
‘Het gaat weer
over onderwijs‘

Ervaringen vanuit het project 
Opbrengstgericht leiderschap

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

COG Drenthe 6
 Kruisbestuiving op inhoud

Colon 12
 Scholen willen dit met elkaar

De Basis Heerenveen 18
 Onderwijskundig achterstallig onderhoud

Fluvium 24
 Bovenschools manager moet het vlammetje laten branden

Hoogezand-Sappemeer 30
 De triomf van het onderwijs

Invitare 36
 Nooit meer verrast door de inspectie

Jenaplan Onderwijs Noord 42
 Alles op groen houden is in het belang van ons onderwijs

Konot 46
 De schoolleider is de spin in het web

Leerplein055 52
 Het succes zit in de gezamenlijkheid

Op Kop 58
 Zicht op scholen met integraal verantwoordingsdocument

PCO Utrecht 64
 Samenwerken krijgt verdiepende dimensie

PCPO Krimpenerwaard 70
 De bewustwording is toegenomen

VGPO Haal 76
 De tijd moet zitten in het gesprek 

Verslag regionale netwerkbijeenkomst 82

Colofon 87

Het gaat weer over onderwijs  1



2  project Opbrengstgericht leiderschap



Voorwoord

Goed Onderwijs voor elk kind, dat is al jaren het motto van de PO-Raad. De PO-Raad werkt al 
sinds haar prille bestaan aan het ondersteunen van schoolbesturen en schoolleiders bij het 
versterken van de kwaliteit van het primair onderwijs. Dit doet zij door veel aandacht te beste-
den aan het opbrengstgericht werken in het primair onderwijs. Daarmee willen we de profes-
sionalisering van leraren, schoolleiders en schoolbestuurders bevorderen.
We mogen trots zijn op wat we de afgelopen jaren in het primair onderwijs hebben bereikt. De 
kwaliteit van het schoolbestuur, de schoolleiding en het team neemt toe. De sector pro� leert zich 
steeds meer door zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor goed onderwijs. Zichtbaar is dat het 
aantal zeer zwakke scholen sterk daalt en dat de resultaten van het onderwijs verder toenemen. 
Het project ‘Versterken kwaliteit bestuur en management’ heeft hier een substantiële bijdrage 
aan geleverd. Het driejarige project, ook wel ‘Opbrengstgericht leiderschap’ genoemd, loopt 
nu op zijn einde en het heeft de sector goed gedaan! In meer dan 70 pilots is immers hard 
gewerkt om het opbrengstgericht werken door schoolbestuurders en schoolleiders te verster-
ken. De reacties zijn zeer positief en u krijgt in deze brochure een  prachtig doorkijkje in de 
opbrengsten tot nu toe.

Dat het project op zijn einde loopt betekent echter niet dat de missie is volbracht. De sector zal 
zich de komende tijd blijven inspannen om de ontwikkelde praktijken verder uit te bouwen. 
In het onderwijs staat leren van elkaar centraal en dat geldt niet alleen voor de leerlingen die 
het onderwijs genieten. Ook schoolbestuurders, schoolleiders en leraren blijven zich continu 
verder professionaliseren om het onderwijs nog beter te maken. Daarbij zoeken zij nadruk-
kelijk naar kansen om ook de participatie van ouders te versterken. De PO-Raad ondersteunt 
haar leden hierbij door de komende tijd een aantal professionaliseringsprogramma’s te blijven 
aanbieden.

De afsluiting van het project ‘Opbrengstgericht leiderschap’ is de opmaat naar een nieuw pro-
ject waarin het thema ‘Sturen op de Onderwijskwaliteit’ centraal staat. In artikel 7 van de Code 
Goed Bestuur staat immers dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Het schoolbestuur draagt er daarbij zorg voor dat de schoolleiders en leraren ruimte 
en vertrouwen krijgen om hun taken en verantwoordelijkheden voor deze opdracht te realise-
ren en daarover rekenschap af te leggen. De Code Goed Bestuur vormt het uitgangspunt voor 
goed bestuur in het onderwijs. De schoolbesturen willen elkaar daar door middel van visitaties 
ook op aanspreken. Zij willen naar elkaar rekenschap afleggen om van elkaar te leren, zodat de 
schoolorganisatie verder kan groeien.
Ik wil iedereen die heeft bijgedragen aan het project ‘Opbrengstgericht leiderschap’ hartelijk 
bedanken voor haar of zijn inzet. De ervaringen zoals opgetekend in dit boekje vormen een 
inspirerend uitgangspunt naar de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Een toekomst 
waarin we samen zorgen voor beter onderwijs voor elk kind.

Kete Kervezee
Voorzitter PO-Raad
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Ruim drie jaar, in de periode april 2009 
tot en met oktober 2012, is in meer dan 
70 pilots gewerkt aan het project “Verster-
ken kwaliteit bestuur en management”, in 
de dagelijkse praktijk “Opbrengstgericht 
leiderschap” genoemd. In het project staat 
het opbrengstgericht werken door bestuur-
ders en schoolleiders in het basisonderwijs 
centraal. Daarbij gaat het om vragen als: wat 
is opbrengstgericht werken precies, hoe kan 
dat vanuit de verschillende verantwoorde-
lijkheden van bestuurder en schoolleider 
worden ingevuld, welke instrumenten en 
hulpmiddelen zijn er beschikbaar, hoe wordt 
een goede analyse uitgevoerd, hoe houd je 
rekening met tal van andere – vaak moeilijk 
meetbare – ontwikkelingen, hoe voeren 
bestuurders het juiste gesprek met school-
leiders, hoe doen schoolleiders dat met hun 
teams. De interne governance, het helder 
en eenduidig definiëren van de verantwoor-
delijkheden van bestuur en management, 
is in het project eveneens een belangrijk 
aandachtspunt. En dat alles uiteraard met 
de focus op het verbeteren van de resulta-
ten van het onderwijs en de borging van de 
kwaliteit.

Nu, aan het eind van de projectperiode, is 
het zaak de balans op te maken. 
Dat gebeurt door onderzoek door het Kohn-
stamm Instituut en in de afsluitende confe-
rentie (Be)sturend leiderschap, eind oktober 
2012. Maar, het is belangrijk dat ook de 
deelnemers zelf aan het woord komen. Zij 
ervaren immers ‘aan den lijve’ wat de impact
is van het project. Dat gebeurde gedurende 
de hele projectperiode in de regionale net-
werkbijeenkomsten, tijdens eindinterviews 
door het Kohnstamm Instituut met een 
aantal deelnemers én het gebeurt in deze 
brochure. Vertegenwoordigers van dertien 
pilots, die allen een eigen aanpak kozen 
en eigen activiteiten uitvoerden, blikken 
terug op een periode van intensieve inzet 
op opbrengstgericht werken en opbrengst-
gericht leiderschap. Met veel plezier en 
enthousiasme vertellen zij over het resultaat 
van de inspanningen. Maar ook de risico’s en 
valkuilen komen aan bod, bijvoorbeeld de 
kans op een te eenzijdige focus op getallen.
Regelmatig kwam in de gesprekken aan de 
orde dat de activiteiten rond Opbrengst-
gericht leiderschap het cement zijn tussen 
de bouwstenen van de onderwijsorganisatie. 

Inleiding

Opbrengstgericht leiderschap, 
op de goede weg
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De deelnemers zien de activiteiten binnen 
de pilot niet als extra, als iets dat er nog 
eens bij kwam, maar vaak als een duwtje 
in de rug om activiteiten waarmee men al 
bezig was met elkaar te verbinden.
Vrijwel alle deelnemers melden dat de 
pilot tot een cultuurverandering binnen de 
scholen heeft geleid en dat er nu sprake is 
van een lerende organisatie of dat men een 
eind op weg is. De opbrengsten van het 
onderwijs komen in teambesprekingen en in 
overleg tussen de bestuurder en de school-
leiders aan de orde en bestuur, schoollei-
ding en teams spreken elkaar daar op aan, 
maken afspraken over de gewenste aanpak 
en ondersteunen elkaar.

Vast staat dat de deelnemers na de afron-
ding met het project de activiteiten 
voortzetten.
Het doel van deze brochure is niet alleen 
een terugblik op de ervaringen van de 
deelnemers. Wij hopen ook dat de brochure 
goede voorbeelden laat zien en inspireert 
tot het realiseren van goed onderwijs voor 
elk kind en tot een stevige positionering van 
de rol van de leidinggevenden en bestuur-
ders in hun rol in de versterking van de 
kwaliteit van het onderwijs.

Carine Hulscher-Slot,
Projectleider
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COG Drenthe

19 scholen, waaronder een sbo-school
• 3700 leerlingen • 350 medewerkers

In december 2009 is de Christelijke 
Onderwijsgroep Drenthe van vereniging 
stichting geworden.
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Het gesprek gaat weer over onderwijs. 

Dat is misschien wel het belangrijkste 

resultaat van opbrengstgericht 

leiderschap voor COG Drenthe. 

De stichting creëerde gebondenheid 

met uniforme documenten, formats 

en toetsen, maar ziet dat daar ook 

vrijheid uit voortvloeit. De schoolleider 

krijgt een meer coachende rol en de 

leerkracht heeft de drive voor z’n vak 

teruggevonden.

De school waar Janita van Dorland sinds 
zes jaar directeur is, is onderdeel van een 
multifunctionele accommodatie (mfa). Het 
is wisseldag vlak voor de zomer: ‘nieuwe’ 
ouders komen met hun kleuters naar de 
school kijken, ‘oude’ ouders halen hun kin-
deren op. Meervoudige intelligentie is het 
stokpaardje van Het Octaaf. Daarmee onder-
scheidt ze zich. Ondanks de uniformiteit die 
er – mede door opbrengstgericht werken 
– is gekomen, is daar ruimte voor. Dat sinds 
twee jaar alle 19 scholen van COG Drenthe 
dezelfde formats en documenten gebrui-
ken, is een praktische beslissing. Het zijn de 
hulpmiddelen. De echte verandering vond 
plaats in de hoofden van de bestuurders, de 
directeuren en leerkrachten. Deze week nog 

kwamen teamleden Van Dorlands kantoortje 
binnenvallen met hun overzicht in de hand: 
‘“Oh Janita kijk eens: dit valt mee!” Of: “ze 
zijn een heel stuk vooruit gegaan!”. Heel leuk 
is dat. Ik weet hoe hard ze hebben gewerkt, 
hoeveel moeite ze hebben gedaan. Dan zie 
je dat hun inspanning wordt beloond.’

Leiderschap
Het eerste anderhalf jaar van het project 

Kruisbestuiving op inhoud

Janita van Dorland is directeur van Het Octaaf.
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Vroeger: werden ook toetsen afgenomen in januari en juni. Men vulde de uitslagen lijsten 
netjes in, er werd een keer naar gekeken en vervolgens legde men het opzij.
Nu: stelt het team zichzelf vragen na de toetsten: wat betekent de uitslag? Wat heb ik 
bijvoorbeeld laten liggen dat de leerling bij een volgende leerkracht wel mee moet krijgen? 
Leerkrachten gaan steeds meer analyseren wanneer resultaten onvoldoende zijn.

Vroeger: was het idee: je volgt de methode en dan komt het goed. Uiteindelijk ging wel een 
lampje branden als het met een leerling niet goed ging, maar niet vanwege de toetsen.
Nu: geven de data een helder signaal en is de ambitie erbij gekomen: wat wil een school-
leider en schoolteam met de school en de kinderen bereiken?

Vroeger: had COG Drenthe het voor de E- en D-kinderen al goed voor elkaar. 
Men vergat alleen om de A- B- en C-kinderen ook naar een hoger niveau te brengen.
Nu: krijgt elk kind op zijn niveau instructie en zijn de resultaten voor alle kinderen 
omhoog gegaan.

Vroeger en nu
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Opbrengstgericht leiderschap is gefocust 
op de directie. Wat is leiderschap, hoe 
kijk je naar je school? Vervolgens kregen 
leerkrachten en ib-ers dezelfde scholing in 
bijvoorbeeld het analyseren van toetsresul-
taten, klassenmanagement en de 1-zorg-
route. Bestuurder Albert Velthuis: ‘Niet elke 
medewerker is even sterk, maar er is nu een 
basis. Er is meer vrijheid in gebondenheid.’ 
Die medaille heeft twee kanten. Velthuis: ‘Je 
moet je afspraken nakomen: dat doen wij 
als COG Drenthe dus zo. Wij werken allemaal 
met deze toets, met de 1-zorgroute, met dit 
groepsplan. Dat heeft er ook toe bijgedra-
gen dat scholen meer van elkaar zijn gaan 
leren. Het is een vorm van kruisbestuiving 
op inhoud.’

Schoolleider Van Dorland: ‘Als een leer-
kracht zich afvraagt: hoe doen ze dat in 
groep 3 op Het Krijt met de groep die meer 
instructie nodig heeft, is dat veel makkelij-
ker uit te wisselen. Het heeft wel gespeeld 
dat mensen het moeilijk vinden om een 
format opgelegd te krijgen, maar men 
accepteert het als men ziet dat het nut-
tig is om het op dezelfde manier te doen. 
Als het doel duidelijk is.’ Velthuis: ‘En dat 
doel is onderwijsverbetering, een zo hoog 
mogelijk onderwijsniveau bieden. Daar 
maak je sámen afspraken over. Waarom 
moet ik opnieuw het wiel uitvinden als het 
bij mijn buurmannen of buurvrouwen goed 
functioneert? Wat je samen hebt bedacht is 
evidence based.’

Bovendien, legt Velthuis uit, gaat het eerst 
door talloze commissies voor iets wordt 
besloten. ‘Je moet het durven overlaten aan 
de mensen die er verstand van hebben. 
Als onze meerschoolse ib-ers bijvoorbeeld 
gezamenlijk met een voorstel komen, wordt 
daar op directieniveau misschien nog iets aan 
geschaafd, maar dan moet je ook ophouden. 
Een jaar later wordt wel geëvalueerd: werkt 
het zo? Zijn er nieuwe ontwikkelingen?’

Kegelbaan
Het enthousiasme waarmee over opbrengst-
gericht leiderschap wordt gepraat, was er 
nog niet direct vanaf de start. Yco Huizinga is 
directeur van Het Krijt en kan zich de bewus-
te directievergadering nog goed herinneren. 
Het hing erom of ze er wel mee aan de slag 
zouden gaan. ‘Ik voelde zelf ook weerstand. 
Pfff, er komt wéér wat bij. Welke kant moeten 
we hiermee op?’ De valkuil van een verander-
proces is de doelstelling niet helder hebben, 

Albert Velthuis is voorzitter van het College 
van Bestuur van COG Drenthe.

Er is meer vrijheid in 
gebondenheid
Waarom moet ik opnieuw 
het wiel uitvinden, als het 
bij mijn buurman goed 
functioneert?
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denkt Huizinga. Hij vergelijkt het met een 
kegelbaan: ‘Je gooit de bal, maar er hangt een 
gordijn voor de kegels, dus je hoopt maar dat 
er één omvliegt. Al heb je geen idee welke 
dat zou moeten zijn.’ Bij OGL ging het gordijn 
omhoog. Huizinga: ‘Op het moment dat je 
doelstelling helder is, als je weet welke kegel 
je wilt hebben, ga je veel gerichter met die 
bal gooien. En dat is eigenlijk gebeurd: oh ja, 
we praten weer over onderwijs!’

Velthuis schetst een periode van drie grote 
veranderingen de afgelopen vijf jaar. De 
Rijksoverheid die wilde dat de Onderwijs-
inspectie veel strikter ging toezien op de 
resultaten van scholen, niet meer richting de 
scholen, maar richting het bevoegd gezag: 
het bestuur. Ten tweede had COG Drenthe 
te maken met twee zwakke scholen en 
drie risico-scholen. Tot slot pikte Velthuis 
de discussie op die in eerste instantie door 
Michael Fullan in Canada was aangewakkerd 
over opbrengsten en die via Engeland over-
waaide naar Nederland: ‘Opbrengstgericht 
leiderschap is niet iets van vandaag beden-
ken en morgen uitvoeren. Het spookt al een 
halfjaar in je hoofd rond en vervolgens pak 
je je kans.’

De complete Fullan-boodschap

De Canadese socioloog en onderwijskundige Michael Fullan is een belangrijke inspira-
tor voor opbrengstgericht leiderschap. Een aantal directeuren en de bestuurder van COG 
Drenthe volgden trainingen bij Joanne Quinn, die uitgaat van Fullans gedachtegoed. Ook 
bezochten ze praktijkvoorbeelden in Londen en Toronto. Fullans boodschap gaat breder dan 
wat er in Nederland van is gemaakt, vinden ze.

Albert Velthuis, voorzitter College van Bestuur: ‘Het gaat om alle lagen van de onderwijs-
organisatie aan elkaar verbinden om te leren van elkaar. In Canada is dat een proces geweest 
waarbij de onderwijssector vanuit de eigen betrokkenheid informatie wilde delen. Vanuit 
een persoonlijke drive om dat kind te helpen leren. Het zit daar heel laag in de organisatie. 
Ze hebben het bij wijze van spreken op het schoonmakersoverleg nog over de visie van de 
school. Londen daarentegen is meer top-down: “de Rijksoverheid heeft bepaald dat…”. Daar 
ligt altijd een pakketje klaar voor ‘Stanford’, want “ze kunnen elk moment langskomen”. In 
Nederland zit het er tussenin. We zijn gestuurd om na te gaan denken over onderwijsresulta-
ten, maar van onderaf voelden we ons al betrokken om dat te gaan organiseren.’ Schoolleider 
Yco Huizinga: ‘Ik vond het jammer dat oud-staatssecretaris Sharon Dijksma opbrengstgericht 
werken destijds als het grote punt van Fullan heeft gepakt.’ Schoolleider Janita van Dorland: 
‘Het is een gevolg. Als je volgens Fullans gedachtegoed gaat werken, gaan je resultaten 
omhoog, dat kan niet missen. Maar de uitleg was: “opbrengstgericht werken is resultaatge-
richt”. Dat heeft mensen op het verkeerde been gezet. Alsof opbrengstgericht werken niks 
menselijks meer heeft. Het is maar goed dat ik zijn boekje helemaal heb gelezen.’

Ik ben niet meer 
onrustig als een school 
‘rood’ krijgt
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Schoolleider Huizinga merkt dat opbrengst-
gericht leiderschap zijn professionele 
houding heeft veranderd: ‘Marzano heeft 
het over belangstelling: vanuit nieuwsgie-
righeid krijg je vanzelf belangstelling en 
sympathie. Als je als directeur naast je team 
gaat staan, krijg je steeds meer een coa-
chende houding, omdat leerkrachten zelf 
de professionele houding aannemen. Dat 
vind ik prachtig.’ Ook de professionele leer-
gemeenschappen (plg’s) zijn een voorbeeld 
van hoe opbrengstgericht werken bij COG 
Drenthe in de praktijk uitpakt. Schoolleider 
Van Dorland was voorzitter van een plg van 
negen scholen: ‘Wij wilden de opbrengsten 
van lezen verhogen. Op dat moment kun 
je een deskundige invliegen om daar iets 
over te vertellen, maar meestal heb je zelf 
prachtige voorbeelden in huis. Je gaat dus 
informatie delen.’ Huizinga: ‘Critici zeggen 
dat zij door de focus op resultaten niet 
meer toekomen aan de ‘leuke’ dingen van 
het onderwijs. Ik denk dat het andersom 
is. Als je heel effectief onderwijs geeft en 
je gebruikt je tijd ook effectief, dan komt 
er automatisch tijd vrij voor die andere 
dingen.’

De zwakke en risico-scholen zijn inmid-
dels verdwenen. Velthuis: ‘Ik ben ook niet 
meer onrustig als een school ‘rood’ kleurt. 
So what? Dat kan, omdat ze een slecht jaar 
hebben bijvoorbeeld, of er is iets bijzonders 
gebeurd. Maar het systeem waarin we nu 
zitten met elkaar, is zo goed dat er binnen 
de kortste keren weer een ‘normaal’ uit rolt. 
Dat geruste gevoel had ik vijf jaar geleden 

niet.’ Huizinga: ‘Je zei het een keer heel 
mooi, dat je achter in de bus zat en dat de 
inspectie plotseling zei “nu ga je aan het 
stuur zitten”.’ Velthuis knikt. Toen de fusie in 
1999 werd gerealiseerd hadden de direc-
teuren – waar hij er toen zelf ook één van 
was – bedongen: met mijn onderwijsbeleid 
heeft het bestuur zich niet te bemoeien. ‘Al 
het andere mocht bovenschools: financiën 
en huisvesting. Maar onderwijs aan leerlin-
gen, daar moesten ze vanaf blijven. Toen 
kwam 2008 en werd ik er als bestuurder op 
aangesproken. We zijn toen als bestuurders 
inderdaad samen voorin de bus gaan zitten.’
Inmiddels is voor de Drentse stichting de 
fase van borging aangebroken: Velthuis: 
‘Dit is een duurzame verandering. Je moet 
vasthouden aan en doortrekken, anders val-
len mensen weer terug in oude gewoontes. 
Als we blijven benoemen waarom we het 
belangrijk vinden, kunnen we nog heel ver 
groeien.’

Yco Huizinga is directeur van Het Krijt.

Opbrengstgericht 
leiderschap is niet iets van 
vandaag bedenken en 
morgen uitvoeren

‘Het gaat weer over onderwijs’  11



Van een groep eenpitters die op hun 

eigen manier worstelen met Cito-

scores, tot een vereniging die juist 

op het gebied van resultaten steeds 

meer met elkaar deelt. Met name 

transparantie heeft de reformatorische 

basisscholen van Colon op een nieuw 

spoor gezet. Door elkaars rollen te 

benoemen en te respecteren zijn 

zowel de leerkracht, ib-er als directeur 

weer in hun kracht gezet.

De Dr. A. Comrieschool staat midden in 
een jaren tachtig woonwijk in het Zeeuwse 
Kruiningen. Directeur Bert Poortvliet is jarig 
en trakteert de leerlingen op waterijsjes. 
De sfeer is gemoedelijk, open. Net als in 
heel Colon, stelt Dik van Kleef, beleidsme-
dewerker onderwijs bij de jonge vereniging 
voor reformatorisch onderwijs in Zeeland. 
Een bijzondere organisatie: de vereniging 
beslaat 26 scholen, waarvan 22 eenpitters. 
Voorheen waren de scholen verdeeld over 
twee geografische federaties en zocht het 
management elkaar wel eens op, maar 

Colon

26 scholen • 4866 leerlingen
• 591 medewerkers

De vereniging voor reformatorisch 
primair onderwijs Zeeland Colon bestaat 
sinds 2009. Ze verenigt 24 autonome 
ouderbesturen. Bijna alle Colon-scholen 
zijn eenpitter en staan regionaal 
verspreid over Zeeland.
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Tegenstelling
Een deel van de medewerkers vond al snel 
intrinsieke motivatie om met het project 
aan de slag te gaan. Martien van Es is ib-er 
voor twee Colon-scholen in Middelburg: 
‘Kinderen hebben gewoon recht op goed 
onderwijs. In de achterliggende jaren heb 
ik gesprekken gevoerd met verschillende 
collega’s die zeiden: of je bent als leerkracht 

‘Scholen willen dit met elkaar’

Bert Poortvliet is directeur van de Dr. A. Comrie-
school in Kruiningen, MT-lid van Colon en 
voorzitter werkgroep kwaliteit.

zaken werden urgenter in 2008. Poortvliet 
weet het nog goed: ‘We hadden drie jaar een 
slechte cito-score gehad en ineens kwam 
de inspectie op bezoek. Het bestuur erbij, 
totaal overrompeld waren we. Deze school 
is een gewichtenschool. Het is sowieso erg 
trekken om een aanvaardbaar niveau te 
krijgen. Maar afijn, we hadden het dus niet 
gered.’
Poortvliet vroeg zich af of andere scholen 
binnen de – toen nog – federaties tegen 
dezelfde problemen aanliepen en vond al 
snel herkenning. Zes scholen waren als zwak 
beoordeeld. Achteraf ziet Poortvliet een 
trend: ‘Aan het begin van het nieuwe mil-
lennium was iedereen bezig met onderwijs-
concepten. Adaptief onderwijs, dat soort 
dingen. Ook wij. We waren de opbrengsten 
uit het oog verloren en dat neem ik mezelf 
kwalijk.’ Dik van Kleef herinnert zich één van 
de eerste bijeenkomsten over opbrengstge-
richt leiderschap, waarop directeuren zich 
afvroegen of het wel de juiste focus was. 
‘Men was bang dat het alleen maar over 
cijfertjes zou gaan. Maar na afloop reali-
seerde men zich: het gaat gewoon over ons 
vak, over onderwijs. En dat moet ook het 
wezenlijke blijven, bij zowel de schoollei-
ding als de leerkrachten. Ja, we hebben het 
over zo veel mogelijk objectieve gegevens, 
maar tegelijk hebben we het over jou, jouw 
expertise, of jouw school. Die instelling gaf 
positieve energie.’

‘Het gaat weer over onderwijs’  13



didactisch/cognitief, of je bent pedagogisch. 
Die tegenstelling kun je wel geforceerd 
willen zien, maar voor mij is het én én. Je 
bent namelijk wel school. Als je alleen het 
pedagogische interessant vindt, moet je iets 
anders met kinderen gaan doen. Rekenen 
en taal zijn gewoon de belangrijke dingen 
die je kinderen mee wilt geven.’ Het schept 
bovendien ook vrijheid: ‘We beginnen de 
dag met een bijbelvertelling, meestal van 
kwart voor negen tot kwart over negen. 
Eén van onze leerkrachten wilde dat graag 
tot half tien uitbreiden. Wij hebben toen 
gezegd: als het goed gaat met je groep, krijg 
je die ruimte. En hoe hij dat dan regelt, met 
tien minuten minder rekenen en vijf minu-
ten minder taal, dat is zijn ding. De kaders 
zijn helder.’

Jetty van de Werken is directeur van de School 
met de Bijbel in Nieuwerkerk.

Vroeger: waren toetsen binnen de federaties niet afgestemd. Men gebruikte Parnassys op 
eigen houtje en keek vervolgens terug. Er overheerste een afwachtende houding: kijken wat 
er tevoorschijn komt, en “afhankelijk daarvan gaat de vlag uit, of zitten we in mineur”.
Nu: wordt zowel op individueel als groepsniveau vooruitgekeken. Doelen stellen: wat mag 
er verwacht worden? Vanuit ontwikkelingsperspectieven, maar ook bij kinderen die matig 
scoren. Het directe instructiemodel heeft een enorme impuls gegeven.

Vroeger: als een kind moeite had met leren was de insteek om hem of haar te helpen.
Nu: is de leerling zelfstandig, er wordt naar zijn of haar kansen gekeken. Vervolgens wordt een 
reëel doel gesteld, waarbij de leerkracht of ib-er meedenkt, controleert en feedback geeft.

Vroeger: was de gedachte dat uniform gedrag het beste was voor de school. Bij een vinger 
opsteken mag de leerling een vraag stellen, twee vingers betekent toiletbezoek, of bij een 
rood ‘stoplicht’ moet men stoppen met praten. Als het gedrag door klassen heen maar goed 
op elkaar was afgestemd.
Nu: krijgt de leerkracht meer ruimte. Het gaat niet meer om de vorm, maar om professional 
zijn, het vakmanschap. De organisatiedoelen worden gerealiseerd juist door mensen 
professionele ruimte te bieden en ze aan te spreken over verwachtingen die men met 
elkaar heeft.

Vroeger en nu
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Binnen een recordtijd kwam de vereni-
ging er bovenop. Anno 2012 zijn er geen 
zwakke Colon-scholen meer. Hun aanpak 
is samen te vatten in wat beleidsmedewer-
ker onderwijs Van Kleef de ‘drietrapsraket’ 
noemt. De vereniging is aan de slag gegaan 
met drie componenten: structuur, com-
municatie en cultuur, waarbij de structuur 
als eerste is opgepakt. Onderdeel daarvan 
was het inrichten van ‘goed bestuur en goed 
toezicht’ en de professionele houding die 
daarbij hoort, maar ook, vertelt Van Kleef: 
‘Welke toetsen nemen we op? Hoe, wan-
neer en welke betekenis geven we aan de 
opbrengsten van die toetsen? Een speciale 
werkgroep heeft ongeveer een jaar gedaan 
om vast te stellen: wat willen we weten, 
welke gebieden brengen we in kaart? Er zijn 
formats ontwikkeld waarmee we die struc-
tuurkant de scholen in krijgen.’

Gezamenlijk resultaat
Eén van die formats, het dashboard, 
vindt een relatie tussen de LOVS(Cito-
volgsysteem)-resultaten van de leerlingen 
en de school-eindopbrengsten. Van Kleef: 
‘De focus ligt niet meer zozeer op de indivi-
duele leerlingscore, maar op wat zetten wij 
als school voor Cito-eindopbrengst neer?’ 
Jetty van de Werken is directeur van School 
met de Bijbel in Nieuwerkerk (Zld) en bena-
drukt dat door opbrengstgericht werken het 
resultaat van groep 8 een gezamenlijk resul-
taat is geworden. ‘Je bent niet meer alleen 
met je eigen tokootje bezig. We kunnen met 
z’n allen ervoor zorgen dat in groep 8 een 
fijne score komt.’ Van de Werken weet nu 
beter hoe ze voorwaarden moet scheppen. 
‘Stel dat er volgend schooljaar een combi-
natiegroep aan komt met een aantal zwakke 
leerlingen. En je weet dat de leerkracht daar 
niet tegen opgewassen is. Dan moet je daar 
op sturen. Je kunt niet meer zeggen: “ik wist 
er niet van”.’ Van Kleef: ‘De directeur is weer 
in de rol gezet om de verantwoordelijkheid 
te nemen voor de opbrengsten voor het 

onderwijs. We hebben een hele tijd gehad 
dat alleen de ib-er wist wat er gebeurde aan 
onderwijs, hoe de zorg was geregeld en wat 
dat allemaal opbracht. Dat is nu niet meer.’
Het meest trots is directeur Bert Poortvliet 
misschien nog wel op de transparantie. Tij-
dens de kwaliteitsdagen die afgelopen jaren 
drie keer zijn georganiseerd voor directies 
en ib-ers van Colon kwam alles op tafel, zon-
der schroom. Want om het over opbreng-
sten te kunnen hebben moet je met de 
billen bloot. Poortvliet: ‘Het sterke van Colon 
is dat het intrinsiek is. Scholen willen dit met 

Dik van Kleef is beleidsmedewerker onderwijs, 
projectleider voor Opbrengstgericht leider-
schap binnen Colon en adjunct-directeur van 
de Dr. A. Comrieschool.

De focus ligt niet meer 
zozeer op de individuele 
leerlingscore, maar op wat 
wij als school voor Cito-
eindopbrengst neerzetten
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elkaar. Geen enkele school blijft achter. En er 
zit niemand van bovenaf te sturen. Gewoon 
vanuit openheid en transparantie probeer je 
wat te bereiken. Dat is het proces geweest.’
De nieuwe manier van werken heeft ver-
schillende gevolgen. De gesprekken over de 
inhoud van de opbrengsten zijn vaak mooi 
en zetten veranderingen in gang. Onlosma-
kelijk daarmee verbonden is de professie 
van de leerkracht. Als er – soms onvermijde-
lijke – interventies volgen, is dat niet altijd 
makkelijk. Ib-er van Es: ‘Dit jaar hadden we 
opnieuw tegenvallende resultaten met de 
eindtoets in groep 8. Daar zijn al een tijd 

goede, stevige gesprekken over gevoerd. 
Uiteindelijk is de conclusie getrokken om 
een switch te maken tussen de leerkracht 
van groep 7 en 8. Binnen de cultuur die er 
altijd is geweest wordt dat als heel heftig 
ervaren. Er zijn heel wat gesprekken over 
gevoerd en die collega heeft de conclusie 
uiteindelijk ook zelf getrokken, maar voor-
heen had zo’n wissel niet plaatsgevonden.’

Kindgesprekken
Opbrengstgericht leiderschap is inmid-
dels door alle lagen heen gesijpeld. Ook op 
leerlingniveau vinden veranderingen plaats. 

Invloed methode neemt af

Linda Sprengelmeijer is leerkracht van groep 7/8 op de 
Ds. J. Bogermanschool in Oosterland. ‘Als je met een 
kind bespreekt: “met jou gaat lezen niet zo goed en we 
gaan samen een doel stellen voor deze week”. Dan ben je 
heel klein bezig. Maar ook dat is een positief gevolg van 
opbrengstgericht werken, dat je heel helder voor ogen 
hebt wat belangrijk is en het kind daarbij betrekt. In groep 
8 bijvoorbeeld zitten drie leerlingen onder de maat met 
lezen. Die krijgen dan een tekst mee voor deze week. We 
spreken samen zorgvuldig af hoe vaak de tekst wordt 
gelezen – het doel moet reëel zijn – en kinderen maken 
een inschatting over hoeveel minuten ze er aan het eind 
van de week over gaan doen en hoeveel fouten ze maken. 
Als het uiteindelijk niet goed gaat, kunnen ze vaak zelf 
heel duidelijk aangeven dat ze de tekst bijvoorbeeld niet 

het afgesproken aantal keer hebben gelezen. In combinatie met hun ontwikkelgrafiek reali-
seert een kind zich: ik moet daar toch echt m’n best voor gaan doen.’

Onlangs overlegden de Colon-scholen nog met elkaar over eindopbrengsten. Van Kleef: 
‘Dan gaat het natuurlijk over toetshouding en toetsresultaten, maar wat nog nadrukkelijker 
werd benoemd is de rol van de leerkracht en veel minder – wat we vroeger wel deden – de 
kwaliteit van de methode. Ook daarin zie je een verandering van denken. De leerkracht 
neemt zelfstandig beslissingen ten aanzien van de waarde die hij of zij hecht aan wat in de 
methode wordt aangeboden. De referentieniveaus zullen daar nog meer invloed op uit gaan 
oefenen. Ook in die zin wordt weer een stuk professie van de leerkracht gevraagd.’
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Dit jaar is op een aantal scholen gestart met 
kindgesprekken. Leerlingen bekijken hun 
eigen leercurve en bespreken deze met de 
leerkracht of ib-er. Ze vinden het razend 
interessant hun ontwikkeling letterlijk te 
zien. Ib-er Van Es: ‘Net zoals een kind altijd 
tegen een meetlat wil staan. Ze zeggen: 
“toen zat ik laag en nu zit ik hier”. Mijn 
vraag is dan: wat heb je nodig om verder te 
komen? Een kind kan dan met hele goede 
dingen komen. Tegelijk is het een stukje 
bewustwording. Ik zit hier op school om 
dingen te leren, om te groeien en dat zie ik 
ook in een grafiekje terug.’ Beleidsmedewer-
ker Van Kleef is eerder in zijn loopbaan tien 
jaar ib-er geweest: ‘Als ik zie hoe kinderen 
nu betrokken zijn bij hun eigen groei. Ze 
worden in een hele positieve positie gezet. 
Je gaat niet naar school omdat de meester 
of juffrouw of omdat je vader of moeder dat 
willen, maar omdat je zelf goed wilt scoren.’

Al met al is het project van blijvende waarde 
voor de organisatie. Van Kleef: ‘Ik heb nog 
nooit een interventie vanuit de politiek 
gezien die zoveel invloed heeft gehad 
binnen het primair onderwijs, in zo’n korte 
tijd. En in 25 jaar heb ik van alles voorbij 
zien komen. Ik denk dat dit een ontwikke-
ling is die onomkeerbaar is. Dat heeft nog 
niet eens zozeer te maken met de visie van 
de werkers in het onderwijs, als wel met de 
spelers daaromheen. Zowel de politiek, de 
maatschappij als de ouders roepen nu iets 
anders. We leven in een anders ingekleurd 
gezelschap als het gaat om wat we vinden 
van het onderwijs.’ Colon heeft daar gevolg 
aan gegeven. Van Kleef: ‘Er is iets veranderd 
in ons denken, we gaan op een andere 
manier met elkaar in gesprek.’

Oppassen voor…

De hype Schoolleider Bert Poortvliet: 
‘Men gaat een beetje aan de ene kant van 
het bootje hangen. Vakliteratuur, Den 
Haag, alles gaat nu over opbrengsten. De 
inspectie komt absoluut over twee, drie 
jaar vragen: “meneer, mag ik eens kijken 
naar uw pedagogisch klimaat?”. Dat wil 
niet zeggen dat we rekenen en taal niet 
goed op orde moeten hebben, maar we 
moeten voorkomen dat Cito elk jaar het 
latje ietsje hoger legt en wij daar hijgend 
achteraan hollen.’

Versmalling Ib-er Martien van 
Es: ‘Op onze school hebben we 
gezegd: aardrijkskunde, wiskunde en 
biologie, daar gaan we ondanks al het 
opbrengstgericht werken ook gewoon 
stevig tegenaan. Dit jaar hebben we 
een nieuwe leergang creatieve vakken. 
Er is niemand die je dat verbiedt. Je 
kunt wel alleen nog maar rekenen en 
taal doen, maar dat is een keuze die je 
zelf maakt.’ Voor Van Kleef is de term 
opbrengstgericht te smal geworden. 
‘Doelgericht werken is veel realistischer, 
want we hebben veel meer doelen dan 
alleen sec die opbrengsten.’

Verkeerde woorden Leerkracht Linda 
Sprengelmeijer: ‘Er zijn kinderen uit groep 
7/8 die zeggen “oh m’n grafiek is gezakt, 
dan moet ik de volgende keer dus…”. Zij 
gaan daar heel bewust mee om. Maar 
je moet leren om de juiste woorden te 
gebruiken. Vorige week zat een meisje 
uit groep 6 te huilen. Ze had haar 
resultaten gezien en concludeerde: ik ben 
slecht in rekenen. Dan zijn de woorden 
waarschijnlijk net niet goed afgewogen 
op dat kind. Zeg je: “we gaan samen 
groeien?”. Of: “je doet het nog niet goed?”.’

Het resultaat van groep 8 is 
een gezamenlijk resultaat 
geworden
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Openbaar Scholen netwerk 
De Basis Heerenveen

21 scholen, waaronder een sbo-school 
en een cluster 3 so-school
• 3000 leerlingen • 350 medewerkers

In Heerenveen is het openbaar primair en (voort-
gezet) speciaal onderwijs in 2006 ondergebracht 
in een openbare stichting. Alle scholen staan in 
de gemeente Heerenveen.
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Als het bestuur op orde is, kan het 

snel gaan. Dat hebben ze gemerkt 

bij stichting De Basis in Heerenveen. 

Een heldere opbrengstgerichte visie 

van bovenaf helpt het tij keren. Ook 

op directie- en leerkrachtniveau voelt 

men de gezamenlijke noodzaak en 

gezonde druk om de resultaten op te 

schroeven. De familiale cultuur op de 

scholen verandert in een professionele 

resultaatgerichte.

Wanneer directeur-bestuurder Bert Dekker 
in 2009 aantreedt bij De Basis is de situ-
atie op z’n zachtst gezegd niet best. Van 
de 21 scholen zijn er 12 zeer zwak, zwak of 
hangen er tegenaan. Dekker: ‘Er was geen 
duidelijke visie, geen lijn, geen organisatie. 
Wel was er een hoge mate van diffusiteit. 
Mensen voelden zich niet veilig. En dan 
gaan ze met zichzelf bezig: “vind jij nu niet 
ook dat…”. Het ging niet meer over de kern, 
over onderwijs.’
Keimpe Strikwerda komt in 2008 als direc-
teur voor de stichting werken. Zijn Maas-
dijkschool is dan een risico-school. Hij 
verbaast zich over de familiale cultuur: ‘Men 
was gewend minder goed functionerende 
leerkrachten de hand boven het hoofd te 

houden. Iedereen wist wie dat waren, maar 
er werd niet over gesproken. Niet het kind, 
maar de leerkracht stond centraal.’ Tijdens 
directieberaden worden dan nog twee groe-
pen gevormd: de goede scholen – ‘wat dat 
dan ook moge zijn, want dat was niet gede-
finieerd’ – en de zwakke en risico-scholen. 
‘Die laatste vergaderden apart en zochten 
oplossingen voor hun specifieke problemen. 
De goede scholen namen niet deel aan dit 

Onderwijskundig achterstallig 
onderhoud

Bert Dekker is sinds 2009 directeur-bestuurder 
van De Basis.
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overleg, zij bepaalden hun eigen koers. Maar 
ook op deze scholen was de cultuur familiair 
en niet opbrengstgericht.’

Bewustwording
Onderwijskundig achterstallig onderhoud, 
daar heeft de stichting zich mee bezig 
gehouden. Een deel van de middelen uit 
het project Opbrengstgericht leiderschap 
is besteed aan externe audits. Dekker: ‘Alle 
componenten van het onderwijs zijn onder-
zocht door ervaren onderzoekers die ook in 
de klassen zijn gaan kijken. Hoe zit het met 
het pedagogisch klimaat, met het didactisch 
handelen? Hoe zit het met het besteden van 
tijd, met interactie?’ Scholen werden daarop 
gescoord. Niet om af te rekenen, maar om 
bewustwording te kweken, aldus Dekker: 
‘Het professionele handelen van mensen is 
heel nauwkeurig onder de loep genomen. 
Wat is hier zichtbaar? Welke interventies 
hebben met elkaar te maken? Als je geen 
doelstellingen hebt, kun je ook niet evalue-
ren of je de doelstellingen wel hebt bereikt.’ 
Inmiddels zijn alle Basis-directeuren zelf 
opgeleid tot auditer. Dat mes snijdt aan 
twee kanten. Dekker: ‘Je moet goed kunnen 
analyseren om een andere school te kunnen 
beoordelen en ondertussen denk je de hele 
tijd: “hoe zit dat bij mij?”.’

Vanuit de audits kwam de bewustwording 
op gang, zowel positief als negatief. Dekker: 
‘Er waren mensen die de informatie als een 
cadeau zagen en aan de slag wilden. Maar 
er waren ook teams die boos werden: de 

Keimpe Strikwerda is directeur van de Van 
Maasdijkschool Heerenveen.

Vroeger: werden leerkrachten die zich niet ontwikkelden gedoogd. ‘Dat dragen we 
met z’n allen’, was de houding, ‘want we moeten wel aardig blijven tegen elkaar’. 
En: ‘Die leerkracht is wel heel leuk in sociale contacten.’

Nu: worden leerkrachten in staat geacht om doelgericht les te kunnen geven. Analyseren, 
acties inzetten die concreet invloed hebben op dat ene kind, op die categorie leerlingen, 
of op die specifieke groep.

Vroeger en nu
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auditer heeft het gedaan, het ligt niet aan 
ons, we krijgen nooit klachten en “nou komt 
deze mevrouw binnen en is het allemaal 
rood”. Dat soort emoties komen ook los.’
Als nieuwe, jonge directeur was het voor 
Janet Weima extra spannend. Haar school 
De Ljepper stond bekend als zo’n sterke 
school: hoge opbrengsten, een heel goed 
team. Uit de audit bleek echter dat het 
onder de oppervlakte niet goed zat. Dekker: 
‘Een soort houtworm: je ziet het niet, maar 
ondertussen vreet het alles aan.’ Weima: ‘Ik 
had dat duwtje nodig. Door de audit-resul-
taten kon ik mijn ideeën richting opbrengst-
gericht werken kracht bij zetten.’ Ook De 
Ljepper heeft afgelopen jaren sprongen 
gemaakt, blijkt uit nieuw onderzoek en uit 
Weima’s eigen observaties. ‘Van de week 
nog: een leerkracht die een leerling al een 
tijdje verlengde instructie geeft, maar waar-
bij de ontwikkeling stagneert. Vervolgens 
vraagt ze een collega: “zou jij eens willen 
meekijken, want misschien krijg ik dan meer 
informatie over hoe ik hier anders mee om 
kan gaan”. Dat vind ik mooie uitingen op 
basaal niveau van opbrengstgericht werken. 
Gericht op het verzamelen van kennis om de 
situatie en het resultaat beter te maken voor 
de leerling.’

Persoonlijke trajecten
Collega schoolleider Strikwerda: ‘Ik denk dat 
eigenaarschap het allerbelangrijkst is. Als 
een leerkracht me vraagt of ik wil helpen 
bij een probleem, zoek ik mee naar maat-
werk. Inmiddels ben ik ook meer bezig met 
persoonlijke trajecten voor leerkrachten, 
gericht op hun competenties, waar het eerst 
nog met name teamscholing was. Maar 
linksom of rechtsom: je moet het wel zelf 
uitvoeren.’
Binnen De Basis is een aantal keer afscheid 
genomen van een leerkracht, omdat hij of 
zij kort gezegd de professionele cultuur 
niet kon bijbenen. Dat is heftig, maar hoeft 
niet altijd vervelend te zijn, legt Weima 

uit: ‘Doordat het nu veel inzichtelijker is, 
besluiten mensen soms ook zelf: dit is niet 
meer wat ik wil. En kun je er ook heel mooi 
uitkomen.’ Strikwerda: ‘Op het moment dat 
iemand eruit gaat vanwege disfunctioneren, 
is de familie-cultuur ook direct ten einde.’
Daarnaast heeft opbrengstgericht werken 
een vliegwieleffect voor de leerkrachten 
die wel mee kunnen. Strikwerda: ‘De vol-
doende leerkracht wordt goed en de goede 
leerkracht wordt excellent.’ En hoe zit dat 
eigenlijk met de leidinggevenden? Met hun 
eigenaarschap en hun rol in het traject? 

Janet Weima is directeur van De Ljepper 
Heerenveen.

Wij hebben een cruciale 
rol in de unieke kans die 
kinderen wordt geboden in 
het onderwijs
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Strikwerda lacht: ‘Ook voor schoolleiders 
zijn competenties opgesteld en ik zal zeker 
niet beweren dat ik aan alle voldoe, maar ik 
ben me wel bewust van wat ik kan en wat 
niet’. Strikwerda volgde een opleiding tot 
facilitator human dynamics. Een kostbaar 
traject. Hij moest dus eerst zijn bestuur-
der, Bert Dekker, overtuigen van het nut 
voor zijn eigen school en de rest van de 

organisatie. Strikwerda: ‘Kennis van vanuit 
welke ‘dynamiek’ een persoon werkt, helpt 
bij het samenwerken. En samenwerken 
blijkt weer de sleutel tot opbrengstgericht 
werken.’ Dekker: ‘Op Keimpe’s school is 
human dynamics een speerpunt. Dat som-
mige leerlingen opbloeien bij een bepaalde 
leerkracht en bij een andere ten onder gaan, 
heeft te maken met dynamiek. Maar ook in 
directievergaderingen heeft hij er veel over 
verteld, waardoor iedereen iets meepakt 
van zijn scholing. Ik hoor directeuren nu 
zeggen ‘binnen mijn dynamiek…’. Je weet 
elkaar beter te vinden: die collega is goed 
in relaties, die is fysiek heel sterk met cijfers 
en schema’s. Ook irritaties verdwijnen als je 
begrijpt waarom iemand zo denkt.’

Iedereen wist wie de minder 
goed functionerende 
leerkracht was, maar er werd 
niet over gesproken
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Verrijken en verbreden
Doel voor De Basis was het veranderen van 
een mindset en dat blijft nog wel even het 
speerpunt. Dekker: ‘Deze incentive is niet 
genoeg. We willen niet stoppen en met 
iets anders bezig gaan, maar verrijken en 
verbreden. In De Basis is Opbrengstgericht 
leiderschap breed geland en tegelijk nog 
in ontwikkeling. Er loopt nog veel oud en 
nieuw door elkaar heen.’

Dat de professionele cultuur aan het kantelen 
is, merkt schoolleider Weima onder andere 
aan de dialoog in het team: ‘Van: “we moeten 
die sportdag nog organiseren”, naar: “wat 
doen we nou precies in de klas en wat maakt 
nou dat het werkt?”. Het is veel onderwijs-
kundiger geworden.’ Weima heeft Opbrengst-
gericht leiderschap bewust en vrij directief 
neergezet als onderdeel van wat het team 
altijd al deed, maar dan veel meer gestruc-
tureerd: ‘Dit is de toekomst, daar gaan we 
naartoe werken.’ Om het team niet te over-
belasten, is ze kritisch over andere potentiële 
projecten. ‘Als ik zie dat het niet past in waar 
we mee bezig zijn, gaat het niet door.’
Dekker: ‘Opbrengstgericht werken en leider-
schap zijn diepe overtuigingen over die 

Oppassen voor…

Het hefboomeffect

Schoolleider Janet Weima: “Het gevaar 
zit ‘m erin dat je één toets bekijkt, die 
helemaal tot op het bot analyseert, 
daar interventies opzet, maar dat dit 
een hefboomwerking ergens anders in 
de organisatie heeft die misschien niet 
positief uitvalt. Heel simpel gezegd: als je 
slechte rekenopbrengsten hebt en daar 
meer tijd aan besteedt, dan gaat dat ten 
koste van iets anders en daar moet je 
altijd op bedacht zijn.”

unieke kans die kinderen geboden wordt 
in het onderwijs en de cruciale rol die wij 
daarin in hebben. Als die grondhouding er 
niet is, dan voel je alleen de druk om resulta-
ten te halen en dan kun je bijvoorbeeld gaan 
frauderen, of vluchten in het papier. 
Het vergt enorm veel tijd en inspanning 
om de mindset van mensen om te buigen 
van ‘het gaat niet om de afrekening’ naar 
‘het gaat om wat werkt’. Hard werken helpt 
daarbij niet, goed werken wel.’

Hard werken helpt niet, 
goed werken wel
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Fluvium

15 scholen • 2200 leerlingen
• 200 medewerkers

Fluvium is in 2006 opgericht. De open-
bare scholen staan in de gemeenten 
Geldermalsen en Neerijnen. Fluvium en 
buurstichting Spoenk werken veel samen 
en zijn op weg naar een personele unie.

24  project Opbrengstgericht leiderschap



Door haar ervaring als trainer en 

opleider weet bovenschools directeur 

Anita Burlet dat je veranderings-

trajecten voorzichtig op moet bouwen. 

Binnen haar organisatie is daarom wel 

de eindstreep bepaald, maar zit er 

een marge in de finishtijd en mag de 

route afwijken. Tegelijk ontstaat met 

het respecteren van elkaars verschillen 

steeds meer een gezamenlijke 

betrokkenheid binnen de stichting.

Wanneer Anita Burlet in 2009 aantreedt bij 
Fluvium wordt tussen de scholen onder-
ling nog niet zoveel samengewerkt. Burlet: 
‘Er waren wel lijntjes en verbindingen, maar 
tegelijk waren het heel zelfstandige scho-
len, gewend om de zaken vanuit hun eigen 
gemeente met de wethouder te regelen.’ 
Financiële gegevens werden bovenschools 
wel met elkaar gedeeld, maar onderwijsop-
brengsten zoals Cito-scores niet. ‘Op het eer-
ste directieoverleg legde ik die gewoon op 
tafel: “goh jongens, wat zien jullie, klopt het 
en hadden jullie dit verwacht?” De schoollei-
ders moesten even slikken. Dat waren ze niet 
gewend. We maakten – bij wijze van spreken 
– koekjes, maar over het product ‘koekje’ 
werd niet naar elkaar toe gerapporteerd.’

Van weerstand was ook niet echt sprake. 
Fluvium kent met name dorpsscholen met 
een ‘enorm commitment’ naar kinderen. 
Burlet: ‘De sfeer was: dit is de weg die 
we moeten gaan, ook richting Passend 
onderwijs. De scholen zagen zelf ook dat 
er slagen gemaakt moesten worden, ook al 
werd het van bovenaf opgelegd. Natuurlijk 
was er wat gesputter, op sommige scholen 

‘Bovenschools manager moet
het vlammetje laten branden’

Anita Burlet is sinds 2009 algemeen directeur 
van Fluvium.
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meer dan andere. Maar wat ik níet heb 
gehoord is: “hoe kom je erbij, we doen het 
al zo goed”.’

Stoom uit de oren
Voor Burlets komst had de toenmalige 
interimmer al besloten de 1-zorgroute 
(handelingsgericht werken) in te voeren. 
Opbrengstgericht leiderschap is hier-
aan gekoppeld. Burlet: ‘Het moest er niet 
bovenop komen, want dan krijgt iedereen 
stoom uit de oren. Ik wilde rekening houden 
met de belastbaarheid van de doorgaans 

kleine teams.’ Voor de medewerkers van 
Fluvium is afgelopen drie jaar veel veran-
derd. Naast de start van de 1-zorgroute zijn 
digiboards aangeschaft, stapte men over op 
Parnassys en gingen de scholen verder met 
het werken met de kwaliteitskaarten van 
Cees Bos (WMK). Binnen het OGL-traject is 
steeds meer in samenhang aan en met deze 
onderwerpen gewerkt.
De basisgedachte dat iedere school haar 
eigen route mag volgen, heeft het OGL-
traject in Rivierenland gekleurd. Burlet: 
‘Opbrengstgericht leiderschap heeft alle 

Vroeger: werd ‘de brug opgehaald’ wanneer verdere bovenschoolse bemoeienis ongewenst 
was. Destijds vormde de gemeente het bevoegd gezag en was de autonomie van Rivieren-
landse schooldirecteuren erg groot. De verhouding was grofweg: “zeg het maar, dan ga ik 
terug naar mijn school om eens even te kijken of we dat wel gaan doen”.
Nu: is het meer ‘we zijn één stichting’. Het doet ertoe dat binnen Fluvium wordt samen-
gewerkt en men wil elkaars cijfers weten. Want als de ene school het goed doet, wordt de 
ander daar ook op aangekeken en andersom.

Vroeger: bij de start van de stichting in 2006 was er al wel een strategisch beleidsplan, maar 
was die nog niet SMART. Wat onderwijskwaliteit aanging kende het document vage formu-
leringen. Er stond bijvoorbeeld wel dat kinderen ‘gelijkwaardig en hoogwaardig’ onderwijs 
krijgen, maar niet hoe. En er stond wel dat de stichting kwaliteitsbeleid had, maar niet de 
doelstellingen ervan.
Nu: is het document twee keer zo dik en veel concreter. Denk aan de marktpositie en hoe-
veel excellente scholen Fluvium zou moeten hebben. Doelstellingen zijn tot op het niveau 
van percentages uitgewerkt. Op personeelsgebied staat bijvoorbeeld het gewenste aantal 
lb-functies en het percentage ib-ers dat een bepaalde opleiding moet hebben.

Vroeger: werd bij het verzamelen van cijfers en gegevens niet zozeer gevraagd: wat zou dit 
kunnen zijn? Maar vaker: ik zie iets en doe een actie. ‘Onderwijs is een sector van “doeners”.’
Nu: heeft de leerkracht, ib-er of directeur niet direct een mening, maar stelt vragen. Is de 
methode niet oké? Is het een abstractieniveau van kinderen dat ze het even niet oppakken 
en later weer wel? Kiest de school er onbewust voor om een minder goede leerkracht in de 
middenbouw te zetten?

Vroeger en nu
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kenmerken van een veranderingstraject. 
En ik realiseer me heel goed wat er gebeurt 
met mensen als ze uit hun comfortzone 
moeten.’ Burlet heeft de doelen duidelijk 
geformuleerd, maar als het gaat om de weg 
er naartoe mogen sommige scholen snel-
ler lopen dan andere. ‘Ik geloof niet in een 
gemeenschappelijk startschot en vervolgens 
tegelijk aan de finish zijn. Ik denk dat dit 
soort trajecten met de ontwikkelingsgang 
en -fase van een school mee moeten kun-
nen.’ Het systeem – Parnassys, de manier 
van rapporteren et cetera – is uniform, maar 

Burlet komt niet aan het onderwijskun-
dige beleid dat daaronder ligt. ‘Dat vind ik 
autonomie. Een klein schooltje met maar 50 
leerlingen in een dorp moet het onderwijs 
echt anders organiseren dan een school met 
450 leerlingen in een nieuwbouwwijk.’

Tien minuutjes
Om zicht te krijgen op wat er in de scholen 
gebeurt is Burlet halverwege het OGL-traject 
in alle klassen van alle 15 Fluvium-scholen 
gaan kijken. ‘Ongeveer tien minuutjes, een 
kwartier. Wat proef ik, waar lopen mensen 
tegenaan? Soms heb je bovenschools het 
gevoel van ‘dat moet wel kunnen’, terwijl je 
signalen krijgt dat het voor de leerkracht 
veel tegelijk is.’ Diana Brouwer is als ict-
coördinator verbonden aan Fluvium en 
noemt het groepsplan in het kader van de 
1-zorgroute als voorbeeld. Scholen waren al 
gestart met een bepaald type schriftelijk for-
mulier daarvoor. Met de komst van Parnas-
sys werd dit formulier digitaal en gekanteld. 
Brouwer: ‘Dat lijkt maar een klein verschil, 
maar mensen zijn snel gehecht aan een 
bepaald format.’ Burlet: ‘De ib-er vertelde 
me dan: “ik vind het fijner om het formulier 
op tafel te kunnen leggen en er dan samen 
met de directeur naar te kijken.” Dan zei ik: 
“misschien kun je proberen datzelfde op het 
digiboard te doen”.’
De klassenconsultaties an sich, ook door 
directeuren en ib-ers, waren soms wennen. 
Brouwer: ‘Leerkrachten zeiden: “waarom 
kom je bij mij kijken: ik heb toch de pabo 
gedaan?”.’ Het is daarom handig dat 
opbrengstgericht leiderschap aanhaakt bij 
de 1-zorgroute. Daarvoor is al afgesproken 
dat iemand van onderwijsbegeleidings-
dienst Marant samen met de ib-er en 
directeur minstens drie keer per jaar in de 
klas komt kijken. Burlet: ‘Niet in de beoor-
delingssfeer, maar gericht op samen leren. 
Daar werd in de tussentijdse evaluaties door 
95 procent heel positief op gereageerd.’
De inspectie toont zich ‘behoorlijk blij’ met 

Diana Brouwer werkt twee dagen in de week 
als bovenschools ICT-coördinator voor Fluvium. 
Daarnaast is ze directeur van de Spoenk 
basisschool Het Palet in Opheusden.

Je poetst in de bovenbouw 
niet zomaar weg, wat in de 
jaren daarvoor zwak was
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ontwikkelingen in Geldermalsen en Nee-
rijnen. Burlet: ‘We hadden twee zwakke 
scholen, een daarvan is zeer zwak geweest. 
Na anderhalf jaar zaten ze beiden in het 
basisarrangement. Die scholen hebben erg 
geprofiteerd van het OGL-traject. Met zo’n 
simpel iets als Parnassys, instrumentarium 
waarmee ze beter kunnen kijken, is de direc-
tie enorm geholpen.’ Data zijn de kwalitatie-
ve onderlegger voor het gesprek geworden, 
stelt Burlet: ‘Ook ib-ers zitten beter in hun 
oorspronkelijke opdracht om analysege-
sprekken goed te voeren. De cijfers bieden 
handvatten om dat te bespreken wat ze 
anders op basis van observaties moesten 
doen, of door noeste arbeid van dossiers 
doorspitten.’

Plattelandsgemeenschap
In het jaarverslag van de stichting staan 
nu de Cito-resultaten van alle scholen. 
Wanneer een school lager scoort, is dat 
direct in de kleurtjes terug te zien. Daar 
hoort dan wel een verhaal bij, aldus ict-
coördinator Brouwer: ‘In de gemeente 

Neerijnen bijvoorbeeld staat een school 
die al sinds mensenheugenis lager scoort 
op taal.’ Kinderen in een plattelandsge-
meenschap zijn veel buiten en Burlet en 
Brouwer vermoeden dat er minder met ze 
gepraat en gediscussieerd wordt dan in 
een stedelijke omgeving. Dat heeft invloed 
op de taalontwikkeling. Inmiddels kent de 

streek een grote instroom aan forensen die 
zich in de kleine woonboerderijen vestigen. 
Brouwer: ‘Het grote verschil tussen deze 
kinderen en de ‘autochtone’ kinderen komt 
ook duidelijk uit de Parnassys-cijfers naar 
voren.’ Wat niet betekent dat de situatie 

Van techniek naar analyse

Diana Brouwer ondersteunt de implementatie van Parnassys op de Fluvium scholen. Dit 
leerlingvolgsysteem brengt de leerling in beeld, zijn of haar gegevens en toetsresultaten en 
eventuele handelingsplannen. Daarnaast is een groepskaart ingebouwd met op groepsni-
veau overzichten van niet-methode toetsen, methode toetsen, groepsplannen, de onder-
wijsbehoefte. Het principe is simpel: rood is niet goed. Brouwer: ‘Cito classificeert leerlingen 
in A tot en met E, waarbij A heel goed is. Parnassys gaat uit van niveauwaarden in decimaal-
getallen tussen de 0 en 5. Dan is 1,8 bijvoorbeeld een hoge D, bijna tegen C aan. En 0,8 is 
een hoge E, maar onvoldoende. In dat geval zal de leerling een handelingsplan moeten heb-
ben. Als je die in Parnassys niet terug kunt vinden, heeft de leerkracht wat uit te leggen.’
De techniek is daarbij één ding. Brouwer: ‘We hebben trainingen verzorgd om met Parnas-
sys te kunnen werken, maar ook trainingen om directies, ib-ers en leerkrachten te laten 
snappen wat je ziet. Dat resulteert in analysegesprekken: “waarom zit dat kind in die rode 
groep?”, “is dat alleen cognitief?”, “hoe is het kind sociaal?”. Vanuit de 1-zorgroute gaan ib-ers 
met kijkwijzers achterin de klas zitten en de leerkracht bevragen.’

We maakten – bij wijze van 
spreken – koekjes, maar 
over het product ‘koekje’ 
werd naar elkaar toe niet 
gerapporteerd
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wordt geaccepteerd. Burlet: ‘Neerijnen heeft 
een extra opdracht als het gaat om taal. Ook 
met de gemeente en de christelijke scholen 
maken we opbrengstgerichte afspraken 
in de Lokaal Educatieve Agenda.’ Maar wat 
betreft de Cito-eindscores zegt Burlet ook: 
‘Je poetst in de bovenbouw niet zomaar 
weg, wat in de jaren daarvoor zwak was.’
De algemeen directeur probeert op diverse 
manieren opbrengstgericht leiderschap laag 
in de organisatie te leggen. Er is bijvoor-
beeld een projectgroep van directeuren die 
de 1-zorgroute draagt. Om initiatieven vaker 
van onderop te laten komen, is de stich-
ting vorig schooljaar gestart met vijftien 
kwaliteitskringen. Burlet: ‘Drie keer per jaar 
komen deze bij elkaar. Uiteindelijk bedenken 
ze een product of idee waarvan zij denken 
dat het de organisatie, het onderwijs, verder 
helpt.’ Alle medewerkers van Fluvium zitten 
in een kwaliteitskring, met als onderwerp 
bijvoorbeeld excellente scholen, hoogbe-
gaafdheid, ict, werken met digiboarden 
et cetera. De uren komen grotendeels uit 
het taakbeleid en de professionaliseringsa-
genda. De ‘trekkers’ van de kwaliteitskringen 
worden vrij geroosterd vanuit professionali-
seringsgelden en elke groep krijgt een klein 
budget uit de prestatiebox om mensen uit 
te nodigen of ergens naar toe gaan. Burlet: 
‘Ook dat heeft te maken met dat ik er heilig 
in geloof dat dingen pas echt veranderen als 
mensen het van zichzelf maken. Opbrengst-
gericht werken puur als controlemaatregel 
is gevaarlijk. Ik ben niet zelf de hele tijd aan 
het kijken, roepen en vragen. Dan is het 
big brother is watching you. Als de scholen 
het gevoel krijgen dat ik hier als een soort 

Oppassen voor…

Borging

Bovenschools directeur Anita Burlet: ‘Eén 
van mijn zorgen is dat Opbrengstgericht 
leiderschap nu met veel ondersteuning 
en geld gebeurt, maar dat het straks 
weer een flits is geweest wat mensen 
niet vasthouden. Met de prestatiebox 
ga ik proberen veel borging te orga-
niseren. Als je onderzoeken leest over 
waarom innovaties niet slagen: WSNS, 
hoeveel varianten van Passend onder-
wijs hebben we al voorbij zijn komen? 
Dit moet je echt gaan voelen alsof het 
zo hoort. Je moet het niet meer als 
iets nieuws zien. Als wij bovenschools 
managers en directeuren er niet voor 
zorgen dat het vlammetje blijft bran-
den – door de opbrengstgerichtheid in 
de management rapportages te blijven 
benoemen en de schooldirecteuren erop 
te bevragen – dan zou ik me kunnen 
voorstellen dat het weer terug schiet.’

poppenspeler aan touwtjes zit te trekken, 
zo van: “die moet eens wat harder gaan 
lopen en die daar ook”, dan haal je niet het 
beste uit professionals. Ik wil dat de scholen 
staan voor hun eigen opbrengsten, maar 
dan moeten de medewerkers en directies 
wel kansen hebben gehad om invloed uit te 
oefenen op het beleid.’
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Openbaar basis onderwijs 
Hoogezand-Sappemeer 

12 scholen, waaronder een sbo-school
• 2299 leerlingen • 248 medewerkers

De afdeling ‘Onderwijs, economie en werk’ 
van de gemeente Hoogezand-Sappemeer 
kent een schoolbestuurlijke unit die de 
openbare basisscholen ondersteunt op 
alle beleidsterreinen. Deze unit fungeert 
als een soort stafbureau voor de scholen. 
Het voortgezet onderwijs in Hoogezand-
Sappemeer is verzelfstandigd.
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Openbare scholen die nog niet 

verzelfstandigd zijn, zijn inmiddels 

een uitzondering in Nederland. Dat 

betekent niet dat op ‘gemeentescholen’ 

niet stevig aan opbrengsten wordt 

gewerkt. Zeker als de verantwoordelijk 

beleidsmedewerker haar zinnen heeft 

gezet op een cultuurverandering 

waarbij de schoolleider weer 

onderwijskundig leider wordt. Maar niet 

zonder eerst zelf het goede voorbeeld 

te geven.

Ingrid van der Woude is officieel beleids-
medewerker onderwijs van de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer. In de praktijk 
geeft ze uitvoering aan het bovenschools 
management van twaalf openbare basis-
scholen in Hoogezand-Sappemeer. De 
gemeente kent een relatief hoge werkloos-
heid (2 procent boven het landelijk gemid-
delde) en een gemiddeld laag besteedbaar 
inkomen. Aan de andere kant staat ze ook 
bekend om een ruim voorzieningenaanbod, 
veel ruimte voor wonen, betaalbare huizen 
én ‘kwalitatief goed onderwijs’, aldus Van der 
Woude. De van huis uit onderwijskundige is 
overwegend blij met wat Opbrengstgericht 

leiderschap teweeg brengt. ‘De triomf van 
het onderwijs’, noemt ze het. Ze ziet ook 
een kentering als het gaat om de rol van 
besturen. ‘Een aantal jaar geleden was 
bijvoorbeeld integraal personeelsbeleid 
zo’n hype. Ik heb toen ook een strategische 
HRM-opleiding gedaan. Alleen het punt is 
dat het beleid destijds niet integraal was. 

‘De triomf van het onderwijs’

Ingrid van der Woude is beleidsmedewerker 
onderwijs voor de gemeente Hoogezand-
Sappemeer. Haar portefeuilles zijn onderwijs, 
personeel, organisatie, kwaliteitszorg en 
communicatie.
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Vroeger: waren de bezoeken aan de scholen redelijk algemeen en vrijblijvend. Prettige 
visites, maar zonder een duidelijk resultaat.
Nu: is gestart met ‘strategische bezoeken’. De beleidsmedewerker laat zichzelf uitnodigen 
op momenten dat de directeur met het team aan de slag gaat. Zo krijgt ze een beeld van de 
samenwerking binnen het team, de rol van de schoolleider en de wijze waarop de school 
aan onderwijsontwikkeling werkt.

Vroeger: had een directeur het vaak moeilijk met draagvlak creëren voor zijn of haar zelf 
geformuleerde plannen en zag het team lang niet altijd de urgentie.
Nu: wordt andersom gewerkt. Hoe doen wij het als team, in deze groep, voor dit vak? Wat 
doen we goed, wat nog niet en hoe kunnen we daar gezamenlijk aan werken? Draagvlak 
ontstaat daarbij automatisch.

Vroeger: was het ‘integrale personeelsbeleidsplan’ een hot item. Dat zorgde ook wel voor 
een verbeterslag, denk aan het ontwikkelen van een gesprekkencyclus, scholingsbeleid 
en wervings- en selectiebeleid, maar er was nauwelijks sprake van samenhang met 
onderwijskundige ontwikkelingen.
Nu: wordt er echt integraal gewerkt. Personeelsbeleid, scholing, functioneringsgesprekken: 
ze worden niet meer gedaan omdat ze nu eenmaal in de cyclus zitten van wat men moet 
doen, maar omdat alles samen tot verbetering van het onderwijs leidt.

Vroeger en nu

Het was een los dingetje, waar men zich dan 
op focuste en zich in specialiseerde. Bestuur-
ders waren in die tijd met name bezig met 
beheersmatige zaken. Nu denken ook zij 
weer vanuit onderwijs. Dat is de basis en 
het hoort ook zo. Bij alles – ook op bestuurs-
niveau – denken: wat draagt dit bij aan de 
kwaliteit van onderwijs?’

Afspraken
In de praktijk zorgt deze nieuwe werk-
wijze ervoor dat Van der Woude voor het 
schooljaar 2012/2013 al 36 afspraken met 
de schooldirecteuren heeft ingepland. 
Elke directeur ziet ze sowieso drie keer 
in het jaar. Twee keer op de scholen en 
het functioneringsgesprek vindt op het 

gemeentehuis plaats. In deze gesprekken 
staat de onderwijsontwikkeling centraal, 
de randvoorwaarden om tot goede resul-
taten te komen en het versterken van de 
directeur in zijn of haar rol als onderwijs-
kundig leider. Van der Woude: ‘Ik bezoek 
de scholen nu ook op momenten dat de 
directeur interactie aangaat met het team, 
bijvoorbeeld als de toetsresultaten worden 

De directeur moet 
nadrukkelijk laten zien 
dat het plan kwalitatief in 
orde is
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besproken. Dan zie ik hoe de directeur het 
team aanstuurt, maar ook hoe leerkrachten 
vervolgens met elkaar praten. Ik wil door die 
lagen heen kunnen kijken.’
Tegelijk is Van der Woude minder geïnte-
resseerd in de specifieke activiteiten die 
directeuren doen. ‘Voor begrijpend lezen 
zijn de resultaten nog te vaak onvoldoende. 
Voorheen ging ik dan in het contract van 
de directeuren kijken wat voor activiteiten 
daarop waren gezet en lichtte de directeur 
deze toe. Hij of zij ging bijvoorbeeld een 
programma gebruiken voor woorden-
schatontwikkeling, een nieuwe methode 
aanschaffen of meer met de bibliotheek 
samenwerken. Nu communiceer ik daar niet 
meer zo uitgebreid over, maar wil ik veel 
meer weten: waar zien de schoolleiders 
risico’s en hebben ze een goed doortimmerd 
plan? Hoe zijn ze daartoe gekomen? De 
directeur moet nadrukkelijk laten zien dat 
het plan kwalitatief in orde is.’

Spannend
Om dit proces goed aan te sturen en ook de 
directeuren te kunnen stimuleren, volgde 
Van der Woude met twee schooldirecteu-
ren een cursus bij Joanne Quinn, naar het 
gedachtengoed van Michael Fullan. ‘Ik kan 
wel allerlei dingen roepen en vinden, maar 
wat doe ik zelf? Hoe kan ik het voordoen? 
En wat kom ik dan tegen? ‘Modelling’ 
bijvoorbeeld doe ik inmiddels zelf door 
onderwerpen te introduceren en oefeningen 
te bedenken voor de professionele leerge-
meenschappen. Dat is veel spannender dan 
iemand inhuren. Het vraagt andere vaardig-
heden, je komt in een andere rol. Ik ben nu 
een soort trainer, terwijl ik op die manier 
nog niet werd gezien. Omdat ik bij mezelf 
ook een soort onzekerheid en aarzeling 
proefde, kan ik de directeuren beter helpen 
om het toch te gaan doen – hoe spannend 
het ook is – op hun scholen. Wij vinden dat 
die rol bij het onderwijskundig leiderschap 
hoort.’

Van der Woude legt uit dat de directeuren 
het best luxe hebben gehad. ‘Vaak werden 
externen ingehuurd om een vernieuwing 
op gang te brengen. De onderwijsbegelei-
dingsdienst was kind aan huis en vormde 
bijna onderdeel van de organisatie. Nu zijn 
dat echt weer twee partijen geworden.’ Dat 
in Hoogezand-Sappemeer basisscholen nog 
vanuit de gemeente worden bestuurd en 
aangestuurd is inmiddels een uitzondering 
in Nederland. Verzelfstandiging staat ter 
discussie en kan het zijn dat het openbaar 
basisonderwijs op termijn bij een stichting 
wordt ondergebracht. De huidige organisa-
tievorm staat het opbrengstgericht werken 
niet in de weg, legt Van der Woude uit. 
Wel is het zo dat bepaalde management-
informatiesystemen niet goed aansluiten 
op de gemeentelijke administratiepakket-
ten: “Tot nu toe moest ik veel handmatig 

verzamelen en achter de scholen aan zitten 
om de benodigde gegevens te krijgen. Dit 
schooljaar gaan we waarschijnlijk met het 
onderwijskundige programma Bovenwijs 
werken. Het Cito-leerlingvolgsysteem en het 
bovenschoolse analyse-instrument zitten 
daar volledig gedigitaliseerd in. Personeels-
zaken en dergelijke moet ik dan nog steeds 
op andere manieren genereren, maar ik ben 
allang blij dat ik onderwijskundige gegevens 
goed op een rij heb.’

Enorme klus
Afgelopen jaren kende het openbaar onder-
wijs Hoogezand-Sappemeer drie zwakke 
scholen. Vanaf november 2012 zitten ze alle 
12 weer in het basisarrangement. Vlak voor 

Ik vind het jammer dat we 
gebonden zijn aan die strikte 
beoordeling
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de zomervakantie kreeg de sbo-school een 
positief oordeel van de inspectie. Van der 
Woude was er bij toen de inspecteur kwam 
mededelen dat ze het hadden gered. In één 
jaar tijd had het hele team de schouders 
eronder gezet en onder andere ontwik-
kelingsperspectieven geschreven voor alle 
leerlingen. ‘Een enorme klus. Toen de inspec-
teur weg was vielen de teamleden elkaar 
huilend in de armen. Enerzijds was dat mooi. 
Ze voelden het echt als een gezamenlijke 
overwinning. Dat vind ik een heel groot 
pluspunt van dit traject: het gezamenlijke 
belang wordt gezien. Tegelijk werd ik ook 

een beetje boos. Zoveel stress gaat ten koste 
van het werkplezier, de gezondheid en zal 
ook spanning in de klas veroorzaken.’
Het risico is dat het keurslijf gaat knellen. 
Op twee manieren, denkt Van der Woude. Ze 
vreest dat goede, slimme leerkrachten die 
heel sterk zijn in didactiek en instructie, hun 
werkplezier verliezen. ‘Stel dat je bij autorij-
den iedere handeling moet omschrijven en 
benoemen. Zo is het voor de leerkrachten 
ook. Ik heb de mappen gezien. Dat slaat vol-
ledig door.’
Ook vindt ze het jammer dat er steeds min-
der ruimte is voor een afwijkend schoolcon-
cept. De kleinste school uit de gemeente 
stond altijd bekend als een heel goede 
school. De directeur en het team commit-
teerden zich vol passie aan ontwikkelings-
gericht onderwijs. Dat concept rijmt alleen 
niet met het systeem van tussentoetsen. 
Die veronderstellen een bepaald aanbod 

Toen de inspecteur weg was 
vielen de teamleden elkaar 
huilend in de armen
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Oppassen voor…

De klap achteraf

Beleidsmedewerker Ingrid van der 
Woude pleit voor instructie en goede 
voorbeelden vooraf: ‘In plaats van ach-
teraf onderdelen onvoldoende beoorde-
len. Je moet dan vanuit de pijn omhoog 
krabbelen en aan het werk: dat is een 
vervelende beginsituatie. Wat mij betreft 
worden scholen niet meer vergeleken 
met landelijke gemiddelden, de normaal-
verdeling, maar wordt een minimum-
norm voor alle scholen gehanteerd. Zo 
hoeft geen enkele school meer zwak te 
zijn.’

in de voorliggende periode. Als een school 
daarvan afwijkt, is dat onherroepelijk terug 
te zien in de resultaten en uiteindelijk ook 
in het oordeel van de inspectie. Van der 
Woude: ‘Het beperkt daarmee je vrijheid om 
het onderwijs naar eigen inzicht vorm te 
geven.’ In 2010 werd de school zwak. Van der 
Woude betreurt de concessies die de school 
heeft moeten doen om weer in het basisar-
rangement te komen: ‘Ik vind het goed dat 
we data gebruiken om tot goed onderwijs 
te komen, maar jammer dat we gebonden 
zijn aan die strikte beoordeling. Bij deze 
specifieke school past een leerlingvolgsys-
teem dat is afgestemd op het eigen aanbod 
en een instructiemodel dat meer uitgaat van 
een holistische opvatting dan van het aanle-
ren van deelvaardigheden. Dat zou gewoon 
moeten kunnen.’
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Invitare

10 scholen, waaronder een sbo-school
• 1835 leerlingen • 170 medewerkers

Bij de start in 2004 heette de stichting A73. 
In 2009 is de naam veranderd in Invitare. 
Invitare verzorgt openbaar onderwijs van 
Grave in Noord-Brabant tot Bergen in 
Limburg.

36  project Opbrengstgericht leiderschap



Klein houden, zowel in de lijnen tussen 

de staf en scholen als wanneer externe 

hulp wordt ingeschakeld. Dat is een 

kenmerk van het proces dat Invitare 

doorloopt richting Opbrengstgericht 

leiderschap. Het helpt dat de Hartenaas-

school al aan de opbrengsten werkte, 

zodat de anderen zagen wat er te 

winnen valt.

Op het kantoor van Invitare in het centrum 
van Cuijk leggen voorzitter College van 
Bestuur Hans Bouwhuis, schoolleider Berry 
Bakker, tevens voor één dag in de week 
coördinator opbrengstgericht leiderschap 
(OGL), en schoolleider William van den 
Berg uit waarom het in hun visie past om 
bij opbrengstgericht werken de expertise 
waar mogelijk in eigen huis te kweken en 
te houden. Bakker trok daarbij de kar. Hij 
volgde – samen met de ib-er van Van den 
Bergs school – de Cito-opleiding tot evalua-
tiespecialist: ‘Er is niks zo effectief dan elkaar 
vertellen hoe het werkt, omdat je elkaars 
praktijk wil leren kennen. De expertise 
van de Cito-opleiding hebben we verder 
uitgerold binnen het team van directeuren 
en ib-ers. Dan ga ik voor m’n collega’s staan 
en train ik ze.’ Van den Berg: ‘De ib-er heeft 
sowieso al een bepalende rol in de school. 

Als hij meer kennis heeft over inhoude-
lijke zaken binnen Cito, is dat alleen maar 
gewenst. Het is ook laagdrempeliger voor 
het team. Het komt beter aan dan wanneer 
een externe deskundige komt zeggen: “zo 
is het”.’ Volgens bestuurder Bouwhuis is de 
keuze nog fundamenteler. ‘Het gaat over wat 
source je out en wat niet. Wat Berry heeft 
geleerd, blijft via het “train de trainer”-prin-
cipe binnen onze stichting en verdwijnt niet 
meer met een externe.’

Nooit meer verrast door de 
inspectie

Hans Bouwhuis is voorzitter van het College 
van Bestuur (CvB).
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Vroeger: hield de onderwijssector teveel rekening met mensen die níet mee wilden in 
ontwikkelingen en werden mensen die wel altijd klaarstonden benadeeld.
Nu: is het precies andersom. Invitare richt zich vooral op het overgrote deel van de 
medewerkers dat hard werkt en gemotiveerd is.

Vroeger: werd meer klassikaal les gegeven, gericht op de gemiddelde leerling. Voor 
sommigen was deze instructie te kort en voor anderen overbodig.
Nu: krijgen kinderen structureel passende instructie, op verschillende niveaus. Voor 
hele sterke kinderen, is deze kort. Kinderen die meer nodig hebben krijgen verlengde 
of individuele instructie. ‘Uiteindelijk is het nog steeds “een uur rekenen”, maar wel meer 
uitnodigend en effectiever.’

Vroeger: was de leerkracht uitsluitend verantwoordelijk voor de eigen klas. Hij of zij wist niet 
wat in andere groepen gebeurde en werd ook nog weinig aangesproken op resultaten.
Nu: is het team verantwoordelijk voor alle kinderen op school en is er structureel overleg: 
hoe kan ik dit het beste aanpakken? Leren van elkaar en verantwoording afleggen over 
resultaten staan centraal.

Vroeger en nu

Vertaalslag
Bakkers opdracht luidde om de vertaalslag 
te maken naar de praktijk, zodat Opbrengst-
gericht leiderschap iets van de leerkrachten 
wordt. ‘Een leerkracht wil kinderen ontwik-
kelen. In de huidige cultuur ligt de focus 
daarbij op opbrengsten. Maar als je vanaf 
het begin alleen op cijfers gaat focussen, 
jaag je mensen tegen je in het harnas.’ Het 
scheelde een hoop dat de Hartenaas-school 
de stichting was voorgegaan. Wanneer 
Van den Berg in het voorjaar van 2006 als 

directeur start op deze school, is met name 
de sociale component leidend. Bouwhuis 
weet het ook nog: ‘De kinderen hadden 
het prima op school, maar de cultuur was 
absoluut niet genoeg opbrengstgericht. 
Als de resultaten tegen vielen was daar wel 
een externe verklaring voor. Na het inspec-
tiebezoek dat jaar sloeg het om: vanaf dat 
moment wilden we zelf beter en eerder 
weten hoe de opbrengsten ervoor staan in 
alle groepen. Je mag nooit verrast worden 
door de inspectie.’
Voor de Hartenaas dreigde destijds het 
predicaat zwak. Verandering was noodzake-
lijk. Van den Berg: ‘De leerkrachten werkten 
keihard maar niet als een team. Toen ik 
de rekenresultaten ging analyseren bleek 
dat een derde van de kinderen de eind-
doelen van groep 6 niet zouden halen. Dat 
was schrikbarend.’ Van den Berg stelde een 

Als de ib-er het uitlegt, komt 
het beter aan dan wanneer 
een externe deskundige 
zegt: “zo is het”
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verbeterplan op, bezocht alle klassen, ging 
individuele gesprekken aan met de leer-
krachten, hakte knopen door – onder andere 
over een andere rekenmethode – en binnen 
de kortste keren waren de resultaten weer 
positief. De school enthousiasmeerde met 
haar vlugge resultaten de anderen. Bouw-
huis: ‘We hadden altijd de discussie van: 
“ja maar, als ik nou heel veel zorgkinderen 
heb, dan mogen jullie me niet afrekenen 
op die Cito-cijfers, want dat ligt aan onze 
populatie”. Tijdens een studiedag over 
opbrengstgericht werken zei de uitgenodig-
de inspecteur: “bewijs me dat nou eens, laat 
maar eens zien hoe deze kinderen groeien 
of stagneren”. Om dat te kunnen doen moet 
je instroomtoetsen hebben, een heel goed 
leerlingvolgsysteem, trendanalyses kunnen 
maken, enzovoorts. Kort daarop zijn we 
ingestapt bij Opbrengstgericht leiderschap.’

Eigen wereldje
Op Van den Bergs school was het letterlijk 
zichtbaar maken wat in de klas gebeurt, 
één van de stappen: ‘Je kunt niet je eigen 
wereldje creëren en denken: ik doe het zo. 
Er waren klassen met een glazen doorkijk 
naar de gang die helemaal dichtgeplakt zat. 
Ik heb gezegd: “die posters gaan weg, ik wil 
de klas in kunnen kijken en ouders ook”.’ 
Ondertussen zijn alle scholen binnen Invi-
tare aan de slag gegaan met verbetercirkels, 
verbeterteams en een managementinfor-
matiesysteem. Voor wat dat laatste betreft 
heeft Bouwhuis het ideale systeem nog niet 
gevonden. ‘Wat we hadden was te bewerke-
lijk. Misschien gaan we het zelf ontwikkelen. 
Ik wil ook onze elektronische leeromgeving 
Jeelo integreren. Ook daar rollen gegevens 
en vaardigheidsscores uit. Het systeem moet 
het primaire proces dienen. Ik zie soms van 
collega’s prachtige glimmende rapportages, 
maar dan denk ik: “wat hebben de directeu-
ren daar allemaal voor moeten doen en is 
ons onderwijs daar wel bij gediend?”.’

Aan de opbrengsten is constant gewerkt 
vanuit plan do study act, de pdsa-cyclus. 
Bouwhuis: wij hebben van het originele 
“check” study gemaakt. Check is wat te 
vrijblijvend. We proberen echt te bestude-
ren wat aan de hand is en vertalen dat naar 
acties.’ Al snel spreken de resultaten voor 
zich. Bakker: ‘Een leerkracht ziet: die leer-
ling scoort wel een A, maar is onvoldoende 
gegroeid. Terwijl een ander kind een E heeft 
gescoord, maar echt een bovengemiddelde 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Als je dat 

William van den Berg is directeur van de 
Hartenaas in Grave

Als je de ontwikkeling van 
kinderen in beeld kunt 
brengen, hoef je mensen niet 
meer te motiveren
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in beeld kunt brengen met de tools die je ter 
beschikking hebt, hoef je mensen niet meer 
te motiveren.’

Creatief denken
De stichting is blijven zoeken naar een 
balans tussen de focus op de basisvakken en 
andere vaardigheden. Bakker: ‘Opbrengst-
gericht werken is belangrijk, dat spreekt 
niemand tegen. Taal, rekenen en lezen zijn 
een basis voor de toekomst. Dat bieden we 
dus aan, maar we bieden zoveel meer. En 
die ruimte moet blijven. De maatschappij 
heeft ook behoefte aan mensen die creatief 
kunnen denken, kunnen samenwerken, 
probleem oplossend vermogen hebben: 
burgers die met elkaar een maatschappij 
willen vormen. Dat is ook onze opdracht.’ 

Of andersom, legt Van den Berg uit: ‘Je kunt 
een heel goede school zijn, die hele goede 
scores levert op alle vakgebieden, terwijl je 
horken van kinderen aflevert die de maat-
schappij veel problemen bezorgen, omdat 
ze niet geleerd hebben met elkaar om te 
gaan.’
Bouwhuis noemt een voorbeeld van twee 
Marokkaanse jongetjes van die binnen een 

De maatschappij heeft ook 
behoefte aan burgers die 
met elkaar een maatschappij 
willen vormen, dat is ook 
onze opdracht
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Oppassen voor…

Verschillende belangen
Voorzitter College van Bestuur Hans 
Bouwhuis: ‘Wat wordt nou vanuit Cito 
gemeten: de school of het kind? Als je 
opbrengsten meet, omdat je als leer-
kracht de juiste keuze wilt maken over 
wat je met het kind moet doen, dan zijn 
wij 300 procent voor. Kun je als school 
echter op diezelfde cijfers afgerekend 
worden, dan gaat het mis. Bij de eerste 
manier van meten wil je het zo goed 
mogelijk zien. Ook als het fout is. Bij de 
ander wil je het zo goed mogelijk láten 
zien, omdat je er anders op wordt afge-
rekend. De overheid haalt die twee door 
elkaar.’

Frauduleuze prikkels in het 
systeem.
Schoolleider Berry Bakker: ‘In feite kun 
je gestraft worden voor de kwaliteit die 
je hebt geleverd voor kinderen met een 
achterstand die je buiten het ontwik-
kelingsperspectief weet te houden, want 
die kinderen drukken enorm het gemid-
delde. Soms kun je tactisch gezien, als je 
slecht zou willen zijn, een kind even iets 
laten zakken, een ontwikkelingsperspec-
tief opstellen en dan mag je hem of haar 
buiten de Cito houden, maar zo wil ik 
niet denken.’

schoolproject de burgemeester van Cuijk 
hebben gebeld en een interview hebben 
afgenomen. ‘Alleen dat proces al. Dat ze het 
durfden, dat het gelukt is. Ik zou dat best 
ergens met een mooi groen vinkje terug 
willen zien. Dat zijn vaardigheden die hen 
verder brengen dan dat ze altijd “stam-
plus-t” goed doen. We zijn enthousiast over 
opbrengstgericht werken en leiderschap, 
omdat we de ontwikkeling van de kinde-
ren nu veel beter in beeld hebben en meer 
passende acties ondernemen. De cogni-
tieve resultaten nemen ook toe. Maar in het 
proces is de aandacht voor betrokkenheid 
en sociaal emotionele ontwikkeling even 
belangrijk gebleven. Hadden we dat niet 
gedaan, dan was intern de discussie veel 
heftiger geweest.’
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Jenaplan Onderwijs 
Noord

2 scholen • 283 leerlingen • 25 medewerkers

De Vereniging Jenaplan Onderwijs 
Noord ontstaat in 1996 door een fusie 
tussen de jenaplanscholen ’t Vlot in 
Hoogezand en de Peter Petersenschool 
in Haren (Groningen). Het ministerie ziet 
de beide scholen als één school, met één 
administratienummer, bestuur, directie en 
medezeggenschapsraad.
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Voor een jenaplanschool is kijken naar 

de individuele ontwikkeling van het 

kind niet zo moeilijk. Dat zit ingebed 

in de filosofie en doen ze al jaren. Die 

ontwikkeling vervolgens koppelen aan 

opbrengsten, doelen halen en deze 

ook naar buiten toe uitdragen, blijkt 

een ander verhaal. Zeker wanneer 

een school al goede resultaten haalt. 

Inmiddels zijn de teams enthousiast.

Jenaplan en opbrengsten is niet per se een 
logische match. Zo luidt vaak het vooroor-
deel, beaamt Henriëtte Bakker, sinds 2008 
directeur van de Peter Petersenschool in 
Haren en ’t Vlot in Hoogezand. ‘Vrijheid, blij-
heid, geitenwollensokken, dat imago kleeft 
nog steeds aan ons.’ Er was ook wel wat weer-
stand toen Bakker zo rond 2009 de discussie 
over opbrengsten aanjoeg: ‘Op ’t Vlot was het 
niet zo moeilijk. Daar vielen de resultaten al 
een paar jaar tegen. Als jenaplanschool zijn 
we erg gesteld op onze vrijheid. Het argu-
ment was daarom simpel: hoe slechter we 
het doen, hoe meer de regie uit onze handen 
gaat. Alles op ‘groen’ houden is niet alleen in 
het belang van de kinderen, maar ook voor 
ons onderwijs.’ In Haren, vlakbij Groningen, 

was het lastiger. Hoogopgeleide, betrokken 
ouders en daardoor vaak sterke kinderen, 
zorgen sowieso voor goede schoolresulta-
ten. Bakker: ‘Het team daar had zoiets van: 
“waarom, het gaat toch goed?”.’ Bakker wees 
ze op een door henzelf geformuleerde zin 
in de schoolgids: ‘Daarin staat dat we het 
onderste uit de kan halen bij de kinderen. 
Dan moeten we dat ook doen. Zelf dacht ik 
ook dat ons onderwijsaanbod scherper kon 
en meer toereikend.’

Discrepanties
Beide scholen werkten al met Cito-toetsen, 
met uitzondering van de eindtoets. Bakker: 
‘Als we kinderen acht jaar hebben gevolgd, is 
die naar onze mening niet nodig.’ In de OGL-
periode hebben de scholen vooral gezocht 
naar discrepanties tussen methode- en Cito-
toetsen. ‘Wij werken met functie-afhankelijk 
lezen. We hadden kunnen kiezen voor de 
methode Veilig leren lezen, wat heel gestruc-
tureerd is en waarbij je zeker weet dat alles 
aan bod komt. Maar wij vinden het mooi en 
goed dat kinderen vanuit hun eigen unieke 
beleving hun eigen teksten leren lezen. Wel 
hebben we Veilig leren lezen ernaast gehou-
den: wat moeten ze wanneer beheersen?’ In 
de praktijk leverde dat uitdagingen op, legt 
Bakker uit. ‘Het woordje kring bijvoorbeeld 
kennen ze bij ons al heel snel, terwijl officieel 
basisschoolleerlingen de ‘ng’-klank pas in 
groep 4 krijgen. Hoe zorgen we dat we dat 

‘Alles op groen houden is in het 
belang van ons onderwijs’
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wel zo kunnen blijven doen? En wat vraagt 
Cito dan precies in groep 3 van ons? Die klan-
ken en woorden bieden we nu ook aan, maar 
binnen onze eigen manier van leren lezen.’
Al snel zagen de leerkrachten resultaten 
van hun nieuwe werkwijze. ‘Zeker op ’t Vlot 
zijn de taal-, lees- en rekenscores afgelopen 
jaren omhoog gegaan. Echt fenomenaal. Dat 
ligt ook aan bepaalde leerkrachten en ib-ers 
die goed kunnen organiseren, het kind voor 
ogen hebben en heel duidelijk structuur 
bieden.’
Bakker is in het kader van het project ook 
groepen gaan vergelijken. ‘Dat is zo níet 
jenaplan’, lacht ze. ‘Onze twee scholen heb-
ben bijvoorbeeld drie groepen 5. Daar bekijk 
ik dan de rekenscores van. Eerst op het totale 
groepsniveau en daarna op subgroepniveau.’ 
De analyse wees uit dat ‘t Vlot met hun meer 
uitdagende leerlingpopulatie hoger scoorde 
op rekenen dan de Peter Petersenschool. ‘Dus 
vroeg ik het team hier in Haren of ze dat ver-
schil aan mij uit konden leggen. “Oh”, werd er 
dan gestameld. Want: waar zit het ‘m in?’ Lang 
samen praten resulteerde in een nieuwe en 
veel gerichtere rekenmethode met instructie. 
Met als resultaat ook een stijgende lijn op de 
Peter Petersenschool. Bakker: ‘Ergens is het 
ook hun eer te na om lager te scoren dan op 
’t Vlot. Opbrengstgericht leiderschap werkt 
als een gezonde competitie.’

Zachte opbrengsten
Schoolleider Bakker zag zich voor de taak 
gesteld om ondanks de focus op opbreng-
sten ‘alles eromheen’ te behouden. ‘Dat was 
onze grootste angst. Alleen rekenen, taal en 
lezen, voldoet niet aan onze ambitie. Het is 
de kunst om die opbrengsten omhoog te 
krijgen en recht te blijven doen aan onze 
uitgangspunten. Dat is best ingewikkeld 
geweest.’ Als jenaplanschool vinden ze het 
bijvoorbeeld heel belangrijk om ook de 
zachte onderwijsopbrengsten te meten. 
Dat blijft een uitdaging. De teams conclu-
deerden voorheen puur op basis van eigen 

observaties of kinderen bijvoorbeeld sociaal 
vaardig zijn. Bakker: ‘Maar dat is enorm sub-
jectief. Wij liggen er namelijk niet zo wakker 
van als een kind niet praat in de kring. Dat 
hoort dan bij die specifieke leerling. Moet 
elk kind op de voorgrond treden? Heb je dat 
nodig om te slagen in het leven? We kwamen 
er niet uit met elkaar. Vervolgens hebben we 
een Viseon-pilot, een volginstrument voor 
sociaal-emotionele ontwikkeling van Cito, 
gedraaid in de bovenbouw en groep 5, 6. 
Daar rolde een blinde vlek uit: door sommige 
leerlingen werd onverwacht laag gescoord. 

Het argument was simpel: 
hoe slechter we het doen, 
hoe meer de regie uit onze 
handen gaat

Henriëtte Bakker is directeur van de Peter 
Petersenschool in Haren en ’t Vlot in 
Hoogezand.
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Toen was de vraag voor ons: hoe interprete-
ren wij dit? En hoe kan het dat wij ons geen 
zorgen maken om zo’n kind en zo’n instru-
ment wel?’
Inmiddels heeft de Vereniging Jenaplan 
Onderwijs Noord kritische succesfactoren 
geformuleerd. Denk aan – op sociaal gebied 
– mondig zijn, voor jezelf durven opkomen, 
een afwijkende mening kunnen verdedigen, 
beargumenteren, empathisch vermogen 
bezitten, samenwerken. Die succesfactoren 
zitten structureel ingebed in het onderwijs, 
ze waren alleen nog niet zichtbaar genoeg. 
Bakker: ‘De inspecteur zei ook: ik voel dat het 
er is als ik door jullie school loop, maar ik zie 
daar in de papieren niks van terug.’ De scholen 
hebben daarom hulp gezocht bij het admi-
nistratiekantoor om het opbrengstgerichte 
concreet en inzichtelijk in het beleidsplan, 
het jaarplan en de schoolgids te formuleren. 
‘Onze vaste man heeft ons ondersteund bij 
planmatig handelen. Hij heeft heel kritisch 
gekeken naar opbrengstgericht werken in de 
beleidsstukken: hoe documenteer je dat, hoe 
borg je dat?’

Rijping
Wat blijft is volgens Bakker het spanningsveld 
tussen wanneer een leerling een probleem 
heeft en wanneer het rijping is. ‘Daar hebben 
we vaak discussies over. Een toets zegt wel 
dat het kind dit moet beheersen, maar het is 
een jonge leerling, heel speels, hij of zij heeft 
wel degelijk een grote woordenschat, de 
thuissituatie speelt mee, enzovoorts. Er zijn 
zoveel factoren.’ Dat is ook het lastige met 
cijfers, stelt Bakker: ‘Kinderen ontwikkelen 
zich niet in een rechte lijn. En ouders kunnen 
daarvan schrikken.’ Naast de kindgerichte 
rapportages krijgen zij nu Cito-grafiekjes van 
de ontwikkeling van hun kind te zien. ‘Ook 
daarin is het zoeken naar het combineren 
van onze jenaplan-uitgangspunten met het 
opbrengstgerichte. Als je hoort dat je kind 
E-scores heeft, word je niet vrolijk. Je kunt 
dan wel zeggen: “bij ons komt dat in groep 5 

aan bod”, maar als ouder heb je dan te weinig 
grip. “Wat is het aanbod?”, vragen zij zich af.’ 
Beide scholen organiseren nu daarom stam-
groepavonden voor ouders aan het begin van 
het schooljaar. ‘We leggen dan uit: als je kind 
in groep 3 komt, mag je verwachten dat hij 
of zij aan het eind van het schooljaar op deze 
terreinen dit niveau heeft bereikt. “Dat is de lei-
draad”, zeggen we er dan duidelijk bij. Kinderen 
ontwikkelen zich heel grillig, niemand volgt de 
gemiddelde lijn.’
De meeste aversie van het team zat in het 
“gelijke monniken, gelijke kappen-verhaal”. 
Bakker: ‘Er is wat meer uniformiteit gekomen. 
Als directie geef ik nu kaders aan. Daarbinnen 
heeft de leerkracht vrijheid, maar de kaders zijn 
helder neergezet.’ Tegelijk kostten sommige 
onderdelen van Opbrengstgericht leiderschap 
de teams juist minder moeite. ‘Er is geen school 
zo goed georganiseerd als een jenaplanschool. 
Of in ieder geval die van ons, omdat we al jaren 
werken met twee of drie leerjaren in één. De 
leerkracht doet niks anders dan schakelen. 
Die plant van tevoren: “ik geef eerst groep 5 
instructie en dan gaat groep 3 deze taak doen”. 
Door korte effectieve instructies te geven, heb-
ben we ook tijd om met andere kinderen indi-
vidueel aan de slag te gaan. Dat is de kracht 
van hoe we het organiseren. Voor buitenstaan-
ders lijkt het soms misschien chaotisch, maar 
als je goed kijkt en luistert weten alle kinderen 
altijd wat ze moeten doen.’
Binnen het regionale netwerk van het OGL-
project voelde Bakker zich soms een buiten-
beentje. ‘Ik ben directeur van twee scholen, 
geen bestuurder. Er werd dan erg gehamerd 
op resultaten, boekwerken vol data. Maar zo 
creëren we ons eigen probleem. Doen we ons 
stinkende best, gaan die resultaten omhoog 
en dan gaan volgend jaar de gemiddelden 
omhoog. Het gaat om wat we zelf willen als 
school: wat voor niveau wil je hebben? Wij 
nemen afgelopen drie jaar als referentiekader 
en proberen daar bovenuit te komen. Anders 
heb je geen uitdaging, geen doel. Zo houden 
we onszelf scherp.’
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Katholiek Onderwijs 
Noord Oost Twente

22 scholen • 5800 leerlingen
• 550 medewerkers

De scholen van Konot staan in de 
gemeenten Dinkelland en Oldenzaal en 
in de dorpen Beuningen en De Lutte in 
de gemeente Losser.
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Rollen vastleggen is essentieel om 

überhaupt aan de kwaliteit van 

onderwijs te kunnen werken. Wie 

draagt welke verantwoordelijkheid, 

waarover en aan wie? Bij Konot wordt 

duidelijk dat als deze rollen nog niet 

goed zijn ingevuld men kwaliteitszorg 

op bovenschools niveau heel mooi 

kan neerzetten, maar dat het dan niet 

landt op de werkvloer. Daarom blijft de 

ketenbenadering een speerpunt.

De katholieke stichting Konot zette in het 
schooljaar 2005/2006 al in op  monitoring. 
Deze moest leiden tot analyses van de 
onderwijskwaliteit en vervolgens tot 
verbeter- en actieplannen. Let wel, dit was 
het pre-Parnassys tijdperk. Schoolleiders 
kregen Excel-lijsten die ze moesten vullen 
met zelf te genereren data uit het leerling-
volgsysteem, het administratiesysteem of 
bij de leerkrachten. Een tijdrovende klus die 
er meestal voor zorgde dat er geen energie 
meer was voor het invullen van een Word-
document waarin men ook nog iets moest 
vinden van die resultaten. Eén van de eerste 
zaken die het bestuur oppakte in het kader 
van Opbrengstgericht leiderschap (OGL) 

was dan ook, op advies van het Konot-
beraad (het directieberaad), de aanschaf 
van Parnassys. Nu komen de gegevens op 
schoolniveau snel boven tafel. En heeft men 
een koppeling gemaakt naar de rapportages 
die worden besproken in wat ze bij Konot 
de ‘mei- en november-overleggen’ noemen: 
verantwoordingsgesprekken tussen de 
schoolleider en het tweekoppige College 
van Bestuur (CvB). Jan Morsink, lid van het 

De schoolleider is de spin
in het web

Jan Morsink is lid van het College van Bestuur 
van Konot.
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Vroeger: werd vol verve verdedigd dat men iemand die al dertig jaar directeur is op een 
school niet kan verplaatsen, vanwege de hoeveelheid kennis en vaardigheden die dan zou 
verdwijnen.
Nu: realiseert men zich dat het juist belangrijk is om kennis en vaardigheden naar een 
andere school te brengen. In het kader van mobiliteit zijn afgelopen vier jaar acht Konot-
directeuren van school gewisseld.

Vroeger en nu

College van Bestuur: ‘Van heel veel papie-
ren zijn we gegaan naar de meest belang-
rijke gegevens boven tafel krijgen en het 
allerbelangrijkste: het gesprek dat daarop 
volgt. Wat ga je nu doen, wat is het gevolg 
daarvan en wat zie ik dan over een halfjaar?’
Ook als het gaat om de eigen praktijk 
onderzoeken was de stichting er vroeg bij. 
Het traject ‘schoolzelfevaluatie en collegiale 
visitatie’ is bij Konot gericht op het primaire 
proces, de schoolontwikkeling. Bijvoorbeeld 
het werken met het directe  instructiemodel. 
Stafmedewerker kwaliteitszorg Leonie 
Wenting: ‘Dan vraagt de schoolleider 
zichzelf heel concreet: mijn leerkrachten 
zouden dit moeten kunnen, hoever zijn ze 
daarmee en kunnen we de volgende stap 
zetten? Ook weer om het gesprek op gang 
te brengen. Wat voor onderwijs geef je en 
levert dat de kwaliteit op die je zou willen?’ 
Toch kon het leren van elkaar nog beter. 
Wenting: ‘Opbrengstgericht leiderschap is 
sinds dit schooljaar een onderwerp in elk 

Konotberaad. Voor de collegiale visitatie 
waren de scholen bijvoorbeeld eerst ver-
deeld in drie groepen directeuren. Nu wordt 
dat aantal meer en daardoor de groepjes 
kleiner. Maar die opgedane ervaringen wil je 
ook weer bij elkaar brengen.’

Lijm
Het OGL-traject zorgde ervoor dat de 
verschillende processen die met opbrengst-
gericht werken te maken hebben structu-
reler werden, geformaliseerd en aan elkaar 
verbonden. Bestuurder Morsink: ‘Het is de 
lijm en de versneller geweest.’ De school-
leider staat daarbij centraal. Wenting: ‘We 
tekenen heel vaak de 8, over wie belangrijk 
is in de keten. Met het College van Bestuur 
bovenaan en het middelpunt de schoollei-
der. Als een spin in het web.’
Om die 8 te kunnen ervaren moeten alle 
medewerkers zich wel eerst onderdeel 
voelen van het geheel, van de stichting. Dat 
vergde een cultuuromslag. Morsink: ‘Voor-
heen waren er nogal wat mensen die het 
over ‘de Konot’ hadden. Alsof het iets was 
waar zij zelf geen onderdeel van uitmaak-
ten.’ Inmiddels is dat veranderd. Wenting: 
‘Autonomie van scholen heeft altijd hoog 
in het vaandel gestaan en is nog steeds 
een stokpaardje, maar tegelijkertijd vinden 
de mensen elkaar nu veel meer. Dat is een 

Van heel veel papieren zijn 
we gegaan naar de meest 
belangrijke gegevens boven 
tafel krijgen
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verschil met vijf jaar geleden. Toen waren 
de directeuren losse individuen.’ Morsink: 
‘Als een directeur in het Konotberaad nu 
iets zegt wat buiten de orde valt van wat is 
afgesproken, zijn het de andere directeuren 
die zeggen: “we hadden het zo vastgelegd, 
dus daar gaan we op die manier mee om”. 
Dat gaat van taakbeleid tot deelname aan 
een traject als OGL.’

Rolverdeling
Bij het van “hullie en zullie”, zoals Morsink 
het noemt, naar “wij van Konot” gaan, is een 
andere belangrijke route: de rollen bin-
nen de keten (of de 8) invullen. Sinds het 
aantreden van het tweekoppige College 
van Bestuur in juni 2010, met Arjan Brunger 
als voorzitter van het CvB, is die rolverde-
ling duidelijk en vinden gesprekken erover 
continu plaats. Morsink: ‘Het is niet meer 

agendapunt 7, maar het blijft vinger aan 
de pols. Het is heel belangrijk dat je zelfbe-
wust bent, op het moment dat je zegt: “van 
het bestuur”, dat men daadwerkelijk weet 
dit komt van het College van Bestuur.’ Voor 
de Raad van Toezicht (RvT) wordt bijvoor-
beeld elk jaar één keer een externe auditer 
ingehuurd. Morsink: ‘Die persoon volgt een 
vergadering, leest een aantal verslagen en 
probeert daaruit te concluderen of de RvT 
zich aan haar rol houdt.’

Als bestuurder wil Morsink er zelf voor 
waken dat hij uitvoerende wordt. ‘Ik kreeg 
bijvoorbeeld een keer een heel boze leer-
kracht aan de telefoon, echt een roodgloei-
ende hoorn. Aan het eind van de razernij 
zei ik: “luister, ik heb gehoord wat je hebt 
gezegd, maar heb je dit ook aan je directeur 
verteld?” Is het antwoord “nee”, dan kan ik 
er niks mee en doe ik er ook niks mee.’ Voor 
de staf is op haar beurt de uitdaging om 
weg te blijven uit ‘de lijn’ en meer de rol 
van adviseur en ondersteuner op zich te 
nemen. Wenting: ‘We hebben voordat het 
CvB en de Rvt er waren een tijdje zonder 
algemeen directeur gefunctioneerd. Dan ga 
je als beleidsmedewerker de verantwoor-
delijkheid op je nemen voor hoe het gaat 
met een bepaalde school, terwijl die bij de 
schooldirecteur zelf ligt en uiteindelijk bij de 
algemeen directeur.’

Ondersteund
Als centrale figuur in de organisatie weet 
de schoolleider bij Konot zich ruimschoots 
ondersteund. Dit mede dankzij een breed 
opgetuigd stafbureau, met zeven mede-
werkers verdeeld over zeven disciplines. 

We tekenen heel vaak de 8, 
over wie belangrijk is in de 
keten

Arjan Brunger is voorzitter van het College van 
Bestuur van Konot.
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Wenting: ‘Het schoolzelfevaluatie-traject kun 
je bijvoorbeeld door externen laten uitvoe-
ren, maar je kunt het ook intern doen en dan 
ook nog subsidie binnenhalen. Dat is dubbel 
winst.’ Morsink ziet steeds meer bewustzijn 
onder directeuren: ‘Het eigen stafbureau 
heeft vaak weinig uitleg over de school-
specifieke situatie nodig. Bovendien gaat 
bij externe ondersteuning ook een andere 
euro-meter lopen.’
Andere voorbeelden van expertise uit 
eigen huis zijn de maandelijkse workshops 
die Konot sinds het schooljaar 2011/2012 
op het stafbureau organiseert voor haar 
leerkrachten. Ook is er inmiddels een 
expertise-overzicht van alle directeuren en 
adjunct-directeuren binnen de stichting. 
Morsink: ‘Iedereen heeft z’n cv ingeleverd: 
wat heb je gedaan, welke opleiding, erva-
ringen? Zo kun je elkaar ook eerder om raad 
vragen.’

Al heeft Konot tot nu toe nog geen zwakke 
school gehad, doelen op het terrein van het 
verbeteren van de leesresultaten zijn nog 
niet helemaal gerealiseerd. Wenting: ‘We kij-
ken naar het percentage A-, B-, C-leerlingen: 
leerlingen die op voldoende niveau scoren 
voor taal, begrijpend technisch lezen en 
woordenschat. We zien wel lichte verbeterin-
gen en verschillen tussen de scholen, maar 
percentagegewijs hebben we onze doelen 
nog niet gehaald.’ Belangrijker vindt ze het 
besef dat de discussie niet moet gaan over 
de resultaten, maar over: wat zijn de cruciale 
processen die leiden tot die resultaten? ‘Wat 
maakt dat het op jouw school wel werkt en 
dat het op mijn school een stuk langzamer 
gaat? Aan welke touwtjes moeten we trek-
ken, willen we echt goed onderwijs geven? 
Dat die vragen gesteld en beantwoord wor-
den vind ik een mooie ontwikkeling.’
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Oppassen voor…

Het waarom moet 
duidelijk blijven

Beleidsmedewerker kwaliteitszorg Leonie 
Wenting: ‘Als je een protocol hebt gefor-
muleerd, wil dat nog niet zeggen dat 
mensen daar kennis van nemen, dat ze 
het tot in hun tenen begrijpen of dat het 
gebeurt. Het is belangrijk om afspraken 
helder te houden: mensen moeten weten 
waarom ze het doen. Namelijk om beter 
samen te kunnen werken.’
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Leerplein055

30 scholen, waaronder 1 sbo-school, een 
vso-school en een praktijkschool
• 4600 leerlingen • 530 medewerkers

De stichting verzorgt openbaar onderwijs 
in de gemeente Apeldoorn.
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De inkt van het boek dat algemeen 

directeur Otto Meulenbeek schreef 

over opbrengstgericht werken was 

nog niet droog, of de scholen van 

Leerplein055 haakten aan bij het OGL-

project. Deelname kan niet los worden 

gezien van de andere ontwikkelingen 

binnen de stichting. Vanuit een helder 

strategisch beleidsplan is een structuur 

gecreëerd waarbij medewerkers als 

vanzelf een opbrengstgerichte houding 

ontwikkelen.

In het originele plan van aanpak van 
Leerplein055 zat een overdrachtsmoment 
ingepland. Hierbij zouden de deelnemende 
scholen hun ervaringen delen met de 
anderen. Dat moment is overbodig geble-
ken, legt Fred Berends, unit-directeur met 
onderwijs in zijn portefeuille, uit: ‘De zaken 
die we opgepakt hebben, zijn over alle 
30 scholen verspreid. Zij zijn automatisch 
meegenomen.’
Neem het ouderportaal. Binnen het leerling-
volgsysteem Parnassys bestaat de moge-
lijkheid het ouderportaal open te stellen. 
Hiermee krijgen ouders direct toegang 
tot de toetsresultaten van hun kinderen. 

Berends: ‘Er was veel vrees om dat te gaan 
doen, want “ouders zouden over de schou-
der van leerkrachten mee gaan kijken”. Dat 
soort opmerkingen werden heel generiek 
gemaakt, maar niemand verdiepte zich 
er echt in.’ Onder andere vanuit de OGL-
middelen zijn drie leerkrachten van drie 

‘Het succes zit in de 
gezamenlijkheid’

Fred Berends is een van de drie unit-
directeuren van Leerplein055. Hij is lid van het 
managementteam, heeft de beleidsportefeuille 
onderwijs en stuurt 10 scholen aan.
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Vroeger: bestonden ook al jaarcontracten met directeuren, alleen waren die erg toegespitst 
op wat directeuren wilden gaan doen, op hun plannen.
Nu: levert de directeur een managementrapportage (marap) halverwege en een eindverslag 
aan het einde van het schooljaar. Zo wordt duidelijk of de doelen zijn gehaald en gaat het 
gesprek over waarom wel of niet, en wat te doen in het volgende schooljaar.

Vroeger: zat de directeur achter zijn bureau terwijl er van alles op hem afkwam. De dag 
raakte als vanzelf gevuld.
Nu: houdt de directeur de vinger aan de pols als het gaat om de ontwikkelingen van de 
school. Wat gebeurt er, welke kant gaat het op, waar moet ik bijsturen?

Vroeger: werd het lijstje toetsen uitgedraaid en kon de leerkracht in het programma nog net 
sorteren van hoog naar laag. Gevolgd door acceptatie: dit zijn de vijf beste leerlingen in m’n 
klas, dat wist ik al.
Nu: is de vraag na de toetsen: wat ga je aanpassen in je manier van lesgeven of je onderwijs? 
De leerkracht leert om te analyseren.

Vroeger en nu

verschillende scholen een aantal middagen 
vrij geroosterd. ‘Zij hebben dit onderwerp 
opgepakt, uitgeprobeerd en gekeken hoe 
zowel de scholen als ouders ermee omgin-
gen. Doordat we in ons eigen blad over 
dit project hebben geschreven, worden de 
andere scholen als vanzelf nieuwsgierig.’
Een ander voorbeeld is het analyse-team. Dat 
kwam op afroep een analyse doen als een 
schooldirecteur een vraag had. Berends: ‘Een 
vast groepje bleek niet echt handig, maar de 
systematiek wel. Nu klopt de school met een 
probleem bovenschools aan en dan zoeken 

we mensen binnen onze eigen organisatie 
die op dat gebied meer weten. De vorm is in 
ontwikkeling, maar de denkwijze is beïn-
vloed. Het zit nu in de aderen van de orga-
nisatie. Zo van: “ik kan het ook eens aan een 
collega vragen”. Of: “ik kan een ander eens 
een kijkje in de keuken gunnen, waardoor ik 
zelf misschien ook nieuwe ideeën krijg”.’
Het is belangrijk geweest om mensen bin-
nen het project – directeuren, leerkrachten 
of ib-ers – ook echt vrij te kunnen maken. 
Berends: ‘Je kunt iemand vragen aan een 
project mee te doen, omdat het belangrijk 
is voor de organisatie: “kijk maar, het staat in 
dat plan”. Maar je kunt die persoon ook tien 
middagen vrijmaken om het uit te voeren. In 
het laatste geval gaat het veel makkelijker, 
vinden mensen het leuk en voelen ze zich 
gewaardeerd. Een leerkracht weet bijvoor-
beeld dat z’n klas goed is vervangen, dat 
alles goed is geregeld.’

De vorm is in ontwikkeling, 
maar de denkwijze is 
beïnvloed: “ik kan het ook 
eens aan een collega vragen”
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Topclub
Aan het begin van het OGL-traject stonden 
de opbrengsten op een aantal scholen 
onder druk. De resultaten konden beter. 
Ook was destijds sprake van dalende 
leerlingenaantallen. Zwakke scholen zijn er 
niet geweest. Berends: ‘Voor het openbaar 
onderwijs, met 8 a 9 procent gewichtsleer-
lingen, is dat een prestatie op zich. We zien 
OGL niet alleen in het licht van taal-, reken- 
en leesopbrengsten. Ook andere onderwer-
pen kun je opbrengstgericht benaderen: je 
wilt samen naar een doel werken.’
Die sfeer trof hij bij zijn sollicitatie vier 
jaar geleden al aan. ‘Het gevoel: dit is een 
topclub, hier wil ik wel werken. Eén school 
die op onderdelen excellent presteert, is 
niet zo moeilijk. Als je bijvoorbeeld ict tot 
speerpunt wilt maken, zet je er een direc-
teur met de benodigde competenties neer, 
je maakt middelen vrij vanuit het bestuur en 
creëert zo een topschool. Maar voordat een 
heel bestuur kwalitatief goed draait, met 
alle scholen, en dat je ook een soort struc-
tuur hebt ontwikkeld waarin je de zwakkere 
scholen ondersteunt, de minder presteren-
de directeuren begeleidt en anderen juist 
helpt om voorop te lopen, daar is veel meer 
voor nodig. Dat succes zit ‘m in de geza-
menlijkheid van de directeuren.’ Berends 
beschrijft een uitgebreide structuur, waarin 
de directeuren van alle scholen één dag 
in de maand gezamenlijk vergaderen. ‘Alle 
dertig. Dan hebben we ‘s ochtends een 
gezamenlijk deel, een uur ongeveer. Vervol-
gens gaan we in de units en ’s middags in 
de beleidsgroepen uit elkaar. Je organiseert 
daardoor draagvlak. Iedere stap die je zet, 
zet je in het verlengde van iets wat je wilt 
bereiken.

Prestatie-indicatoren
De stichting werkt “volgens het boekje” van 
de algemeen directeur. Met de schooldirec-
teuren zijn contracten opgesteld en presta-
tie-indicatoren benoemd. In het strategisch 

beleidsplan staan de ontwikkelpunten 
per beleidsgroep heel concreet benoemd. 
Berends: ‘Neem het ouderportaal. Volgens 
de indicator in het strategisch beleidsplan 
zijn alle scholen in 2014 zover. Eén van de 
leerkrachten is in de ict-bijeenkomst en het 
directeurenberaad geweest om daar alles 
uit te leggen. De scholen die het ouderpor-
taal al hebben opengezet, zijn nu voor de 
anderen beschikbaar om er over te vertel-
len. Zo krijg je een mooie olievlekwerking 
binnen je organisatie, waarbij je helemaal 
met eigen expertise werkt.’

De kopjes in het beleidsplan geven niet 
zozeer het proces aan, maar het resultaat 
dat bereikt moet worden. ‘Eigenlijk zijn 
alle indicatoren belangrijk voor ons. Het 
hoofdstuk onderwijs, daar ben ik het meest 
in thuis. Maar op alle gebieden zeggen we: 
wat willen we? Neem de ict-competenties, 
in dat hoofdstukje staat een duidelijke 
beschrijving van wat die competenties zijn 
en een daarbij passend scholingsaanbod 
voor 2011/2012. Het zou nog scherper 
kunnen misschien, maar het moet leesbaar 
blijven.’ Op termijn is het de bedoeling dat 
de opbrengstgerichte attitude interactiever 
wordt. In het najaar van 2012 gaat het nieu-
we medewerkersportaal (share-point) de 
lucht in. Alle werknemers van Leerplein055 
kunnen dan online communiceren: chatten, 
documenten en portfolio’s delen.
Berends: ‘Een klein jaar na de start van OGL 
kwam opbrengstgericht werken landelijk in 
de aandacht. Eigenlijk hebben we met een 
beetje extra middelen, een project uitge-
voerd dat iedereen moest gaan doen en is 

Eigen expertise geeft een 
mooie olievlekwerking 
binnen de organisatie
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gaan doen. Het veld staat er nu zo bol van 
dat bijna weer een soort tegenbeweging 
op gang komt. Die discussie is wel snel 
te tackelen, want de basisopbrengsten is 
gewoon een onderdeel van de school dat 
op orde moet zijn. Net als een bedrijf dat 
z’n milieuvergunning moet hebben. Pas 
daarna kun je weer aandacht besteden aan 
andere dingen.’ Consequent werken volgens 
een strategisch beleidsplan lijkt misschien 
gewoon, maar is bijzonder, stelt Berends. 

‘Als je het zo gestructureerd aanpakt als 
binnen Leerplein055, weet je ook wat je 
níet moet doen. Er is zoveel te ontwikkelen 
in onderwijs, daaruit moet je wel keuzes 
maken en voor de organisatie de richting 
bepalen. Als het over opbrengstgericht 
werken gaat, heb je het eigenlijk over onze 
hele organisatie in een notendop, het zit 
overal in.’

Opbrengstgericht werken is 
onze hele organisatie in een 
notendop
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Op Kop

22 scholen • 2300 leerlingen
• 250 medewerkers

In 2008 is het openbaar onderwijs in de 
gemeente Steenwijkerland gefuseerd 
met de gemeente Zwartewaterland en 
zijn de scholen voor openbaar onderwijs 
verzelfstandigd.
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Wanneer algemeen directeur Ans 

Weterings in 2009 haar schooljaarplan 

deelt met collega’s luidt de reactie: 

“dat je dat durft te vragen van je 

scholen…”. Een jaar later is onderwijs-

kwaliteit hét onderwerp. Te beginnen 

met: hoe krijgt men bovenschools 

zicht op wat op de scholen gebeurt? 

Het schooljaarplan van Op Kop kent 

sindsdien een groeiende belangstelling 

en blijkt een belangrijke voorwaarde 

voor Opbrengstgericht leiderschap.

Een nieuwe stichting in de steigers zetten 
brengt al voldoende werk met zich mee. 
Neem de planning en control-cyclus op 
poten zetten, de administratie die moet 
kloppen. Stichting Op Kop erfde daarnaast 
bij haar oprichting in 2008 twee zeer zwakke 
scholen, waarvan één al was gemeld bij 
het ministerie. Algemeen directeur Ans 
Weterings: ‘Dan kan het niet fouter en zit 
je helemaal aan het eind van de pijplijn.’ 
Het administratiekantoor dat de stichting 
bij de verzelfstandiging ondersteunde zag 
vergelijkbare problemen op veel scholen in 
het noorden. Ze waren ‘los’, maar worstelden 
met onderwijskwaliteit. Weterings deed 

daarom mee aan een project dat opbrengst-
gericht werken koppelde aan de planning 
en control-cyclus. Het OGL-traject sloot daar 
naadloos op aan. ‘Wat we hier op het stafbu-
reau doen, de begroting, jaarplannen en het 
strategische beleid, dat moet kloppen met 
wat de scholen in de praktijk aan het doen 
zijn. Ook het bestuur vroeg: “Ans, bedenk 
iets zodat we niet weer opeens zeer zwakke 
scholen hebben”.’

Zicht op scholen met integraal 
verantwoordingsdocument

Ans Weterings is algemeen directeur van 
Op Kop.
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Vroeger: hadden de scholen leerlingbesprekingen waar werd uitgegaan van het leerling-
niveau. Het kon dan eindeloos gaan over kinderen en hun thuissituatie. Zeker als een leer-
ling moeite had en niet was gegroeid.
Nu: is het hele team voor de hele school aan het werk. Wat is onze school aan het doen? In 
plaats van wat doen de leerlingen van mijn klas.

Vroeger en nu

Beduimeld plan
Dat ‘iets’ werd het schooljaarplan. Een ver-
antwoordingsdocument waarin de schooldi-
recteuren puntsgewijs aangeven: die koers 
hebben we gevaren, dat waren de opbreng-
sten, deze hebben we geanalyseerd en we 
zijn van plan om dat te gaan doen. De plan-
ning van de kwaliteitskaarten van Cees Bos 
(WMK), maar ook alles wat aan Cito-normen 
bekend is, het leerlingvolgsysteem en de pro-
fessionalisering staan in één plan. Weterings: 
‘Het moest een beduimeld plan worden en 
dat is het op veel scholen nu ook. Ik wil vin-
gers zien op de plek waar een pagina wordt 
omgeslagen. Dat directeuren vaak gekeken 
hebben en bijgesteld: wat hebben we ook al 
weer afgesproken, wat gaan we aan scholing 
doen, wat waren ook alweer de resultaten? 
In het najaar ga ik bij elke school langs en 
bespreek het met ze.’
Lida Andriol, directeur van de Gen. v.d. 
Boschschool in Willemsoord en de Zuider-
basisschool in Giethoorn, was met eerst-
genoemde pilotschool voor zowel het 
school- als het groepsjaarplan. Opbrengstge-
richt werken heeft haar team veel gebracht. 
‘Je haalt meer uit kinderen. We zijn nu 
bijvoorbeeld met hoogbegaafden en meer-
presteerders bezig. Kinderen uit groep 3 die 
op het niveau van groep 6 lezen, of kinderen 
uit groep 4 die er al uit de methode zijn. We 
zijn ons nu veel bewuster van hoe dat niveau 

eruit ziet en hoe we ons aanbod daarop kun-
nen aansluiten. Het heeft allemaal met elkaar 
te maken. Als de onderwijsbehoeften van 
individuele kinderen goed worden vervuld, 
gaat de hele groep omhoog.’
Andriol hielp ook de andere Op Kop-

Lida Andriol is directeur van de Gen. 
v.d. Boschschool in Willemsoord en de 
Zuiderbasisschool in Giethoorn.
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directeuren enthousiast te krijgen voor het 
schooljaarplan. Bestuurder Weterings: ‘Het 
helpt heel erg als een collega-schoolleider in 
de directie-overleggen regelmatig aangeeft: 
“ik zie hier de voordelen van, met een geïnte-
greerd plan krijg ik opbrengstgericht werken 
beter tussen de oren van m’n leerkrachten 
en heb ik überhaupt veel meer zicht op mijn 
school”.’ Weterings realiseert zich namelijk 
dat het best ver gaat wat ze vraagt: ‘Het 
groepsjaarplan is heel gedetailleerd. Je zou 
het betuttelend kunnen noemen. Maar wat 
we willen is dat de directeur zicht heeft op de 
school, op hoe die draait, op de resultaten en 
de analyse.’

Kwartje
Weterings zit in een intervisiegroep met 
andere algemeen directeuren. ‘Drie jaar 
geleden nam ik dat schooljaarplan al een 
keer mee. “Dat vraag je toch niet van je scho-
len?” En: “Doen ze dat bij jou?” Een dag later 
had ik overigens wel een onderwijskundig 
medewerker aan de telefoon, of we het ook 
digitaal hadden. Die dacht natuurlijk: hier 
hebben we wat te pakken, dit is uniform. Een 
jaar later zat hetzelfde clubje van algemeen 
directeuren bij elkaar. “Ja”, werd er verzucht, 
“we zitten met die opbrengsten, we hebben 
geen zicht op hoe die scholen dat doen”. Dus 
ik zeg: “ik had vorig jaar al wat meegebracht 
he?” Toen was de belangstelling er wel. De 
geest moet rijp zijn voor zoiets. Een jaar 
later viel het kwartje van waar wij mee bezig 
waren geweest.’
De eerste keer levert het behoorlijk wat werk 
op om alle hokjes van het schooljaarplan in 
te vullen, maar, stelt schoolleider Andriol: 
‘Dan hoef je ook niet allerlei mappen uit de 
kast te trekken als de inspectie komt.’ Boven-
dien heeft het grote voordelen om binnen 
dezelfde stichting dezelfde taal te  spreken. 
Andriol: ‘Ik ben na de zomer directeur 
geworden van een tweede school. Omdat de 
documenten hetzelfde zijn, was het gemak-
kelijk praten in de overdrachtsfase. Ik kon 

snel zien hoe het op de school ervoor stond.’ 
Ook op bovenschools niveau is dat handig. 
Weterings: ‘Bij het maken van de groepsjaar-
plannen hebben we het uniforme losgelaten. 
Scholen waren daarbij al in verschillende 
fases en ik wilde niet zeggen: “begin maar 
opnieuw en we doen het zo”. Maar daar leer 
ik ook van, want door de verschillen is het 
op directie- en ib-ers-niveau nu lastiger met 
elkaar vergelijken. Ook wil je liever een con-
stant niveau door de stichting heen.’

Dat het schooljaarplan nog niet digitaal is, is 
een heikel punt, maar het heeft ook voor-
delen gehad, legt Andriol uit. ‘Je moet alles 
intikken, maar daardoor krijg je het ook in 
de vingers. Alle data worden doorgelopen. 
Je wordt dan ook heel bewust van wat die 
cijfers zeggen. Nu moet het wel digitaal 
worden, maar tot nu was het toch een proces 
met elkaar, iets van deze stichting.’

Spiegelen
In de periode van de zeer zwakke scholen is 
Weterings veel opgetrokken met de inspec-
tie. Een leerzame periode: ‘Het werd me 
duidelijk dat er waarschuwingssignalen zijn 
voordat een school gaat afglijden.’ Zoals het 
niet in de gaten houden van groepsproces-
sen: ‘Je moet opbrengsten landelijk blijven 
spiegelen. Op beide probleemscholen zag je 
dat ze heel individueel gericht aan de gang 
waren gegaan. Als het kind maar vooruit 
ging. Maar dat werd niet meer gekoppeld 
aan: het kind zit in groep 3 en wat moet het 
dan landelijk gezien presteren? De leerling 

Door het intikken, krijg je 
de data in de vingers
Voor een school 
gaat afglijden zijn er 
waarschuwings  signalen
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was wel vooruit gegaan, maar niet genoeg.’
Inmiddels zitten alle Op Kop-scholen in het 
groen en ziet Weterings dagelijks voorbeel-
den van opbrengstgericht werken in haar 
organisatie: ‘Eén van onze scholen kreeg een 
inspectiebezoek in verband met voor- en 
vroegschoolse educatie (vve). De inspecteur 
verliet bijna juichend de school en wilde ook 
allerlei formats gebruiken. Het ging eigen-
lijk alleen over groep 1 en 2, maar pas later 
dacht ik: “yes, dit zijn dus ook resultaten van 
opbrengstgericht leiderschap”. De directeur 
draait al jaren mee in het traject en weet 
inmiddels waar ze op moet letten. Ook de 
kleuterleidster is ervaren. Samen hebben zij 
formats ontwikkeld die te maken hebben met 
opbrengstgericht werken.’

Schoolleider Andriol merkt dat het haar 
leerkrachten steeds beter af gaat om de 
analyse niet alleen op papier te zetten, maar 
ook mondeling te delen. ‘Hiervoor was ik veel 
vaker met m’n ib-er aan het werk, nu ook met 
de leerkrachten. Ze hebben zich de groep 
eigen gemaakt, weten hoe ze verder willen en 
wat de punten van aandacht zijn. Niet iedere 
leerkracht is even sterk, maar 95 procent kan 
het nu goed.’
Opbrengstgericht leiderschap geeft Weterings 
daarnaast veel inzicht in het functioneren 
van directeuren en ib-ers: ‘In de gesprekken 
over het schooljaarplan merk ik dat de goeie 
directeur direct een plan klaar heeft. En als 
ik trends zie, zoals moeite met analyseren, 
organiseer ik daar vervolgens scholing op. Het 
niet weten gaf een heel ongemakkelijk gevoel. 
Ook directeuren zagen een negatief inspectie-
oordeel niet aankomen. We zijn nu allemaal 
veel geruster over hoe de zaken ervoor staan 
en kunnen anticiperen op wat voor de school 
of de stichting belangrijk is.’

Een goeie directeur heeft 
direct een plan klaar
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PCO Utrecht

33 scholen, waarvan 1 sbo-school 
• 3 so-scholen en 3 vso-scholen
7800 leerlingen • 960 medewerkers

Op één school in Amersfoort na, staan 
alle scholen van de stichting Protestants 
Christelijk Onderwijs Utrecht (PCO Utrecht) 
in Utrecht.
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Bij een wisseling van ‘de poppetjes’ 

gaat PCO Utrecht in 2007 van 

een schoolbestuur naar een 

onderwijsbestuur. Het bestuurlijk 

accent verschuift daarmee van het 

beheer van de scholen naar de 

kwaliteit van het onderwijs. De inzet 

op Opbrengstgericht leiderschap zorgt 

voor een sneeuwbaleffect en een 

snellere transitie.

Als bestuur kun je je niet meer permitteren 
elk jaar een sluitende begroting en een 
mooie jaarrekening te overleggen, terwijl 
de scholen wellicht kinderen afleveren met 
een forse leerachterstand. Rikus Renting 
is directeur onderwijs bij PCO Utrecht: ‘De 
trend van het afgelopen decennium is dat de 
samenleving steeds nadrukkelijker aan het 
onderwijsveld vraagt: “wat doe je met die 
15 een traditioneel schoolbestuur er primair 
voor zorgt dat er keurige gebouwen staan 
en dat het geld op de daarvoor bestemde 
plek terecht komt. De rest wordt overgelaten 
aan de schooldirecteuren. Met deze definitie 
doe ik het bestuur dat destijds met  pensioen 
ging te kort, maar dat is grosso modo het ver-
schil. De destijds nieuwe bestuurders – oud-
inspecteur Marja Blom en André de Jong 

die inmiddels directeur generaal primair 
onderwijs bij OCW is – zijn niet het beheer 
gaan verwaarlozen, maar zich wel ook heel 
erg bezig gaan houden met de inhoud van 
het onderwijs.’

Slim aanpakken
Voor een bestuur zijn schooldirecteuren 
de eerste bron van alle informatie. Bijna 

‘Samenwerken krijgt 
verdiepende dimensie’

Rikus Renting is directeur onderwijs, 
opleidingen en kennisontwikkeling bij 
PCO Utrecht.
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Vroeger: vertelde de inspectie na een bezoek aan het bestuur hoe de scholen ervoor 
stonden.
Nu: is het andersom. De getallen die het bestuur aanlevert blijken in een aantal gevallen 
actueler dan waar de inspectie in het gesprek over beschikt.

Vroeger: was onderwijs uitsluitend gericht op het helpen van leerlingen helpen. Cito-tussen-
toetsen waren ongebruikelijk. Toetsen afnemen waarin kinderen worden geconfronteerd 
met stof die ze deels nog niet kenden, zou niet pedagogisch zijn.
Nu: toetst PCO Utrecht niet om leerlingen te kwalificeren, maar – in de lijn van handelings-
gericht werken – om primair na te gaan of het geboden onderwijs wel goed is. Wat zijn de 
voorwaarden die leiden tot leren met resultaten? Welke belemmeringen of welke bevorde-
rende factoren zijn er?

Vroeger: was de schoolleider niet bepaald SMART ingesteld. In zijn of haar plan stond bij-
voorbeeld: ik wil meer aandacht voor beter onderwijs. Als de staf vroeg: “heb je beter onder-
wijs meer aandacht gegeven?”, zeiden ze: “ja”. En daarmee zou het doel dan gehaald zijn.
Nu: heeft een schoolleider bijvoorbeeld als doelstelling dat leerkrachten meer mogelijk-
heden van Parnassys leren kennen. Het stafbureau stuurt dan op concrete formuleringen. 
Welke mogelijkheden precies, hoeveel leerkrachten moeten dat kunnen en per wanneer?

Vroeger en nu

vier jaar geleden hoort Renting een van 
de bestuurders nog zeggen: “ik weet niet 
eens hoe mijn scholen werkelijk in elkaar 
steken”. Het OGL-traject is er dan ook op 
gericht geweest om informatie uit de 
scholen, via de directeuren, zo uniform 
mogelijk bij het bestuur te krijgen. Daarvoor 
zijn verschillende formats ontwikkeld. Een 
gemeenschappelijke toetskalender – met 
het activiteitenoverzicht waarin staat wan-
neer en welke stukken ingeleverd moeten 
worden – een toetsprotocol, een school-
toetskaart en een schooljaarplan met als 
bijlage de geformuleerde ambities voor 
het nieuwe schooljaar. Daarnaast maken de 
schoolleiders een analyse van de huidige 
scores op basis van de gegevens uit het 
leerlingvolgsysteem. Renting: ‘Het is een 

stapel documenten, maar zo’n jaarplan 
bijvoorbeeld is alleen de eerste keer veel 
werk. Als schoolleiders het slim aanpakken is 
het de volgende jaren schuiven, muteren en 
herformuleren.’

In september bespreken de 33 directeu-
ren hun schooltoetskaart en jaarplan met 
Renting en zijn collega Carla Sanders, 
bovenschools coördinator onderwijs, of 
met Marlies Middeldorp, specialist speciaal 
onderwijs. In maart gebeurt dit nog een keer 

Directeuren zijn de eerste 
bron van alle informatie

66  project Opbrengstgericht leiderschap



met de scholen waarvan de tussentoetsen 
of andere zaken aanleiding geven voor een 
tweede gesprek. Sanders: ‘De januari- en 
juni-toetsresultaten worden op de school 
ingevoerd in Parnassys. Een ict-er op het 
stafbureau verwerkt deze gegevens vervol-
gens in stichtingsbrede overzichten. Hij stelt 
de schooltoetskaart samen waarmee het 
bestuur kan zien hoe een school ervoor staat 
qua opbrengsten met daarbij de contextva-
riabelen.’ Renting: ‘Die combinatie vormt de 
basis voor gesprekken met de schoolleiding 
en ib’ers. De contextvariabelen zijn een 
manier om het verhaal achter de cijfers op te 
tekenen, maar dan gesystematiseerd. Omdat 
het over 33 scholen gaat, is dat belangrijk. 
Als ik morgen stop met deze baan en Carla 
gaat ook nog eens weg, zou alle informa-
tie verdwenen zijn. Wat wij tussen de oren 
hebben is nog steeds een surplus natuurlijk, 
maar het hart van de gegevens is op deze 
manier geborgd.’
Ter voorbereiding op gesprekken kunnen 
Sanders en Renting ook via de bovenschool-
se module van Parnassys de resultaten 
per school bekijken. In het eigen school-
volgsysteem zien ze daarnaast de wettelijk 
verplichte schooldocumenten, oudertevre-
denheidsonderzoeken en ziekteverzuim-
cijfers. Wat betreft toetsscores is met de 
directeuren afgesproken dat alleen Sanders 
en Renting de groepstoetsscores zien en 
dat ze niet doorklikken tot op het niveau 
van het kind. De stichting is bovendien zo 
transparant mogelijk over informatie die 
via het stafbureau naar het bestuur gaat. 
De schooltoetskaart wordt bijvoorbeeld 
eerst door de directeuren gecheckt, maar 
ook waarnemingen en interpretaties van de 
staf worden teruggekoppeld. Renting: ‘Het 
beleid is: alles wat wij over de school vertel-
len, weet de school zelf ook.’

Gratis samenhorigheid
Als ‘baas van buiten’ kwam Lotte Brente 
drie jaar geleden voor De Piramide werken 

in de Utrechtse wijk Zuilen. Wat voor haar 
logisch leek, bleek in de praktijk nog geen 
gemeengoed. ‘Als je opbrengstgericht 
wilt werken, moet je wel weten wat je aan 
het doen bent en wat je wilt. Waar wil ik 
eindigen in een jaar? Wat betekent dat voor 
mijn leerplannen, in een week, een maand, 
of drie maanden? Ik vond het opvallend 
dat die manier van denken – los van of dat 
dan ook opbrengsten oplevert in de zin van 
dat leerlingen beter gaan presteren – nog 
niet aanwezig was.’ Vorig schooljaar heb-
ben de leerkrachten van De Piramide alle 
groepsplannen voor alle vakken van groep 1 
t/m 8 afgerond. Brente: ‘Toen ik kwam, was 
dat echt nog niet aan de orde. Een externe 
trainer ondersteunt ze hierbij, maar die 
hoeft nu geen pleidooi meer te houden over 
waarom het zinvol is.’ Opbrengstgericht lei-
derschap brengt een cultuuromslag teweeg, 

Carla Sanders is bovenschools coördinator 
onderwijs en zorg bij PCO Utrecht.
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Lotte Brente is directeur van bassischool 
De Piramide in de Utrechtse wijk Zuilen.

legt Brente uit, waardoor samenwerking 
een extra verdiepende dimensie krijgt. 
Leerkrachten coachen elkaar inmiddels op 
allerlei terreinen: ‘“Hoe heb jij dat gedaan?”, 
vragen ze elkaar. Dat geeft zoveel samenho-
righeid. Die krijg ik er gratis bij en zorgt ook 
weer voor extra opbrengsten.’
Om de mindset te veranderen heeft Brente mindset te veranderen heeft Brente mindset
flink gehamerd op doelen. ‘En ik heb 
veel klassenbezoeken gedaan.  Discussies 
gevoerd over visie. Voor onze school bete-
kende dat voortdurend afvragen: wat willen 
we bereiken? Door te kiezen, door onze 
richting en doelen te bepalen, voorkomen 
we stress en kun je zaken achterwege laten.’ 
Uiteindelijk gaan ook leerlingen zich beter 
focussen en doelgerichter werken, legt 
Brente uit: ‘De leerkracht geeft aan: “deze 
week leren we die woorden en aan het eind 
van de week ken je ze”. Kinderen vinden die 

manier van werken leuk en zeggen trots aan 
het einde van de week: “dit heb ik geleerd!” 
Ik denk dat tachtig procent van mijn leer-
krachten deze opbrengstgerichte houding 
nu heeft. Dat heeft wel drie jaar geduurd.’

Lerarendag
Belangrijk voor medewerkers waren de 
twee lerarendagen in 2010 en 2012 . Alle 
800 leerkrachten van PCO Utrecht kwa-
men die dagen samen voor workshops en 
seminars. Renting: ‘We wilden het een soort 
gezamenlijke boost geven: opbrengsten boost geven: opbrengsten boost
zijn van deze tijd en van ons bestuur. Het 
was ook echt kennis delen. Leerkrachten 
zoeken elkaar naar aanleiding van die dag 
nog steeds op.’ Het is ‘des PCO Utrechts’ om 
scholing eerst zelf te ondergaan, voor het 
wordt uitgezet in de scholen. Renting: ‘Bij 
de invoering van Parnassys bijvoorbeeld 
hebben we eerst zelf de trainingen gevolgd 
om te kijken of ze goed waren.’ Inmiddels 
heeft de stichting met regionale partners 
een scholingsconvenant gesloten. Renting: 
‘De drie grote schoolbesturen in Utrecht 
hebben elkaar gevonden in professionali-
sering. We proberen voortijdig en proactief 

met aanbieders te overleggen en vervolgens 
op maat scholing te bieden, waar nodig en 
mogelijk in company.’ Een logisch gevolg 
van het OGL-traject. Renting: ‘Het is een 
sneeuwbaleffect. Als je het over opbreng-
sten hebt, ga je het hebben over de voor-
waarden om tot opbrengsten te komen. Hoe 
wil je die opbrengsten meten? Dan kom je 
op het leerlingvolgsysteem. Tegelijk brengt 

Door richting te bepalen 
voorkom je stress en kun 
je ook heel veel zaken 
achterwege laten
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handelingsgericht denken de sterke en 
zwakke kanten van je team naar voren en 
dan kom je automatisch uit bij scholing.’
Zo’n beetje alle doelen die de organisatie 
zichzelf oplegde in 2009 zijn gehaald. Van de 
vijf zwakke scholen is er geen meer over. En 
scholen verantwoorden zichzelf inmiddels 
zo degelijk dat de inspectie het bestuurlijk 
gesprek vorig schooljaar niet nodig vond. 
Bovendien: hoe langer je data verzamelt, 
hoe waardevoller het wordt. Mits het 
systeem van de correcte informatie wordt 

voorzien (‘rubbish in = rubbish out’). Sanders: 
‘In het eerste jaar heb je cijfers, maar nog 
geen vergelijkingsmateriaal. Nu kunnen we 
bijvoorbeeld vragen: “die groep 7 waar jij zo 
tevreden over bent, heb je die ook in beeld 
toen die leerlingen groep 5 vormden?” Ofte-
wel: heb je te maken met een goede groep, 
of is het het succes van die leerkracht? En 
vervolgens kun je verticaal kijken: als een 
leerkracht groep 6 heeft, wat is er achtereen-
volgens in die groepen 6 gebeurd? Dan gaat 
het gesprek echt lopen.’
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PCPO Krimpenerwaard

8 scholen • 1.600 leerlingen
• 150 medewerkers

De scholen vooar protestants-christelijk 
onderwijs staan in Krimpen aan de Lek, 
Bergambacht, Gouderak, Lekkerkerk, 
Ouderkerk aan den IJssel en Schoonhoven.
Zij doen OGL samen met SPCOL in Lopik.
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Bij het formuleren van een 

toetskalender en het gebruik van 

bovenschoolse modules in het 

leerlingvolgsysteem, zoekt PCPO 

Krimpenerwaard de balans tussen het 

bovenschools verantwoorden van 

opbrengsten en het bewaken van de 

autonomie van de scholen. Een ervaren 

ib-er die data op waarde weet te 

schatten, is daarbij onmisbaar.

Wanneer de scholen in 2005 fuseren tot 
PCPO Krimpenerwaard wordt zwart op wit 
vastgelegd dat ze hun eigenheid mogen 
houden. Dat is een groot goed, legt Aria 
Vaatstra uit, die inmiddels voor twee scholen 
binnen de vereniging heeft gewerkt. ‘We zit-
ten in allerlei plaatsen. De ene cultuur is de 
andere niet.’ Op verschillende momenten in 
het OGL-traject laaide dan ook de discussie 
over autonomie versus bovenschools verant-
woorden op. Bijvoorbeeld bij het formuleren 
van een gezamenlijke toetskalender- en 
protocol. Een vergadering met alle directeu-
ren en ib-ers over dit onderwerp leidde tot 
Babylonische spraakverwarringen. Vaat-
stra: ‘Het op hoofdlijnen vastleggen lukte 
wel, maar daarna ging het te ver. Gebrui-
ken we pen of potlood? Mogen kinderen 

uitgummen of niet? Op dat niveau kwamen 
we terecht en daar moesten we niet zijn.’ In 
het toetsprotocol zijn uiteindelijk vooral die 
hoofdlijnen vastgelegd, bijvoorbeeld welke 
toetsen bovenschools worden vergeleken. 
Voor rekenen leverde dat geen discussie op, 
maar er bestaan verschillende visies op de 
leestoetsen. Scholen mogen nu nog steeds 
kiezen of ze avi doen, of alleen leestempo/
leestechniek (dmt).

‘De bewustwording
is toegenomen’

Aria Vaatstra is directeur van basisschool 
De Bron in Gouderak.
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Vroeger: wanneer het bestuur de managementrapportages besprak, was er een sfeer van: 
voor kennisgeving aannemen. Als de algemeen directeur zei dat het goed was, werden er 
verder maar weinig vragen gesteld
Nu: wil het bestuur veel informatie en zijn ze kritisch. Wat staat er eigenlijk, wat wordt er 
bedoeld? Het bestuur moet veel meer in de toezichthoudende rol gaan zitten. Ze komen 
nog iets meer op afstand te staan. Tegelijkertijd moeten ze wel checken of het allemaal wel 
goed gaat binnen de vereniging.

Vroeger: had je één toets aan het eind van de basisschool.
Nu: zijn toetsen gewoner geworden. ‘We gaan vandaag niet rekenen uit dit boek, maar uit 
dat boekje.’

Vroeger en nu

Indikken
Ook bij de bovenschoolse module van 
Parnassys speelt de kwestie school/boven-
schools. Wat gaat de bestuurder zien en 
wat gaat hij doen met die informatie? Gaat 
hij alles elk jaar bekijken, of in januari deze 
school en juni die? In hoeverre worden 
bijvoorbeeld ib-ers daarbij betrokken om het 
verhaal achter de cijfers te vertellen? Rieke 
de Kool is bovenschools beleidsmedewerker: 
‘Daar gaan we het komende tijd over heb-
ben.’ De Kool was betrokken bij de formule-
ring van een bestuurlijk toetsingskader dat 
het bestuur inzicht geeft in hoe de scholen 
ervoor staan en een intern toezichtkader 
dat de processen waardeert. De directeuren 
van de scholen vullen twee keer per jaar het 
jongste model van de managementrapporta-
ge (marap) in. Verder maakt De Kool diverse 
rapportages voor het bestuur op basis 
van de documenten die de schoolleiders 

Rieke de Kool is bovenschools beleids-
medewerker voor PCPO Krimpenerwaard.

Ik ben een fanatiekeling 
op het inzichtelijk maken 
van cijfers

72  project Opbrengstgericht leiderschap



aanleveren: ‘Het formuleren van de cyclus 
en de bijbehorende formats is best een 
zoektocht geweest. Het is nog steeds vrij 
uitgebreid, maar ik geloof dat de bestuurders 
hier wel tevreden mee zijn. Later kunnen we 
het wellicht altijd nog indikken.’
De planlast zorgt af en toe voor frustraties 
onder directie en ib-ers, maar de meerwaarde 
van werken aan opbrengsten is voor de 
scholen verder nicht im frage. Joop van Roest, 
ib-er op de Ichthusschool in Schoonhoven, 
was de troepen ver vooruit. Al zo’n acht jaar 
is hij bezig met scores analyseren en trends 
zien in de ontwikkeling van groepen. Van 
Roest: ‘Opbrengstgericht werken was voor 
mij geen schrik. Ik ben een fanatiekeling op 
het inzichtelijk maken van cijfers, van de 
doorgaande lijn. Eerst met Cito, later Parnas-
sys. Het werken met data is sowieso verhel-
derend. Wat de laatste jaren is veranderd is 

de bewustwording. In gesprekken kom ik nu 
veel frequenter terug op de opbrengsten en 
dat er ondersteuning voor kinderen nodig is. 
De focus is een tijdlang geweest ‘we moeten 
al die D- en E-klantjes eruit krijgen’. Nee, de 
hele groep moet omhoog. Dat is ook een 
visieverandering. Dat je die plus-kinderen 
ook omhoog kunt krijgen.’

Eunice Hage is directeur van de Ichthus-
school: ‘Opbrengstgericht werken heeft 
ook de leerkracht aan het denken gezet. De 
directeur stelt de juiste vragen aan de ib-er 
en de ib-er vervolgens aan de leerkracht. Hoe 
komt het dat de opbrengsten lager zijn dan 
verwacht of juist weer aantrekken? Leer-
krachten spelen in op de informatie uit de 
resultaten door bijvoorbeeld de instructietijd 
te verlengen en dan zie je de opbrengsten 
ook omhoog gaan. Ze presenteren en bespre-
ken hun resultaten inmiddels centraal aan en 
met het team en leren daarbij van elkaar.’
Van Roest noemt een voorbeeld van een 
leerkracht van groep 4 die rekenen zag ach-
terblijven en vervolgens geholpen door een 
pabo-student ‘flitsmomenten’ heeft bedacht: 
hele kleine geautomatiseerde rekenoefe-
ningetjes door de dag heen. De ib-er gaat 
voorzichtig te werk. Bij gesprekken over 
opbrengsten probeert hij zich in te leven in 
de persoon. ‘Bij een negatieve uitslag neem 
ik de leerkracht voor de teamvergadering bij-
voorbeeld even apart: ik ga straks zeggen dat 
het op die punten achterblijft. Maar het gaat 
om de groep en niet om jou. Dat van tevoren 
alvast inleiden is belangrijk. Ook bij een 
compliment overigens: ik ga dat zo zeggen, 

Joop van Roest is ib-er op de Ichthusschool 
in Schoonhoven.

Dat is ook een visie-
verandering. Dat je die 
plus-kinderen ook omhoog 
kunt krijgen
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dat je je niet overrompeld voelt. Nu kon die 
leerkracht iets over die flitsmomenten vertel-
len, in plaats van dat ze dichtklapte.’

Consultatiebureau
Ook schoolleider Vaatstra van basisschool 
De Bron in Gouderak ziet de manier van 
werken als een meerwaarde: ‘Je doet kinde-
ren tekort als je ze niet voldoende uitdaagt. 
Een kind komt binnen met een bepaald 
niveau. Daarin verwacht je een bepaalde 
ontwikkeling en daar moet je wat mee. Dat 
zeg ik ook tegen nieuwe ouders: u gaat al 
drie jaar met uw kind naar het consultatie-
bureau. Ook hier op school houden wij de 
groei van uw kind bij.’

Vaatstra: ‘Ontwikkelt het zich naar onze 
verwachting? Ook als de lijn omhoog afbuigt: 
dan heb je het kind misschien te laag inge-
schat. Cijfers bekijken en presenteren doen 
we al jaren, maar die slag naar de leerkracht 
die zelf zegt: “ik moet hier iets mee”, die is 
nieuw. In de teamvergadering hebben we het 
bijvoorbeeld over de groepsplannen die nu 
zijn gemaakt. Kinderen die op hoog niveau 
rekenen, de zonnetjes noemen wij hen, wor-
den besproken. Die moet je extra uitdaging 
bieden. Dan gaan de leerkrachten zoeken in 
de methode: wat worden voor deze kinderen 
de uitdagende opdrachten?’ Voor dit jaar zijn 
vijf van dit soort vergaderingen ingepland. 
Vaatstra: ‘De vrije woensdagmiddag is niet 
meer vanzelfsprekend.’

Handigheidjes
Deelname aan de NSA-competentiekringen 
– onderdeel van het OGL-project – bracht 
inhoudelijk leuke trajecten. PCPO Krimpe-
nerwaard kent sinds vorig schooljaar twee 
werkgroepen van directeuren die bij elkaar 
op bezoek gaan: hoe doen ze het, hoe is de 
sfeer? Vaatstra: ‘Je ziet handigheidjes die je 
mee kan nemen naar je eigen team. Maar 
ook voor de directeur die je bezoekt kan het 
heel waardevol zijn. Wij hebben bijvoorbeeld 
leerkrachten geïnterviewd terwijl de direc-
teur zijn of haar klas overnam. Die interviews 
waren gericht op de ontwikkeling van de 
directeur: hij vraagt dat, wat merkt het team 
daar eigenlijk van? Vervolgens bespraken we 
de bevindingen met de directeur. Voor hem 
best eng om je zo bloot te geven. Maar er 
kwamen dingen uit waar hij heel concreet 
mee verder kon.’

Eunice Hage is directeur van de Ichthusschool 
in Schoonhoven.

Uw kind gaat al drie jaar 
naar het consultatiebureau, 
ook op school houden wij 
de groei bij
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Oppassen voor…

 Schoolleider Eunice Hage: ‘Dat Cito 
gaat bepalen wat er in het Nederlandse 
onderwijs wordt aangeboden. Dat is 
een risico dat we in de gaten moeten 
houden.’

Schoolleider Aria Vaatstra: ‘Dat cijfers 
blanco worden gepresenteerd, zonder 
het verhaal erachter. Zien we straks niet 
alleen maar cijfers? In de schoolmusical 
voor de zomer deden twee kinderen mee 
die heel laag scoren op leergebied, maar 
ze droegen die musical. Wat een zonnen! 
Dat zie je niet terug in de data. En dat 
vind ik een grote valkuil. Voor die kwali-
teiten moeten we ruimte blijven bieden.’

Schoolleider Hage zit in de andere werk-
groep, waar de invulling iets anders was. 
‘Ik had bijvoorbeeld een ontwikkelvraag 
over het aansturen van leerkrachten op hun 
professionaliteit en hun didactische vaar-
digheden rond de instructie. De collega-di-
recteuren hebben mij daarop bevraagd: hoe 
doe je dat? We kenden allemaal vergelijkbare 
situaties. Zij liepen ook aan tegen hoe je die 
ontwikkeling echt tot stand brengt. Een col-
lega die zich op dat punt had laten scholen 
door de onderwijsbegeleidingsdienst had 
een soort kijkwijzer gekregen waarmee de 
leerkracht zichzelf kan scoren op het gebied 
van didactische vaardigheden. Dat werkt veel 
beter dan wanneer ik het doe, of de ib-er. En 
je kunt de uitkomsten koppelen aan pop-
gesprekken. Dat zijn fijne tips.’
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VGPO HAAL

8 scholen • 1350 leerlingen
• 120 medewerkers

Na een bestuurlijke fusie van de scholen 
voor gereformeerd en bijbelgetrouw 
onderwijs in Hilversum, Almere, Amersfoort 
en Leusden is in 1998 VGPO HAAL ontstaan. 
In 2012 is HAAL een personele unie 
aangegaan met Veluwe Plus in Barneveld.
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Handelingsgericht werken koppelen 

aan opbrengstgericht werken. VGPO 

HAAL heeft de verbinding tussen 

die twee processen gevonden. De 

vereniging legt nu de laatste hand aan 

een zelf ontwikkeld dashboard, waarin 

niet alleen gewenste gegevens uit Cito 

en Parnassys naar voor komen, maar 

waarmee het bestuur ook zijn eigen 

normen kan stellen.

De strategiekaart van VGPO Haal hangt in 
de gang van het stafkantoor. Doelen en 
wensen van de vereniging zijn helder en 
voor iedereen zichtbaar. Al jaren geleden 
formuleerde bestuurder Jan Overweg kri-
tische prestatie-indicatoren, bijvoorbeeld 
op het gebied van identiteit: ‘De instroom-
samenstelling is belangrijk voor ons, dat 
de kinderen die zich bij ons melden ook 
echt bijbelgetrouw onderwijs zoeken. 
Een indicator daarvoor is bijvoorbeeld 
lidmaatschap van een kerk. Als het gaat 
om opbrengsten is onder meer kritisch dat 
leerlingen met de tussentoetsen rekenen 
op een bepaald niveau zitten.’ Het nieuwe 
dashboard waarmee de vereniging straks 
gaat werken, moet al die eigen normen, 
doelen en resultaten samenbrengen. 

Bestaande overzichten boden geen soelaas. 
Overweg: ‘Ik heb zoveel systemen gezien 
waarbij anderen voor mij bepalen wat er 
gebeurt door wat ze presenteren en hoe. 
Parnassys heeft inmiddels de inspectie-
norm ingevoerd, maar ik wil een Haal-norm 
kunnen stellen: zelf sturen. Als een school 
dan onder de Haal-norm zit, maar boven 
die van de inspectie, kan ik vragen: wat is 
realistisch voor jou voor volgend jaar? En 
daarmee ook een schoolnorm hanteren.’

‘De tijd moet zitten
in het gesprek’

Jan Overweg is voorzitter College van Bestuur 
van VGPO Haal.
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Vroeger: was Parnassys al wel in gebruik, maar het analyseren van data en het doelen stellen 
naar aanleiding van observaties gebeurde eigenlijk nog niet.
Nu: weet de verenging veel over de leerlingen en gebruikt de data als middel om iets te 
gaan doen. ‘Het gaat om hoe effectief we zijn in ons lesgeven. Als het effectief is, zo door-
gaan. Zo niet, dan ga je de instructie verbeteren.’

Vroeger: vroeg je subsidie aan en ging je daarna wel eens bedenken wat je met dat geld 
ging doen.
Nu: moet het passen in de visie, in de doelen die de stichting wil halen en dan nog wordt er 
heel kritisch gekeken naar projecten.

Vroeger: spelling gaat slecht, we schaffen een nieuwe methode aan. Of – nog erger – de 
methode is afgeschreven: we schaffen een nieuwe aan.
Nu: zorgvuldig en bewust kiezen welke interventie je toepast. Is er wel een relatie tussen de 
leeropbrengsten en de methode? Voor innovatie is maar beperkte tijd beschikbaar: wat is 
dus het gewenste effect?

Vroeger en nu

Ontsluiten
Het dashboard is niet meer dan een frame-
work dat de relevante databronnen leeg work dat de relevante databronnen leeg work
trekt en de onderwerpen laat zien die kri-
tisch zijn voor Haal, niet alleen opbrengsten, 
maar ook oudertevredenheid en financiën. 
In de praktijk was het nog niet makkelijk om 
dataleveranciers mee te krijgen. Overweg: 
‘Parnassys bijvoorbeeld wilde best ontslui-
ten, als ze maar weten wat er met die data 
gebeurt. Ook het bedrijf dat onze HR- en 
financiële cijfers bijhoudt, wilde wel een 
koppeling maken, maar niet dat de gege-
vens worden gebruikt door een andere par-
tij. Daar zijn veel gesprekken over gevoerd. 
Ook het administratiekantoor zat ertussen.’
Overweg hield stug vol, want voorwaarde 
voor Opbrengstgericht leiderschap was dat 
de planlast bij de directeuren verminderd 
zou worden: ‘Zij moesten allerlei rapporta-
ges schrijven, voor mij, voor de inspectie. 

Eelke Westrik is directeur van GBS De Horizon 
in Amersfoort.
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Wij hebben gezegd: dat is zonde van de 
tijd. De tijd moet zitten in het gesprek.’ Het 
tweede onderwerp waar de stichting inten-
sief mee aan de slag ging, is dan ook het 
organiseren van de gesprekkencyclus rond 
opbrengsten. Vier keer per jaar vinden nu 
monitorings- en verantwoordingsgesprek-
ken plaats. Tijdens twee van deze gesprek-
ken wordt op het resultaat ingezoomd, de 
andere twee gaan meer over het proces.
De cyclus start op het niveau van de leer-
kracht in gesprek met de directeur/ib-er, 
ongeveer een maand later is de beurt aan 

de directeur met de bestuurder en weer een 
maand later de bestuurder met de toezicht-
houder. Gesprekken zijn zo ingepland dat 
ze logisch uitkomen met de resultaten van 
de Cito-toetsen en de groepsplannen. Die 
worden twee keer per jaar geschreven en 
de andere twee keer waar nodig bijgesteld. 
Eelke Westrik is directeur van De Horizon in 
Amersfoort: ‘Vorig jaar hebben we de kop-
peling tussen het gesprek en de Cito-toets-
kalender een keer losgelaten en dat werkt 
achteraf gezien toch niet goed. Leerkrachten 
trekken conclusies en vervolgens laten de 
niet-methode toetsen toch andere resulta-
ten zien. Dan kun je eigenlijk opnieuw gaan 
praten.’

Zoektocht
De gesprekken zijn nog wel een zoektocht, 
legt Westrik uit. ‘Wanneer kan ik een bege-
leidende pet op zetten en wanneer niet? 
In de verantwoordingsgesprekken kon ik bij 

Opbrengstgericht werken 
is een leerproces waarin je 
je neus mag stoten en dan 
op een positieve manier 
weer verder
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wijze van spreken achterover leunen, zo van: 
verantwoord je maar. Het beeld ontstond 
dat ik alleen maar oog zou hebben voor 
scores.’ Westrik realiseert zich dat opbrengst-
gericht werken voor de leerkracht dichtbij 
zijn of haar persoon komt. ‘Zij hebben iets 
gedaan met kinderen en daar komt iets uit. 
Op dat gevoelige punt ligt de uitdaging 
voor mij om ze verder te helpen.’ Inmid-
dels heeft Westrik een managementteam 
gevormd, waarmee hij samen met de ib-er 
en soms ook RT-er of bouwcoördinator naar 
de resultaten kijkt. Het OGL-traject legt 
iets bloot over de cultuur waarin je werkt, 
aldus Westrik: ‘Mensen gingen zich eerst 
profileren: kijk eens wat ik heb gehaald. Of: 

Pietje deed het bij mij wel heel goed vorig 
jaar. Inmiddels verschuift de cultuur naar 
een professionele: ik zie dat jouw groep op 
dat punt naar beneden loopt, dat je moeite 
hebt. Zullen we samen kijken, kan ik je hel-
pen? Het is een leerproces waarin je je neus 
mag stoten en dan op een positieve manier 
weer verder.’

De externe projectleider voor OGL geeft aan 
dat de verschillende processen – opbrengst-
gericht werken, handelingsgericht werken, 
de gesprekkencyclus – als radartjes in 
elkaar zijn gaan lopen. ‘Zowel op school- 
als bestuursniveau waren ontwikkelingen 
gaande waarvan je opeens de synergie zag.’ 
Daar moet je niet te makkelijk over denken: 
‘Neem het dashboard. Besturen denken al 
snel: dat ziet er mooi uit, dat wil ik ook wel. 
Maar vervolgens worden ze huiverig. Want 
om het dashboard te kunnen inrichten moet 
je helemaal terug naar je visie en missie. Je 
moet succesfactoren kunnen benoemen 
die kritisch zijn en aangeven welke van de 
honderden indicatoren die een rol kunnen 
spelen, je wilt plaatsen.’

Subsidie
Overweg: ‘Dit traject was niet: er ligt een 
subsidie en we gaan dit eens oppakken. We 
hadden al getallen opgebouwd waar we het 
met z’n allen over hebben: het jaarplan, de 
Cito-scores, oudertevredenheid. Door dit 
project is het allemaal strakker neergezet.’ 
Hij signaleert een bepaalde houding van de 
mensen bij VGPO Haal: ‘Het is niet zomaar 
even iets inrichten geweest. Dat kun je wel 
doen, maar versterkt niet de onderzoeksge-
richte houding in de organisatie. Dat laatste 
was de rode draad.’

Begrippen

Binnen het project OGL heeft VGPO 
Haal de begrippen eenduidig gemaakt. 
Zo kan de vereniging sturen op basis 
van vergelijkbare gegevens. 
Gedefinieerd zijn daarom de:
•  kengetallen, gegevens over de 

scholen die in een landelijke bench-
mark meegenomen kunnen worden mark meegenomen kunnen worden mark
(man-vrouw verhouding binnen een 
organisatie, liquiditeit en solvabili-
teit, maar ook Cito-eindscores);

•  stuurgetallen, cijfers (zoals de 
kengetallen) met een doelstelling 
daaraan verbonden;

•  kritische succesfactoren, factoren 
die het succes van jouw organisatie 
bepalen (hier is eigen kleur aan te 
geven, waarop wil je excellent zijn?);

•  en (kritische) prestatie- indicatoren, 
die geven de norm weer (wanneer 
heb je zo’n succesfactor gereali-
seerd?) en worden ook wel kpi’s 
genoemd.

Ik wil zelf kunnen sturen door 
een Haal-norm te stellen
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De 74 deelnemende besturen aan 

Opbrengstgericht leiderschap zijn 

verdeeld over zes regionale netwerken. 

Afgelopen drie jaar kwamen zij 

jaarlijks vier keer samen. Tijdens de 

extra officiële netwerkbijeenkomst 

– sommige overleggen worden 

op eigen initiatief doorgezet – 

van de regio Utrecht/Gelderland 

staat de verantwoording van de 

opbrengsten aan de toezichthouder 

centraal. Daarbij wordt ingezoomd

op Policy Governance®. Hoewel dit 

bestuursmodel al veel eerder bestond 

dan het OGL-traject, lijkt het door 

haar duidelijke scheiding in rollen en 

verantwoordelijkheden gemaakt voor 

Opbrengstgericht leiderschap.

Eén van de aanwezige bestuurders legt zijn 
dilemma maar meteen op tafel. Hij worstelt 
met de informatievoorziening richting zijn 
Raad van Toezicht (RvT). De stichting werkt 
al sinds 2004 met een Raad van Toezicht-
model, maar als het gaat om het delen en 
beoordelen van onderwijsopbrengsten blijft 
het een zoektocht. ‘De RvT leunt erg op onze 
informatie. Officieel moet zij beoordelen of 
de behaalde opbrengsten overeenkomen 
met de doelen die we hebben gesteld, 
maar hoe kan ze dat het beste doen? Ik heb 
een toezichtkader opgesteld waarin ook 
Cito-scores en inspectiebevindingen van de 
scholen zijn opgenomen, maar vervolgens 
komt niet echt een inhoudelijk gesprek op 
gang. Men ziet de groene kleurtjes en bij de 
paar rode vakjes denken ze: “ach, de school 
scoort een keertje lager”.’ Wanneer bijvoor-
beeld het onderwerp financiën aan bod 
komt, zit de RvT veel sneller op het puntje 
van haar stoel, valt hem op. ‘Rode cijfers zijn 
dan tastbaar en alarmerend. Maar ik wil de 
RvT-leden ook voor de onderwijsopbreng-
sten activeren en kritisch door ze bevraagd 
worden. Alleen van welke input moet ik ze 
dan voorzien?’

Verslag netwerkbijeenkomst Policy Governance

‘Onze Raad van Toezicht leunt
teveel op het bestuur’
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Als het aan het Policy Governance-model 
ligt: helemaal niet zoveel, legt een collega-
bestuurder aan hem uit. ‘Je formuleert – ook 
als het gaat om kwaliteit van onderwijs – je 
doelen en wat níet mag gebeuren. Daar leg 
je verantwoording over af aan de RvT.’ Van 
de aanwezigen werken een paar met het 
model van de Amerikaan John Carver. De 
meest vergevorderde bestuurder vertelt dat 
ze sinds Policy Governance één keer per jaar 
elk beleidsterrein bespreekt met haar RvT. 
Onderwijs komt doorgaans in november aan 
bod, want dan heeft ze alle schooljaarver-
slagen van haar schooldirecteuren kunnen 
verwerken: ‘We lopen dan puntsgewijs op 
stichtingsniveau de beleidsuitspraken na. 
Als deze goed zijn, heb ik weer mijn man-
datering voor een jaar. De vergaderingen 
duren maximaal twee uur. Ik voer ook geen 
functioneringsgesprek meer met mijn RvT.’

Eenpitter
Haar collega’s kijken verheugd op bij de 
tijdsbesparing. De netwerkbijeenkomst 
gebruiken ze om elkaar te voorzien van tips, 
kritische vragen te stellen en uitleg te geven 
over de eigen praktijk. Sommige deelnemers 
staan als algemeen directeur aan het hoofd 
van grote onderwijsorganisaties,  anderen 
zijn unit-directeur of stafmedewerker 
kwaliteitszorg. Ook een directeur van een 
eenpitter is aanwezig. Wanneer collega’s 
haar vragen hoe zij verantwoording aflegt 
en hoe haar bestuurskolom is ingericht, 
vertelt ze met een tienkoppig toezichthou-
dend vrijwilligersbestuur te werken, veelal 

betrokken ouders. Samen met een aantal 
van hen zit ze in beleidscommissies zoals 
financiën en nieuwbouw. Afgesproken is dat 
wanneer het bestuur stemt over één van de 
commissie-onderwerpen, het betreffende 
bestuurs/beleidscommissie-lid zich van 
stemming onthoudt.
De ‘grotere jongens’ op de netwerkbijeen-
komst reageren even verbaasd. Ze vinden 
het risicovol als het gaat om rolverwarring. 
Bovendien is zo kleinschalig werken – met 
ouders en andere stakeholders in een 
toezichthoudende functie – een fase die zij 
al lang geleden hebben afgesloten. ‘Wordt 
jouw speelruimte dan niet bepaald door de 
grillen van het bestuur?’ Maar de betref-
fende eenpitter-directeur heeft nergens last. 

Carine Hulscher-Slot is projectleider van het 
project Opbrengstgericht leiderschap.
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‘Zo ervaar ik dat zeker niet. We werken met 
een managementstatuut, die rolvastheid is 
bij ons niet zo’n item.’ Gezamelijk komen ze 
al snel tot de conclusie dat toezicht houden 
uiteindelijk over vertrouwen gaat. Een voor-
zitter CvB: ‘Ook bij Policy Governance kun je 
niet 100 procent zeker zijn of het RvT wel de 
juiste informatie krijgt van het bestuur, het 
bestuur van de directeuren en de directeu-
ren van leerkrachten. Het is een illusie om te 
denken dat toezicht sluitend is.’
Maar het moet wel goed geregeld zijn. 
Senior AVS-adviseur Carine Hulscher-Slot is 
voorzitter van de netwerkbijeenkomsten, 
projectleider Opbrengstgericht leider-
schap en Policy Governance-deskundige. Ze 
benadrukt de actualiteit van het onderwerp. 
Na de wettelijke scheiding tussen bestuur 
en toezicht in 2010 zoeken onderwijsorga-
nisaties naar een ideale inrichting van hun 
bestuurskolom. Dat is ook belangrijk voor 
de onderwijsopbrengsten, want daar wordt 
het bestuur op aangesproken. Hoe haalt hij 
of zij de juiste informatie uit de organisatie 
naar boven en wie controleert de bestuur-
der? De strikte afbakening van rollen zoals 
Carver die voorstelt, is daarbij wel wennen, 
legt Hulscher-Slot uit. ‘Reken op zeker twee 
jaar om Policy Governance onder de knie te 
krijgen.’ Maar uiteindelijk schept het helder-
heid en ruimte. ‘Het biedt een enorme veilig-
heid en van daaruit krijgt iedereen binnen 
de keten ruimte om zijn eigen rol zo goed 
mogelijk in te vullen. Als je het goed doet, 
knelt het juist niet.’

Generalisten
Als resultaat van Policy Governance-
model is de RvT van één van de algemeen 
directeuren gekrompen van negen naar 
vijf personen. Ook is de Raad anders van 
samenstelling geworden. ‘Ik wil geen speci-
alisten of materie-deskundigen meer, maar 
generalisten. Vroeger keek iedereen naar de 
penningmeester als de begroting ter tafel 
kwam, maar RvT-leden moeten het op het-
zelfde niveau over alle onderwerpen kunnen 
hebben. Daarom scholen we ze, of desnoods 
huren ze iemand in met een bepaalde 
expertise.’ Blijft er binnen zo’n format wel 
ruimte over voor het gesprek over onder-
wijs, waar de eerste vraagsteller behoefte 
aan had? ‘Jazeker’, luidt de respons. Al blijft 
de rolvastheid een punt. ‘Laatst schreef ik 
een stuk over ‘Basis voor presteren’, een 
typisch onderwijs inhoudelijk document. 
Dat leg ik mijn RvT dan wel voor, omdat ik 
benieuwd ben naar hun mening. Maar zo’n 
onderwerp staat bewust ‘onder de streep’ 
geagendeerd. Het is betrokkenheidsinfor-
matie: het laat zien wat in de organisatie 
speelt, maar de RvT heeft daar geen zeggen-
schap over.’ Om te voorkomen dat de RvT in 
de verkeerde rol schiet, stuurde de bestuur-
der het stuk van te voren bewust niet per 
mail toe. ‘Ik print het uit en ze kunnen het 
doorbladeren tijdens de vergadering. Eén 
van de RvT-leden vond dat niet prettig, het 
blijft dus af en toe stoeien, maar ik denk dat 
het zo het beste werkt voor iedereen.’
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Hoe Carver werkt

Policy Governance is geen blauwdruk, maar een model. Dat betekent dat men de 
‘Carveriaanse’ manier van werken kan toepassen binnen allerlei bestuursstructuren. 
Het model wil toezicht en bestuur effectiever maken: beide partijen in staat stellen om 
werkelijk in control te zijn. Dit met nadruk op het waarmaken van maatschappelijke in control te zijn. Dit met nadruk op het waarmaken van maatschappelijke in control

doelstelling. Mits goed uitgevoerd voorkomt Policy Governance dat de toezichthouder 
te veel doet – op de stoel van de bestuurder gaat zitten – of dat hij juist te weinig doet 
wanneer optreden wel geboden is.

• Don’ts
  De RvT formuleert samen met het bestuur beleidsafspraken. De organisatiedoelen 

worden vastgelegd en afgebakend door zogenaamde ‘don’ts’. Een organisatie stelt 
zichzelf bijvoorbeeld ten doel om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden, maar 
mag daarbij niet – de ‘don’t’ – dingen doen die onwettig of onethisch zijn.

• Mandaten
  Dankzij de don’ts kan de bestuurder of algemeen directeur beleidsdoelen zelf van een 

redelijke interpretatie voorzien en verder vormgeven. ‘Om ervoor te zorgen dat het 
ziekteverzuim níet hoger wordt dan het landelijk gemiddelde, ga ik …’ vul maar in. Hierin 
in zit de beleidsruimte voor het bestuur. Hij of zij krijgt van de RvT het ‘mandaat’ om voor 
een bepaalde periode aan een doel te werken.

• Controle
  Policy Governance kent een monitoringsschema waarin wordt afgesproken wanneer en 

op welke manier er over de verschillende beleidsterreinen wordt gerapporteerd. Een 
RvT kan op verschillende manieren aan informatie komen, via bestuursverslagen, maar 
bijvoorbeeld ook door interne of externe audits.

‘Het gaat weer over onderwijs’  85



86  project Opbrengstgericht leiderschap



TEKST
Joëlle Poortvliet

FOTOGRAFIE
Hans Roggen

EINDREDACTIE
Carine Hulscher-Slot
Winlan Man

GRAFISCHE VERZORGING EN DRUK
Thoben Offset Nijmegen

MET DANK AAN
COG Drenthe 
Colon 
De Basis Heerenveen 
Fluvium 
Hoogezand-Sappemeer 
Invitare 
Jenaplan Onderwijs Noord 
Konot 
Leerplein055 
Op Kop 
PCO Utrecht 
PCPO Krimpenerwaard 
VGPO Haal

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. 

Colofon

‘Het gaat weer over onderwijs’  87







‘Het gaat weer
over onderwijs‘

Ervaringen vanuit het project 
Opbrengstgericht leiderschap

Varrolaan 60

Postbus 85246

3508 AE Utrecht

Telefoon: 030 3100 933

Website: www.poraad.nl

E-mail: info@poraad.nl


