolpo-

pulaties.�Wat�valt�op?

5.��De�gegevens�worden�vergeleken�

met�scores�van�leerlingen�bij�andere�

onderdelen�van�het�leergebied�en�

andere�leergebieden.
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Hulpvragen

•	 	Beschikt�de�school�over�software,�

deskundigheid�en/of�ondersteuning�

om�de�analyses�uit�te�voeren�en�te�

interpreteren?

•	 	Is�er�interne�of�externe�deskundig-

heid�en�ondersteuning�beschikbaar�

met�betrekking�tot�het�onderzochte�

leergebied?

•	 	Door�wie�en�aan�wie�worden�de�

data�en�analyseresultaten�bekend�

gemaakt?

B. Onderwijsgegevens

Om	te	kunnen	werken	aan	de	verbetering	

van	de	opbrengsten	van	een	leergebied	

of	onderdeel	daarvan,	moet	een	school	

zicht	hebben	op	de	wijze	waarop	het	

leer	gebied	in	de	school	vorm	krijgt.	Daar	

waar	de	leerlinggegevens	aanleiding	

geven	worden	inhoud,	leeractiviteiten	en	

leertijd	van	het	leergebied	in	de	school	

onderzocht	in	relatie	tot	gestelde	doelen.

Acties m.b.t. verzamelen van 

gegevens

1.� �De�projectgroep/onderzoeksgroep�

bepaalt�welke�aspecten�van�het�

onderwijs�men�wil�analyseren�(bij-

voorbeeld:�leertijd,�inhoud�van�de�

instructie,�gebruik�van�de�methode,�

verwerkingsactiviteiten,�specifieke�

leeractiviteiten�voor�zwakke�en�sterke�

leerlingen)�en�bepaalt�welke�gege-

vens�zij�gaat�verzamelen�en�op�welke�

manier.

2.��De�projectgroep/onderzoeksgroep�

voert�het�onderzoek�uit.

3.��De�projectgroep/onderzoeksgroep�

voert�zo�nodig�aanvullend�onderzoek�

naar�het�onderwijs�uit,�bijvoorbeeld�

door�middel�van�interviews,�enquêtes�

of�een�studiedag.

Hulpvragen

•	 	Wordt�het�onderwijs�op�een�bepaald�

leergebied�bezien�in�de�bredere�con-

text�van�het�onderwijs�in�de�school?�

Het�onderwijs�op�één�leergebied�kan�

niet�los�worden�gezien�van�andere�

onderdelen�van�het�onderwijs.

•	 	In�hoeverre�is�het�team�zich�bewust�

van�eigen�handelingen?

•	 	Is�er�een�goede�afstemming�tussen�

onderwijsaanbod�en�toetsinhoud�of�is�

er�sprake�van�‘teaching�for�the�test’?

•	 	Beschikt�de�school�over�software,�

deskundigheid�en/of�ondersteuning�

om�de�analyses�uit�te�voeren�en�te�

interpreteren?

•	 	Is�er�interne�of�externe�deskundig-

heid�en�ondersteuning�beschikbaar�

met�betrekking�tot�het�onderzochte�

leergebied?

•	 	Door�wie,�aan�wie�en�op�welke�manier�

worden�de�data�bekend�gemaakt?
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Acties m.b.t. analyse en interpretatie 

van onderwijsgegevens

1.� �De�projectgroep/onderzoeksgroep�

analyseert�de�uitkomsten�van�het�

onderzoek�naar�het�onderwijs.�

Wat�valt�op?

2.��De�uitkomsten�worden�vergeleken�

met�bevindingen�uit�vakliteratuur�

over�effectief�onderwijs�of�worden�

besproken�met�een�deskundige.�

Wat�valt�op?

Hulpvragen

•	 	Beschikt�de�school�over�software,�

deskundigheid�en/of�ondersteuning�

om�de�analyses�uit�te�voeren�en�te�

interpreteren?

•	 	Is�er�interne�of�externe�deskundig-

heid�en�ondersteuning�beschikbaar�

met�betrekking�tot�het�onderzochte�

leergebied?

•	 	Door�wie�en�aan�wie�worden�de�data�

bekend�gemaakt?

•	 	Is�er�een�systeem�voor�de�opslag�en�

verspreiding�van�data?

•	 	Worden�de�gegevens�voldoende�

benut�op�school?

•	 	Wat�zijn�belemmeringen�in�het�

benutten�van�data?

•	 	Wat�zou�er�verbeterd�kunnen�worden�

aan�het�omgaan�met�en�benutten�van�

data?

Doelen, verbeteronderwerp(en) en 

succesmaten vaststellen

Om	opbrengstgericht	te	kunnen	wer-

ken	is	het	noodzakelijk	per	leergebied	

vast	te	stellen	wat	er	in	elk	leerjaar	aan	

opbrengsten	wordt	nagestreefd.	Er	kan	

onderscheid	worden	gemaakt	tussen	

leerstofgerichte	doelen	(wat	moeten	

leerlingen	doen,	kunnen	en	kennen?)	en	

normgerichte	doelen	(welke	scores	wor-

den	op	de	toetsen	nagestreefd?).	Idealiter	

zijn	de	schoolspecifieke	doelen	afgestemd	

op	de	kenmerken	van	de	leerlingenpopu-

latie.	Daarbij	wordt	onderscheid	gemaakt	

tussen	de	norm	(inspectie)	en	schooleigen	

minimum	en	streefdoelen.

A. Doelen stellen

Acties

1.� �De�projectgroep�stelt�uitgangspun-

ten�en�een�format�voor�doelen�op.�

Er�wordt�rekening�gehouden�met�

verschillen�tussen�(subgroepen)�

leerlingen.

2.��De�uitgangspunten�en�het�format�

worden�vastgesteld�in�het�team.

3.��De�leraren�formuleren�op�basis�van�

het�format�doelen�per�leerjaar.

4.��De�doelen�worden�in�het�team�

vastgesteld.

Hulpvragen

•	 	Zijn�de�leraren�zich�bewust�van�het�

belang�van�hoge�verwachtingen�voor�

alle�leerlingen?
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•	 	Hebben�de�leraren�voldoende�kennis�

van�de�leerlijnen�om�realistische�doe-

len�te�kunnen�stellen?

B. Verbeteronderwerp en 

succesmaten vaststellen

Bij	deze	stap	bepaalt	de	school	welke	

verbeteringen	men	wil	aanbrengen	in	het	

onderwijs,	met	het	oog	op	de	gestelde	

doelen.

Acties

1.� �De�projectgroep/onderzoeksgroep�

presenteert�de�verzamelde�leerling-

gegevens�en�onderwijsgegevens�

(interpretatie�van�de�gegevens�

gebeurt�bij�voorkeur�samen�met�het�

team).

2.��De�projectgroep-/onderzoeksgroep�

stelt�samen�met�het�team�verbeter-

voorstellen�op.

3.��Het�team�stelt�vast�hoe�en�door�wie�

aan�de�verbeterpunten�gewerkt�gaat�

worden.

4.��Aan�de�verbeterpunten�worden�suc-

cesmaten�gekoppeld�(criteria�waar-

aan�bij�de�evaluatie�afgemeten�kan�

worden�of�de�doelen�gehaald�zijn�

en�waarom�wel/niet).�Succesmaten�

worden�opgesteld�op�drie�niveaus�

(Andersen�&�Overdevest,�2010):

	 –	 		Leerresultaten	van	leerlingen	

		(=	doelen,	zie	A)

� � ��Wat�moeten�leerlingen�doen,�

�kunnen�en�kennen?

	 –	 	Handelen	van	leraren

� � �Wat�moeten�leraren�doen�zodat�

leerlingen�de�gewenste�leerresul-

taten�halen?�Welk�gedrag�moet�er�

in�de�klas�te�zien�zijn?�Wat�moeten�

lera�ren�concreet�doen�en�laten?

� –� �De	organisatorische	

randvoorwaarden

� � �Wat�moeten�schoolleider,�bouw-

coördinatoren�en�interne�bege-

leiders�doen�of�organiseren�zodat�

leraren�tot�de�gewenste�situatie�

kunnen�komen?

Hulpvragen

•	 	Hoe�handelen�leraren�nu?

•	 	Welk�effect�heeft�het�huidige�

handelen�op�kinderen,�collega’s,�

leidingge�vende,�ouders�en�externe�

organisaties?

•	 	Welk�handelen�van�leraren�is�

gewenst?

•	 	Welk�effect�moet�het�gewenste�

�handelen�van�leraren�hebben�op�

kinderen,�collega’s,�leidinggevende,�

ouders�en�externe�organisaties?

•	 	Hoeveel�tijd�is�er�nodig�om�het�

gewenste�handelingsrepertoire�te�

ontwikkelen?

•	 	Welke�middelen�zijn�er�nodig�om�

het�gewenste�handelingsrepertoire�

te�ontwikke�len?

•	 	Welke�ondersteuning�is�nodig�of�

wenselijk?
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2.2 Van doelen naar leeractiviteiten

Van waarnemen naar (leer)

activiteiten

Heldere	succesmaten	geven	wel	rich-

ting	aan	de	ontwikkeling	van	lera	ren,	

maar	leiden	niet	zonder	meer	tot	leren.	

Leren	moet	je	organise	ren.	Uiteindelijk	

gebeurt	er	op	organisatieniveau	alleen	

iets	als	er	individuele	stappen	worden	

gezet.	Hoewel	voor	iedereen	dezelfde	

succesmaten	gelden	(gezamenlijke	

richting)	zijn	de	actieplannen	voor	

iedereen	verschillend.	Leraren	verschil-

len	immers	in	wat	zij	al	weten	en	kun-

nen.	Niet	iedereen	hoeft	op	het	zelfde	

moment	hetzelfde	te	doen	en	ook	de	

gewenste	ondersteuning	kan	voor	elke	

leraar	anders	zijn.	Om	hier	afspraken	

over	te	maken	moet	je	goed	zicht	heb-

ben	op	de	ontwikkelingsfase	waarin	

leraren	zich	bevinden.

Figuur�3b

Dagelijkse

praktijk

Gerichte

evaluatie

(Leer)activiteiten

Verbeter onderwerp, 

doelen en 

succesmaten

borgen,
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balans opmaken

waarnemen,
begrijpen en wegen 
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van leren

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(leerkracht)
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Acties

1.� �De�succesmaten�worden�vertaald�in�

duidelijke�afspraken�met�individuele�

leraren�over�te�ondernemen�acties�in�

de�klas�en�de�gewenste�ondersteu-

ning�daarbij.�Het�kan�bijvoorbeeld�

gaan�om�begeleiding,�collegiale�

samenwerking�of�coaching.�Er�kun-

nen�dus�ook�ver�schillende�mensen�bij�

betrokken�zijn.

2.��De�schoolleider�schept�gelegenheid�

voor�overleg,�werken�in�teams�en�

mentoring.

3.��Er�wordt�een�duidelijk�tijdspad�

opgesteld.

4.��Leraren�voeren�hun�actieplan�uit.

5.��De�schoolleider�houdt�goed�zicht�op�

de�leerprocessen�van�leraren.�Er�vin-

den�korte�observaties�plaats�en�er�zijn�

contactmomenten�om�de�ontwikke-

ling�van�leraren�te�volgen.

Hulpvragen

•	 	In�hoeverre�worden�verbeteronder-

werpen�in�de�school�systematisch�en�

cyclisch�opgezet?

•	 	Op�welke�manier�worden�leerproces-

sen�van�leraren�gemonitord?

•	 	Heeft�de�schoolleider�voldoende�zicht�

op�de�leerprocessen�van�leraren?

•	 	Hoe�houdt�de�schoolleider�tussentijds�

zicht�op�het�leren�van�leraren?

•	 	Op�welke�manier�wordt�ruimte,�tijd�

en�geld�gegeven�voor�samenwerking�

en�mogelijkheden�tot�leren?

•	 	Is�er�een�duidelijke�koppeling�

gemaakt�op�school�tussen�de�

gesprekkencyclus�en�de�afspraken�in�

het�kader�van�de�schoolontwikkeling?
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2.3 Evaluatie en borging

Gerichte evaluatie en borging

Een	schoolleider	kan	structuur	bieden	en	

contact	houden	door	evaluatie	van	en	

reflectie	op	de	ontwikkeling	van	leraren.	

Evaluatie	vindt	niet	vanzelf	plaats;	het	

moet	gepland	en	gestructureerd	worden.

Acties

1.� �Er�worden�meerdere�evaluatie-

momenten�gepland.

2.��Succesmaten�worden�centraal�gesteld�

in�overlegmomenten.

3.��(Tussen�tijdse)�evaluaties�krijgen�

structuur�door�goede�werkvormen.�

Het�kan�heel�behulpzaam�zijn�om�

voor�dit�soort�bijeenkomsten�korte�

opdrachtformulie�ren�of�reflectie-

formulieren�te�gebruiken.

Dagelijkse

praktijk

borgen,
bijstellen,

balans opmaken

organiseren/faciliteren 
van leren

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(school)

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(leerkracht)
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doelen en 
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evaluatie
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Figuur�3c
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� �Zulke�formulieren�geven�richting�aan�

de�bijeenkomst�en�de�ingevulde�for-

mulieren�zijn�ook�een�goede�in�vulling�

van�het�bekwaamheidsdossier.

4.��Aan�het�einde�van�een�verbetertraject�

stelt�het�team�(of�een�deel�daarvan)�

met�elkaar�vast�wat�de�goede�dingen�

zijn�die�iedereen�moet�blijven�doen.�

Met�andere�woorden:�je�gaat�na�welke�

afspraken�je�wilt�behouden.�Dit�kan�

betekenen�dat�eerdere�basisafspraken�

worden�vervangen�of�aangescherpt.

5.��Veranderingen�(afspraken)�die�

zijn�gerealiseerd�en�die�men�wil�

behouden,�worden�opgenomen�in�

de�basisafspraken�van�de�school.�

De�basisafspraken�beschrijven�wat�

er�minimaal�van�iedereen�wordt�ver-

wacht.�Zij�vormen�het�uitgangspunt�

voor�verdere�ontwikkeling.�Vooral�

met�betrekking�tot�het�primaire�

proces�moeten�ze�zo�helder�mogelijk�

gedefinieerd�worden.�Ook�bij�het�naar�

buiten�toe�verantwoorden�schept�dat�

veel�duidelijkheid�over�wat�tenminste�

van�de�school�en�van�alle�leraren�in�

het�team�mag�worden�verwacht.

Hulpvragen

•	 	Wat�hebben�we�eerder�met�elkaar�

afgesproken�en�wat�zien�we�terug�in�

de�klassen?�Doen�we�nog�wat�we�eer-

der�hadden�afgesproken�en�waarom�

wel/niet?

•	 	Wat�hebben�individuele�leerkrachten�

zelf�ontwikkeld�zonder�dat�het�een�

schoolafspraak�was?

•	 	Hoe�kunnen�we�dit�op�een�concreet�

niveau�beschrijven?�Houd�het�simpel�

en�leg�vooral�de�essentie�vast.
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Werken	met	onderzoeksgroepen
Immanuëlschool,�Oudewater

Ook�de�Immanuëlschool�is�vorig�jaar�

gestart�met�handelingsgericht�werken.�

Leraren�kijken�in�de�methode�naar�wat�

er�de�komende�weken�aan�bod�komt.�

“Van�tevoren�wordt�bedacht�waar�we�

kunnen�voldoen�aan�de�onderwijsbe-

hoeften�van�de�kinderen”�zegt�Karin�

Hoekstra,�directeur.�Een�neveneffect�

daarvan�is�dat�mensen�ook�meer�naar�

opbrengsten�kijken�en�naar�verklarin-

gen�voor�de�opbrengsten.�De�IB-ers�

monitoren�ook�meer�dan�voorheen.�De�

volgende�stap�is�om�te�bedenken�“Als�ik�

nu�hier�ben,�wat�zou�de�vaardigheids-

score�over�een�halfjaar�dan�moeten�of�

kunnen�zijn?”

De�school�werkt�al�een�aantal�jaren�met�

onderzoeksgroepen.�Op�eigen�initiatief�

hebben�leerkrachten�een�onderzoeks-

groep�taal�opgezet,�omdat�men�graag�

vragen�beantwoord�wilde�zien�rond�het�

taalonderwijs.�Leerkrachten�gaan�bij�

elkaar�kijken�en�brengen�wat�ze�zien�in�

verband�met�de�opbrengsten,�allemaal�

vanuit�de�vraag�“hoe�kunnen�we�de�

opbrengsten�verhogen?”�“Een�dergelijke�

onderzoeksgroep�bevordert�het�eige-

naarschap�van�de�schoolontwikkeling�

op�een�geweldige�manier.”
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“Het	werkt!	Dat	is	heel	stimulerend”
Frans�Mocking,�directeur�van�OBS�De�Malsenburg�in�Buurmalsen�
en�van�OBS�de�Bloeiende�Betuwe�in�Rhenoy

In�Buurmalsen�en�Rhenoy�is�men�gefa-

seerd�gestart�met�opbrengstgericht�

werken.�Beide�scholen�zijn�gestart�met�

technisch�lezen.�Er�is�in�kaart�gebracht�

wat�de�doelen�zijn�voor�elke�groep,�dus�

waar�we�wilden�zijn�na�een�halfjaar�en�

na�een�jaar.�Hierna�zijn�alle�leerlingen�

getoetst�om�te�kijken�op�welk�niveau�de�

kinderen�op�dat�moment�zaten.�Hierna�is�

met�alle�leerkrachten�gesproken�over�wat�

nodig�was�om�naar�het�doel�toe�te�wer-

ken.�Daarbij�is�gekeken�welke�onderwijs-

vormen�pasten�bij�de�kinderen.�Kinderen�

met�dezelfde�onderwijsbehoefte�werden�

geclusterd�en�er�werd�gekeken�welke�

ondersteuning�de�leerkracht�nodig�had.�

Kinderen�die�nog�ver�van�het�einddoel�

zaten�werden�gedurende�het�traject�extra�

getoetst�om�te�checken�of�we�wel�vooruit�

gingen�en�op�de�goede�weg�waren.�Na�

een�jaar�is�er�opnieuw�getoetst�om�te�kij-

ken�of�we�de�doelen�hadden�gehaald.�We�

hebben�het�als�team�geëvalueerd,�en�op�

basis�van�die�evaluatie�zijn�weer�nieuwe�

doelen�gesteld.

Als�tweede�stap�hebben�de�IB-er�en�de�

directeur�ook�in�de�klassen�gekeken�hoe�

de�leraren�vorm�gaven�aan�het�technisch�

lezen.�Naar�aanleiding�daarvan�werd�

besproken�waar�leerkrachten�eventueel�

nog�tegenaan�liepen�en�wat�zij�nodig�

hadden�om�aan�de�onderwijsbehoefte�

van�de�kinderen�tegemoet�te�komen.�

Daarbij�is�sterk�ingestoken�op�effec-

tieve�instructie.�En�wat�blijkt?�We�zijn�

gegroeid.�Op�één�van�de�scholen�werd�al�

vrij�gestructureerd�aandacht�besteed�aan�

technisch�lezen,�maar�daar�zijn�we�toch�

nog�vooruit�gegaan:�van�87%�A,�B,�C�sco-

res�op�de�DMT�naar�89�%.�Op�de�andere�

school�begonnen�we�met�61%�en�daar�

zijn�we�gestegen�naar�80%.�Dat�is�voor�

iedereen�heel�stimulerend�en�ook�leuk�

om�terug�te�koppelen�naar�de�ouders!

Nu�gaan�we�een�vergelijkbaar�traject�in�

voor�Rekenen.�De�nulmeting�gaf�aan�dat�

we�83%�in�de�ABC-scores�hebben.�Dat�wil-

len�we�minstens�zo�houden.�Het�streven�is�

echter�om�de�C-groep�te�verkleinen,�dus�

om�die�kinderen�te�laten�stijgen.”
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3	 Opbrengstgericht	werken
op	bovenschools	niveau

De	beleidscyclus	op	bovenschools	niveau	

moet	ondersteunend	zijn	aan	de	cyclus	op	

schoolniveau.	Op	basis	van	een	analyse	

van	gegevens	worden	speerpunten,	doe-

len	en	succesmaten	bepaald.	Die	vormen	

vervolgens	het	kader	waarmee	naar	de	

afzonderlijke	scholen	gekeken	wordt.	

Afhankelijk	van	de	uitkomsten	van	die	

analyse	worden	afspraken	met	scholen/

schoolleiders	gemaakt	en	worden	leerpro-

cessen	van	schoolleiders	georganiseerd/

gefaciliteerd.	Op	basis	van	de	gestelde	

succesmaten	kunnen	de	interventies	

geëvalueerd	worden.

Dagelijkse

praktijk

(lopend beleid)

Speerpunten,

doelen en 

succesmaten

Gerichte

evaluatie

Afspraken/

interventies op 

schoolniveau

Figuur�4.�Opbrengstgerichte�cyclus�op�bovenschools�niveau
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3.1 Van waarnemen naar doelen en succesmaten

Waarnemen, begrijpen en wegen 

(bestuur)

Een	periodieke	schooloverstijgende	

	analyse	wordt	uitgevoerd.

Acties

1.� �Vanuit�het�strategisch�beleidsplan�

worden�voor�de�basisvaardigheden�

doelen�geformuleerd�in�termen�van�

leerlingresultaten.

2.��Met�directeuren�wordt�afgesproken�

welke�instrumenten�(toetsen)�de�

bovenschools�gemonitorde�leer-

lingresultaten�worden�gemeten�en�

op�welke�momenten.�In�aanvulling�

hierop�kan�op�bovenschools�niveau�

Dagelijkse

praktijk

Speerpunten,

doelen en 

succesmaten

Gerichte

evaluatie

(Leer)activiteiten

Figuur�4a
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32  Opbrengstgericht leiderschap: werken op 3 niveaus



een�kader�worden�afgesproken�

met�betrekking�tot�inhoudelijke�

aandachtspunten.�Hoe�specifiek�de�

afspraken�op�bovenschools�niveau�

zijn�over�de�inhoud�en�de�uitvoering�

van�het�onderwijs�zal�per�situatie�

verschillen.

3.��Aan�het�begin�van�een�schooljaar�is�

bekend�welke�opbrengstgegevens�

op�welke�momenten�door�de�direc-

tie�worden�gerapporteerd�aan�het�

bovenschools�management/bestuur�

over�de�opbrengsten.

4.��Het�bovenschools�management�stelt�

in�overleg�met�de�betrokken�school-

leiders�een�vast�format�op�voor�de�

verantwoording�van�opbrengsten.

5.��Toetsresultaten�van�de�scholen�

worden�op�bovenschools�niveau�

verzameld.

6.��Gegevens�van�de�scholen�worden�

weergegeven�in�tabellen�en�grafieken�

die�een�totaaloverzicht�geven�van�alle�

scholen.

7.� �Het�bovenschools�management/

bestuur�toetst�de�opbrengsten�aan�

de�landelijke�normen�en�de�voor�de�

school�geldende�streefdoelen�op�

school-�en�groepsniveau.

8.��Analyse:�Wat�zien�we?�In�welke�mate�

worden�de�normen�gehaald�door�de�

scholengroep�als�geheel?

9.� �Verklaring:�Waar�ligt�dat�aan?�Hoe�

komt�dat?�Hoe�is�dat�te�verklaren?�

Geldt�dit�voor�de�scholengroep�als�

geheel?

Hulpvragen

•	 	Wat�is�uw�besturingsfilosofie�en�welke�

vorm�van�verantwoording�past�daarbij?

•	 	Is�er�sprake�van�een�duidelijke�verde-

ling�van�taken/verantwoordelijkheden�

tussen�directies�en�bovenschools�

management/bestuur?

•	 	Wat�is�de�rol�van�het�bestuur�bij�de�

totstandkoming�van�leerlingresulta-

ten?�En�wat�is�omgekeerd�de�rol�van�

scholen/schoolleiders�bij�de�totstand-

koming�van�bestuursbeleid?

•	 	Kennen�directeuren�en�leraren�de�doe-

len�en�normen�vanuit�het�strategisch�

beleidsplan�en�zijn�ze�betrokken�bij�de�

totstandkoming?

•	 	In�hoeverre�komt�het�aanleveren�van�

gegevens�en�managementrapporta-

ges�in�de�plaats�van�daadwerkelijke�

interactie�met�directeuren�(ofwel:�ligt�

er�een�te�grote�nadruk�op�het�verant-

woordingsperspectief�ten�opzichte�van�

het�ontwikkelingsperspectief)?

•	 	Is�het�bovenschools�management/

bestuur�goed�op�de�hoogte�van�lan-

delijke�kengetallen�op�het�terrein�van�

leerresultaten?

•	 	Beschikt�het�bovenschools�manage-

ment/bestuur�over�software,�des-

kundigheid�en/of�ondersteuning�

om�de�analyses�uit�te�voeren�en�te�

interpreteren?

•	 	Is�er�interne�of�externe�deskundig-

heid�en�ondersteuning�beschikbaar�

met�betrekking�tot�het�analyseren�van�

opbrengsten?
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•	 	Reflecteert�men�bovenschools�regel-

matig�op�de�gegevens�die�worden�

verzameld,�de�instrumenten�die�

daarbij�worden�gebruikt�en�de�wijze�

waarop�gegevens�worden�benut?

•	 	Door�wie�en�aan�wie�worden�de�data�

bekend�gemaakt?�Is�er�openheid�met�

betrekking�tot�leerlingresultaten�van�

de�scholen?�Gaan�de�scholen�ermee�

akkoord�de�leerlingresultaten�te�laten�

zien�aan�de�andere�scholen?

•	 	Is�er�een�systeem�voor�de�opslag�en�

verspreiding�van�data?

•	 	Wat�zou�er�verbeterd�kunnen�worden�

aan�het�omgaan�en�benutten�van�

data?

Speerpunten, doelen en 

succesmaten

Het	opstellen	van	bestuursbrede	aan-

dachtspunten	en	doelen,	met	daaraan	

gekoppeld	de	criteria,	waarmee	je	kunt	

nagaan	of	de	doelen	ook	zijn	gehaald.

Acties

1.� �Voorstellen�met�betrekking�tot�

bestuursbrede�doelen,�afspraken�en�

facilitering�worden�voorbereid�door�

een�beleidsteam�op�bovenschools�

niveau�en�vervolgens�besproken�

met�en�geaccordeerd�door�de�

schoolleiders.

2.��Het�bovenschools�management/

bestuur�stelt,�mede�aan�de�hand�

van�de�opbrengsten,�bestuursbrede�

speerpunten�vast�en�koppelt�hier�in�

overleg�met�de�directeuren�suc-

cesmaten�aan�(criteria).�Succesma-

ten�worden�weer�op�drie�niveaus�

beschreven:

� –� �gewenste�leerlingopbrengsten�

en/of�gewenste�kenmerken�van�

schoolprocessen�(bijvoorbeeld�op�

het�gebied�van�kwaliteitszorg);

� –� �het�professionele�gedrag�van�

leraren/schoolleiders�dat�daarvoor�

nodig�is;

� –� �de�bovenschoolse�randvoorwaar-

den�die�daarvoor�nodig�zijn.

Hulpvragen

•	 	Wat�zijn�de�doelen�en�normen�voor�

rekenen�en�taal�voor�uw�scholen?

•	 	Kennen�uw�schoolleiders�en�lera-

ren�die�en�zijn�ze�betrokken�bij�de�

totstandkoming?
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3.2. Van doelen naar interventies

Waarnemen, begrijpen en wegen 

(school)

De	succesmaten	worden	naast	de	

situatie	op	de	afzonderlijke	scholen	

gelegd	zodat	een	beeld	ontstaat	van	de	

uitgangssituatie.

Acties

1.� �Analyse�van�toetsgegevens�op�

schoolniveau:�Wat�zien�we?�In�welke�

mate�worden�de�doelen�bereikt�door�

de�afzonderlijke�scholen?

2.��Het�bovenschools�management/

bestuur�laat�zich�door�de�directie�

informeren�over�de�inhoud�van�de�

verbeteracties�die�ondernomen�

worden�n.a.v.�de�analyse�van�de�

resultaten.

Dagelijkse

praktijk

Speerpunten,

doelen en 

succesmaten

Gerichte

evaluatie

(Leer)activiteiten

Figuur�4b

borgen,
bijstellen,

balans opmaken

organiseren/faciliteren 
van leren

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(school)

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(leerkracht)

Opbrengstgericht leiderschap: werken op 3 niveaus  35



3.��Analyse�van�de�verbeterplannen�van�

de�scholen.

4.��Op�bovenschools�niveau�bijstellen�en�

aanscherpen�van�doelen�en�afspraken�

met�betrekking�tot�leerlingresulta-

ten�en�de�uitvoering�van�effectief�

onderwijs.

Hulpvragen

•	 	Zien�we�de�bovenschoolse�doelen�

en�succesmaten�terug�in�de�plannen�

van�de�scholen?

•	 	In�welke�mate�zijn�de�plannen�

�concreet�uitgewerkt?

•	 	Wat�vraagt�aandacht?

Afspraken en interventies

Het	bovenschools	management/bestuur	

maakt	op	basis	van	de	opgestelde	suc-

cesmaten	en	verbeterplannen	en	de	

stand	van	zaken	in	iedere	school,	school-

specifieke	afspraken.	Zo	nodig	kunnen	er	

interventies	worden	gedaan	om	proces-

sen	bij	te	sturen.

Acties

1.� �Momenten�van�bovenschools�overleg�

over�resultaten�en�consequenties�op�

bovenschools�niveau.

2.��Het�bovenschools�management/

bestuur�laat�verbeterplannen�van�

scholen�zonodig�bijstellen.

3.��Het�bovenschools�management/

bestuur�maakt�resultaatafspraken�

met�afzonderlijke�scholen,�gekoppeld�

aan�verbeterplannen.

4.��Het�bovenschools�management/

bestuur�laat�zich�door�de�directie�

informeren�over�de�voortgang�van�

verbeteracties.

5.��Het�bestuur�schakelt�zonodig�

�(externe)�ondersteuning�in.

Hulpvragen

•	 	Hoe�te�zorgen�voor�tijdige�

signalering?

•	 	Zijn�er�met�de�directeuren�afspraken�

gemaakt�over�de�resultaten?

•	 	Hoe�ziet�het�bestuur�toe�op�de�voort-

gang�en�resultaten�van�verbeterplan-

nen�(hoe�ziet�het�bestuur�toe�op�toe�

dat�datgene�wat�is�afgesproken�ook�

gerealiseerd�wordt)?

•	 	Voert�het�bestuur�resultaatgerichte�

gesprekken�met�de�directeuren/�

leraren?

•	 	Welke�data�worden�hierbij�gebruikt�

(toetsgegevens,�leerlingenquêtes,�

observatiegegevens�etc.)?

Organiseren en faciliteren van leren

Hierbij	gaat	het	om	het	continu	werken	

aan	professionalisering	en	vakman-

schap	middels	samenwerking,	reflectie	

en	dialoog.

Acties

1.� �Bovenschools�georganiseerde�

�scholings-,�intervisie�of�netwerk-

bijeenkomsten�voor�schoolleiders.

2.��Eventueel�bovenschools�

georga�niseerde�scholings-�of�
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netwerkbijeenkomsten�voor�leer-

krachten,�interne�begeleiders,�taal-

coördinatoren,�etc.

3.��Facilitering�van�de�leerproces-

sen�in�scholen,�gekoppeld�aan�

verbeterplannen.

Hulpvragen

•	 	Hoe�wordt�kennis�verspreid�en�

gedeeld?

•	 	Hoe�stimuleert�het�bestuur�leer-

processen�en�samenwerking�rond�

opbrengstgericht�werken?

•	 	Hoe�werkt�het�bestuur�aan�reflectie�

en�dialoog�op�alle�niveaus?

•	 	Hoe�houdt�het�bestuur�contact�met�

de�leerprocessen�van�schoolleiders?

•	 	In�hoeverre�is�de�gesprekkencyclus�

met�directeuren�gekoppeld�aan�

afspraken�rond�schoolontwikkeling?

•	 	Wat�doet�het�bestuur�om�een�afre-

kencultuur�te�voorkomen?
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3.3 Evaluatie en borging

Gerichte evaluatie en borging

Hierbij	gaat	het	om	het	vaststellen	in	

hoeverre	de	gestelde	doelen	en	daar-

aan	gekoppelde	succesmaten	bereikt	

zijn	en	om	het	vastleggen	van	afspraken	

en	werkwijzen	die	gecontinueerd	zullen	

worden.	

Het	bovenschools	management/bestuur	

kan	structuur	bieden	en	contact	houden	

door	evaluatie	van	en	reflectie	op	de	ont-

wikkeling	van	scholen	en	schoolleiders.	

Evaluatie	vindt	niet	vanzelf	plaats,	het	

moet	worden	gepland	en	gestructureerd.

Dagelijkse

praktijk

borgen,
bijstellen,

balans opmaken

organiseren/faciliteren 
van leren

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(school)

waarnemen,
begrijpen en wegen 

(leerkracht)

Speerpunten,

doelen en 

succesmaten

Gerichte

evaluatie

(Leer)activiteiten

Figuur�4c
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Acties

1.� �Het�bovenschools�management/

bestuur�laat�zich�door�de�directie�

informeren�over�de�opbrengsten�van�

verbeteracties.

2.��Er�worden�in�dat�kader�meerdere�eva-

luatiemomenten�gepland�waarin�de�

eerder�geformuleerde�succesmaten�

centraal�staan.

3.��(Tussen�tijdse)�evaluaties�krijgen�

structuur�door�goede�werkvormen.�

Het�kan�zeer�behulpzaam�zijn�om�

voor�dit�soort�bijeenkomsten�korte�

opdrachtformulie�ren�of�reflectie-

formulieren�te�gebruiken.�Zulke�

formulieren�geven�richting�aan�de�

bijeenkomst�en�de�ingevulde�formu-

lieren�zijn�ook�een�goede�in�vulling�

van�het�bekwaamheidsdossier.

Hulpvragen

•	 	Is�er�een�vaste�werkwijze�voor�de�

evaluatie�van�verbeteracties?

•	 	Is�deze�werkwijze�systematisch�en�

gepland?

•	 	Welk�instrumentarium�gebruikt�u�

bij�de�evaluatie?

•	 	Hoe�borgt�u�kwaliteit?

•	 	Hoe�worden�de�uitkomsten�van�

evaluaties�vertaald�naar�nieuwe�

werkwijzen?

•	 	Worden�eventuele�organisatiebrede�

afspraken�vastgelegd?
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De	ontwikkeling	van	een	integraal	
kwaliteitszorgsysteem
Leon�Bolier,�ds.�G.H.�Kerstenonderwijscentrum,�Veenendaal

De�heer�Bolier�begeleidt�10�scholen�bin-

nen�een�samenwerkingsverband�met�

voornamelijk�éénpitters.�Samen�hebben�

zij�de�handen�ineengeslagen�om�vorm�

te�geven�aan�een�traject�resultaat-

gericht�werken.�Het�traject�is�aange-

zwengeld�binnen�een�groep�van�22�

directeuren�die�al�8�jaar�gezamenlijke�

studiedagen�organiseren�over�school-

ontwikkeling.�Tijdens�die�periode�is�een�

eigen�kwaliteitszorginstrument�ontwik-

keld.�Dit�instrument�wordt�momenteel�

geïntegreerd�in�een�breder�web-based�

kwaliteitszorginstrument:�INTEGRAAL-

KMS.

Dit�integrale�kwaliteitszorgsysteem�

kent�een�basisvragenlijst�die�jaarlijks�

door�scholen�wordt�ingevuld.�Er�wordt�

geprobeerd�de�vragenlijst�zo�compact�

mogelijk�te�houden�door�te�zoeken�naar�

een�beperkt�aantal,�maar�wel�zeer�rele-

vante�vragen.�De�onderliggende�visie�is�

dat�de�opbrengsten�het�einde�van�een�

onderwijstraject�vormen.�Om�goede�

opbrengsten�te�krijgen�is�een�goede,�

stabiele,�gezonde�organisatie�nodig.�

Daar�is�de�basisvragenlijst�dan�ook�

op�gericht.�Het�gaat�eigenlijk�om�de�

vraag�of�besturen,�directeuren,�interne�

begeleiders�en�leraren�aan�de�basis�met�

de�goede�dingen�bezig�zijn�en�of�het�

hen�lukt�om�die�op�de�goede�manier�

te�doen.�Via�tevredenheidspeilingen,�

vragenlijsten�voor�inspectie�en�voor�

auditoren�wordt�de�vraag�beantwoord�

of�anderen�ook�vinden�dat�de�goede�

dingen�gedaan�worden.

Het�computerprogramma�start�met�

een�soort�cockpit,�waar�je�de�uitslagen�

van�de�vragenlijsten�meteen�overzich-

telijk�te�zien�krijgt,�in�kleurtjes.�Op�het�

cockpitscherm�verschijnen,�indien�van�

toepassing,�een�of�meerdere�signaaluit-

spraken:�“Uit	de	vragenlijst	blijkt	dat…”,�

met�een�toelichting.�Besturen�en�direc-

teuren�krijgen�een�inlogcode�op�het�

niveau�van�de�school.�Zij�kunnen�aan�

de�kleuren�op�de�cockpit�direct�zien�of�

het�op�hoofdpunten�goed�gaat�of�niet�

en�worden�door�middel�van�de�signaal-

uitspraken�vroegtijdig�geattendeerd�

op�ontwikkelpunten.�Op�de�cockpit�
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worden�ook�de�opbrengsten�zélf�in�

beeld�gebracht,�middels�een�directe�

koppeling�met�het�leerlingvolgsys-

teem.�De�opbrengsten�worden�daarbij�

gerelateerd�aan�de�inspectienormen�en�

de�schooleigen�streefdoelen.�Indien�van�

toepassing�geeft�het�systeem�signaal-

uitspraken�die�betrekking�hebben�op�de�

geconstateerde�opbrengsten.

Directeuren�kunnen�binnen�het�systeem�

speerpunten�formuleren�en�een�bijbe-

horend�plan�schrijven.�Het�resultaat�is�

een�meerjaren�schoolontwikkelingsplan�

en�een�jaarplan,�die�gebruikt�kunnen�

worden�als�voeding�voor�management-

rapportages�aan�het�bestuur.

Binnen�het�systeem�zullen�ook�vragen-

lijsten�opgenomen�worden�rond�de�per-

soonlijke�ontwikkeling�van�leraren.�De�

persoonlijke�ontwikkeling�van�leraren�

wordt�daarbij�nadrukkelijk�gekoppeld�

aan�de�gewenste�schoolontwikkeling.

Met�de�eerder�genoemde�groep�

éénpitters�is�nu�een�traject�opgezet.�

Leerkrachten,�IB-ers,�schoolleiders�

en�bestuurders�vullen�gefaseerd�de�

basisvragenlijst�in.�Per�school�wordt�

een�ontwikkelplan�gemaakt.�Direc-

teuren�komen�bij�elkaar�in�intervisie-

bijeenkomsten�en�tijdens�gezamenlijke�

scholingsbijeenkomsten.�Daarnaast�

krijgen�zij�begeleiding�op�school�

vanuit�het�onderwijsadviesbureau.�

Lopende�het�traject�zullen�er�ook�

bijeenkomsten�voor�bestuurders�wor-

den�georganiseerd.�De�leeropbrengst�

van�dit�traject�zal�verwerkt�worden�in�

de�vragenlijsten�van�het�genoemde�

kwaliteitszorginstrument.

Hopelijk�kunnen�in�de�toekomst�veel�

meer�scholen�gebruik�gaan�maken�van�

deze�werkwijze.
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“Het	bespreken	van	resultaten	
bevordert	de	samenwerking”
Peter�Breur,�lid�algemene�directie�Dr.�Schaepmanstichting,�Hengelo

We�richten�ons�op�onderwijskundige�

ontwikkeling,�met�een�sterke�focus�op�

het�instructiegedrag�van�leerkrachten�

middels�convergente�differentiatie.�Om�

een�kwaliteitsslag�te�maken�hebben�we�

sterk�ingestoken�op�deskundigheidsbe-

vordering�op�alle�niveaus,�gericht�op�de�

rollen�die�mensen�vervullen.

IB-ers�komen�meer�in�de�rol�van�coach.�

Net�als�de�ICT-ers.�ICT-ers�hebben�een�

ondersteunende�taak�bij�het�uitvoeren�

van�trendanalyses�en�ondersteunen�

leerkrachten�bij�het�gebruiken�van�

ICT�bij�de�instructie.�RT-ers�gaan�van�

individuele�leerlingbegeleiding�naar�

instructiegroepen.�Hun�rol�ligt�in�het�

ondersteunen�van�de�verlengde�instruc-

tiegroepen,�binnen�het�werken�met�

groepsplannen.�Voor�de�directeuren�is�

er�een�traject�gestart�dat�bestaat�uit�een�

aantal�gezamenlijke�bijeenkomsten�per�

jaar�en�procesbegeleiding�binnen�de�

eigen�school�vanuit�Expertis�onderwijs-

adviseurs.�Het�bovenschools�manage-

ment�schoolt�zich�op�het�gebied�van�

organisatieontwikkeling�met�het�oog�

op�de�integrale�benadering�die�we�

voorstaan.�Het�hele�traject�wordt�met�

behulp�van�kengetallen�gemonitord�

door�Jeroen�Imants,�lector�onderwijs-

kundig�leiderschap�in�Hengelo.�Hij�zal�

ook�de�borging�ondersteunen.�Aan�het�

onderzoeksplan�wordt�momenteel�de�

laatste�hand�gelegd.

We�willen�het�zo�praktisch�mogelijk�

invullen.�Twee�jaar�geleden�zijn�we�

gestart�met�een�onderzoek�op�onze�

scholen�naar�het�taal-leesonderwijs.�Dat�

onderzoek�werd�uitgevoerd�door�onze�

interne�taal-lees�coördinator.�Op�basis�

van�dit�onderzoek�zijn�zeven�ambities�

geformuleerd�die�we�in�2015�bereikt�

willen�hebben.�Deze�ambities�en�de�

bijbehorende�kengetallen�vormen�nu�

de�basis�voor�opbrengstgericht�werken�

en�1zorg-route.�We�hebben�twee�lees-

experts�ieder�twee�dagen�vrijgeroosterd�

om�binnen�de�stichting�klassenconsul-

taties�uit�te�voeren�a.d.h.v.�kijkwijzers,�

dit�in�nauwe�samenwerking�met�taal/

lees�experts�van�Expertis.

Met�de�directeuren�en�IB-ers�kijken�
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we�nadrukkelijk�naar�de�opbrengsten.�

Zowel�in�individuele�management-

gesprekken�als�in�het�directieoverleg.�

Tevens�zijn�er�gezamenlijke�bijeenkom-

sten�van�IB-ers�en�directies.�We�willen�

het�OGW�(opbrengstgericht�werken)�

verbinden�met�de�implementatie�van�

de�1zorg-route�en�naar�het�kind�blijven�

kijken,�achter�de�opbrengsten.

Alle�scholen�zijn�nu�aan�de�slag.�Een�leu-

ke�opsteker�is�dat�vorig�schooljaar�alle�

schoolverlaters�van�een�SBO-school�bin-

nen�onze�stichting�de�school�verlieten�

met�AVI�9.�Dat�is�nog�nooit�gebeurd.�Op�

die�school�is�inmiddels�al�twee�jaar�sterk�

ingezet�op�het�directe�instructiemodel�

op�het�onderdeel�technisch�lezen.
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“Onze	directeuren	doen	
onderzoek”
André�van�der�Velde,�algemeen�directeur�Openbaar�Onderwijs�Lelystad

Op�een�groot�aantal�scholen�in�Lelystad�

liggen�de�opbrengsten�nu�op�of�boven�

de�inspectienorm,�waar�dat�eerst�niet�

zo�was.�Daar�hebben�we�met�elkaar�

hard�aan�gewerkt.�Sinds�twee�jaar�ligt�

de�focus�sterk�op�de�opbrengsten�en�op�

het�antwoord�geven�op�leervragen.

Na�het�veranderd�inspectietoezicht�ble-

ken�te�veel�rapporten�onder�de�norm.�

Het�bestuur�wilde�goed�zicht�krijgen�in�

wat�er�speelde�en�heeft�zaken�op�een�

rij�gezet.�Er�is�nu�een�strak�toetspro-

tocol�dat�iedereen�volgt.�Ook�wordt�

nu�op�alle�scholen�de�CITO-eindtoets�

afgenomen.�Dat�was�eerst�niet�zo.�Op�

basis�van�die�gegevens�werd�geconsta-

teerd�dat�een�aantal�scholen�onder�de�

maat�zat.�Op�die�scholen�is�een�diepte-

analyse�uitgevoerd,�wat�heeft�geleid�tot�

schoolontwikkelplannen.�Op�de�andere�

scholen�is�een�quick-scan�afgenomen�

om�de�focus�te�bepalen.

Als�bovenschoolse�directie�zijn�we�op�

alle�scholen�geweest�en�ook�in�klassen.�

Mensen�vonden�het�fijn�dat�we�er�waren�

en�bleken�ook�behoefte�aan�bevestiging�

te�hebben.�De�directeuren�zijn�veel�de�

groepen�ingegaan�en�er�is�ingezet�op�

collegiale�consultatie.�Daar�zijn�kijkwij-

zers�voor�ontwikkeld.

Als�bovenschoolse�directie�voeren�

we�twee�keer�per�jaar�een�gesprek�

met�elke�directeur.�Daarnaast�worden�

de�opbrengsten�besproken�met�alle�

directeuren�samen,�aan�de�hand�van�

een�datamuur.�We�zijn�tot�de�conclusie�

gekomen�dat�spelling�een�aandachts-

punt�is.�Daar�doen�de�directeuren�

nu�onderzoek�naar�zodat�er�gerichte�

interventies�kunnen�plaatsvinden.�De�

directeuren�volgen�een�leergang�onder-

wijskundig�leiderschap,�waarin�ze�ook�

leren�om�onderzoek�te�doen.

Het�is�een�leerproces�waar�we�met�

z’n�allen�in�zitten.�Zo�proberen�we�nu�

onze�doelen�op�een�betere�manier�te�

beschrijven.�Niet�in�termen�van�activi-

teiten�maar�in�termen�van�wat�je�wilt�

zien�en�wat�je�daar�concreet�voor�doet.

Na�2,�5�jaar�zien�we�nu�dus�de�eerste�

resultaten.
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4	 Het	belang	van
de	professionele	dialoog

Een�professionele�leergemeenschap�

wordt�door�Verbiest�(2003)�beschreven�

als�een�gemeenschap�van�professio-

nals�die�voortdurend�de�eigen�praktijk�

onderzoekt�om�zo�het�onderwijs�aan�de�

leerlingen�te�verbeteren.�Om�een�derge-

lijke�gemeenschap�te�creëren�moeten�er�

een�aantal�bouwstenen�aanwezig�zijn:

•	 	Persoonlijke�capaciteit�van�leraren�om�

tot�een�leergemeenschap�te�komen.�

Deze�capaciteit�wordt�versterkt�door�

reflectie,�gesprekken�met�collega’s�

en�critical�friends,�netwerken�en�het�

nagaan�of�de�gewenste�resultaten�

worden�bereikt.

•	 	Interpersoonlijke�capaciteit�van�alle�

Fig.�5� De�professionele�dialoog�tussen�de�verschillende�organisatielagen
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betrokkenen.�Hier�gaat�het�om�col-

legiale�relaties,�openheid�en�respect�

en�samenwerking.

•	 	Organisatorische�capaciteit�in�de�

school:�het�verminderen�van�geïso-

leerde�posities�en�het�opbouwen�van�

de�professionele�kritische�dialoog.�

Daarvoor�moet�ruimte�en�tijd�wor-

den�gemaakt�voor�professionele�

ontwikkeling.

Gesprekken,�interactie�en�dialoog�

vormen�dus�een�belangrijk�voertuig�om�

te�leren�van�de�eigen�praktijk.�Voor�een�

onderzoekende�cultuur�is�het�nodig�

een�professionele�dialoog�te�voeren�

die�wordt�gevoed�door�data�en�die�als�

inhoud�heeft�hoe�je�de�data�kunt�benut-

ten�voor�de�schoolontwikkeling�(Kruger,�

2010).

Het�is�belangrijk�om�data�gezamenlijk�

te�interpreteren.�Door�samen�gegevens�

te�interpreteren�kom�je�van�data�naar�

informatie�naar�kennis�naar�wijsheid�

(Earl�&�Katz,�2006).

Meta�Kruger�(2010)�doet�de�aanbeveling�

om�in�de�school�(of�bovenschools�met�

een�groep�directeuren)�de�ruwe/kale�

data�te�bespreken�en�niet�de�aanbeve-

lingen�op�basis�van�die�data:

•	 	Praten�over�data�in�plaats�van�over�

conclusies�neemt�wantrouwen�weg.

•	 	Praten�over�data�bevordert�

transparantie.

Door�over�onderzoeksgegevens�te�pra-

ten�breng�je�een�professionele�dialoog�

op�gang.�Bovendien�vergroot�die�dia-

loog�het�gevoel�van�eigenaarschap�van�

betrokkenen:�als�je�zelf�conclusies�trekt�

in�plaats�van�dat�een�ander�dat�voor�

je�doet,�snap�je�beter�waarom�dingen�

moeten�gebeuren.

Soms�komt�een�professionele�dialoog�

spontaan�tot�stand,�maar�je�kunt�de�

dialoog�ook�heel�goed�stimuleren�en�

organiseren.�Als�je�met�elkaar�gegevens�

wilt�bespreken,�op�schoolniveau�of�

op�bovenschools�niveau,�zorg�dan�dat�

betrokkenen:

1.� �daartoe�een�duidelijke�opdracht�krij-

gen�(binnen�of�buiten�de�werkplek);

2.��een�directe�relatie�ervaren�met�het�

dagelijks�werk�(toepasbaarheid);

3.��met�gelijken�kunnen�uitwisselen�

(sociale�context);

4.��de�gegevens�kunnen�toepassen�

op�de�speerpunten�van�de�eigen�

ontwikkeling�en�schoolontwikkeling�

(doelgerichtheid);

5.��merken�dat�er�op�de�reflecties�wordt�

teruggekomen�en�er�een�vervolg�aan�

wordt�gegeven�(relevantie).
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De�professionele�dialoog�kan�en�moet�

plaats�vinden�tussen�allerlei�lagen�in�

de�school:�tussen�leraren�onderling,�

tussen�leraren�en�leidinggevenden�en�

tussen�schoolleiders�en�bovenschools�

managers�(Krüger,�2010).�Uit�onder-

zoek�van�de�Nederlandse�Schoolleiders�

Academie�blijkt�dat�er�binnen�veel�

organisaties�een�(te)�grote�afstand�is�

ontstaan�tussen�bestuur�en�manage-

ment.�Dit�heeft�in�veel�gevallen�te�

maken�met�een�eenzijdige�nadruk�op�

het�verantwoordingsperspectief�van�

opbrengstgericht�werken.�Het�aanleve-

ren�van�gegevens�en�rapportages�lijkt�

vanuit�dit�perspectief�de�plaats�in�te�

nemen�van�daadwerkelijke�interactie�

tussen�de�verschillende�lagen.�Er�blijkt�

echter�een�grote�behoefte�te�bestaan�

aan�communicatie�en�interactie�bij�

schoolleiders�(NSA,�in�press).�Dit�bena-

drukt�nog�eens�het�belang�van�partici-

patief�leiderschap!
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http://opbrengstgerichtspellen.slo.nl.

2� �De�acties�en�hulpvragen�zoals�beschreven�bij�dit�onderdeel�zijn�grotendeels�gebaseerd�op�een�
document�van�het�SLO:�http://opbrengstgerichtspellen.slo.nl.

48  Opbrengstgericht leiderschap: werken op 3 niveaus



TEksT

Inge Andersen

IllUsTrATIEs

Sandra de Haan en 

Erik Wielaert 

(Agentschap 5300)

EIndrEdAcTIE

Carine Hulscher-Slot

Kevin Basari

Winlan Man

Dit is een uitgave 

de PO-Raad, in het 

kader van het project 

“Opbrengstgericht 

leiderschap”.

Niets van deze uitgave mag worden gepubliceerd 

zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Extra exemplaren van deze brochure kunnen 

worden besteld via www.poraad-webwinkel.nl

MET dAnk AAn

Stichting Leerplanontwikkeling (SLO)

CBS De Morgenster, Haastrecht

Immanuëlschool, Oudewater

OBS De Malsenburg, Buurmalsen,

OBS de Bloeiende Betuwe, Rhenoy

Dr. Schaepmanstichting

Ds. G.H. Kerstenonderwijscentrum Veenendaal

Openbaar Onderwijs Lelystad

Colofon


	Opbrengstgericht leiderschap.pdf
	PO_22164_broch opbrengst_omsl_prf3.pdf
	PO_22164_broch opbrengst_prf7

	Opbrengstgericht leiderschap 2

