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met veel genoegen 
kijk ik terug 
op twaalf jaar 
bestuur en 
toezicht bij 
Agora. Bij mijn 

start in 2008 moest er nog veel gebeuren om 
de bestuurlijke administratie in onderlinge 
samenhang goed op orde te krijgen. 
Statuten, reglementen, mandateringen en 
bestuurlijke informatiestromen behoefden 
afstemming; zowel naar proces als naar 
inhoud. Onderwerpen als kwaliteitszorg, 
planning en control stonden in de 
kinderschoenen. Er waren nog veel banden 
met ‘oude bestuursstructuren’ die in 
gezamenlijkheid in een veel eerder stadium 
hadden besloten het basisonderwijs met 
een christelijke, katholieke en in bredere zin 
‘geestelijke signatuur’ in de Zaanstreek een 
kwaliteitsimpuls en stevige verankering in 
de samenleving te geven. Dit als tegenhanger 
van te veel versnippering, onnodige overhead 
en inefficiënte bedrijfsvoering. 

Vandaag de dag kunnen we niet anders 
zeggen dan dat het een heel goed besluit is 
geweest: Agora staat inmiddels ‘op de kaart’ 
en is een stevige onderwijspartner in de 
Zaanse gemeenschap. En daar mogen we trots 
op zijn. 

Meer en meer is naast de lokale denominatie 
een gemeenschappelijk gedragen 
‘Agora-identiteit’ ontstaan met unieke 
beleidsprogramma’s, strategiebepaling en 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering. Het 
eigenaarschap van de Stichting heeft zich 
op alle niveaus steeds beter laten zien: in 
de professionele leergemeenschappen, door 
samenwerking binnen en tussen scholen, de 
gezamenlijke thematische scholing en Agora 

Support. En zo kan ik nog wel even doorgaan…  
Agora laat zich horen en zien in de regionale 
en landelijke invloedrijke circuits. En dat gaat 
echt niet vanzelf.

De opdrachten voor de toekomst liegen er niet 
om en vragen om een verdere kwaliteitsslag 
bij toezicht, bestuur en management. De 
corona pandemie laat ons functioneren met 
‘de handrem erop’. Dit terwijl er veel te doen 
is om het personeel te blijven boeien en 
binden, om te gaan met financiële krapte, 
toenemende maatschappelijke druk en 
complexiteit. Daarnaast een in de komende 10 
jaar te verwachten substantiële uitbreiding 
van het aantal scholen als gevolg van 
groei van het inwonertal in Zaanstad. Dat 
vraagt om een visie op samenwerking met 
andere partijen zoals de gemeente en op ons 
betrokken schoolorganisaties in PO en VO. 

De toekomst biedt Agora zeker ook mooie 
kansen om bij groei te werken aan andere 
vormen van les- en schoolorganisatie, 
mobiliteit en kansen voor medewerkers 
– kortom: eens af te wijken van ‘meer van 
hetzelfde’ en ruimte te maken voor bestaande 
scholen om daarvan te profiteren. We 
zullen wel moeten, aangezien de digitale 
werkelijkheid onontkoombaar is. Nu krapte 
op de arbeidsmarkt aanhoudt en leerlingen 
en ouders steeds meer buitenschoolse 
vindplaatsen hebben om zich te ontwikkelen 
en kennis en vaardigheden veelal ook elders 
kunnen verwerven. 

In een tijd waarin velen van ons de bomen 
door het informatiebos niet meer zien kan 
het onderwijs de maatschappij helpen aan 
kritische burgers met eigen opvattingen, 
eigen keuzes, samenwerkingsgerichtheid en 
vooral een eigen identiteit gericht op ‘een 
leven lang leren’.  

Mijn complimenten gaan naar alle 
medewerkers en leidinggevenden op de 
werkvloer van alledag, de medewerkers 
van het Centraal Bureau, het CvB, de 
bestuurssecretaris, het DO, de GMR en 
de Resonansgroep. Dank voor jullie niet 
aflatende inzet. 

Ik wens mijn opvolger, Jaap Purmer, mijn 
directe collega’s, alle medewerkers, ouders 
en kinderen veel wijsheid en vertrouwen in 
goede lichamelijke en geestelijke gezondheid 
toe.  En daarmee een mooie toekomst voor 
Agora!  F

Fons Günther
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Voor u ligt een Marktplaats die 
in het teken staat van Koers 
2019-2023, het strategisch meer-
jarenbeleid van Agora, de stichting 
voor bijzonder primair onderwijs 
in de Zaanstreek. We richten in 
deze editie de schijnwerpers 
op de vier speerpunten uit de 
Koers. Voor deze uitgave hebben 
we de projectleiders van de 
speerpunten als gastredactie 

uitgenodigd. Ronald Overboom 
voor flexibel organiseren, 
Anneke Bax voor bildung, Petra 
Glandorff voor Agora als leer- en 
leefgemeenschap en Gabriella 
Locatelli voor kwaliteitscultuur. Zij 
hebben artikelen aangeleverd die 
een weergave geven van actuele 
ontwikkelingen binnen en buiten 
de organisatie op dit gebied. 
Wij wensen u veel leesplezier! 

Van de redactie

Reacties & 
suggesties: 

redactie@agora.nu
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| Auteur: Fons Günther, aftredend voorzitter 
Raad van Toezicht |

Twaalf	jaar	
Bestuur	en	
Toezicht	bij	
Agora

06

24

KOERS 2
019-2023

mailto:redactie%40agora.nu?subject=


in  augustus 2019 
expireerde het 
meerjarenbeleidsplan 
2015-2019 van Agora. 
Vanaf januari 2019 tot 
aan de zomer wordt er 

in zeer breed verband gewerkt 
aan de voorbereiding van een 
nieuwe planperiode; 2019-2023. 
In diverse groepen, waarin alle 
betrokkenen van Agora zijn 
vertegenwoordigd wordt er 
nagedacht over de uitdagingen 
die de komende periode moeten 
worden aangegaan. Al snel 
komt Agora tot de conclusie 

Koers     2019-2023
| Auteur: Rien Spies, lid college van bestuur |

dat de beloften die in 2015 
werden gedaan zullen blijven 
gelden: inclusie, duurzaamheid, 
talentontwikkeling, bildung en 
bijzonder onderwijs. Dit vijftal 
vormt het uitgangspunt van 
het onderwijs dat op de scholen 
gegeven wordt, het zijn de 
zogenaamde kernwaarden van 
Agora. Het bepaalt wat de goede 
dingen zijn. 

Maar wat zijn de goede dingen 
en... doen we de goede dingen? 
Het zijn vragen die Agora zich 
bij voortduring stelt. Hoe zorgen 
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Vanuit de missie, beloftes en 
diverse beleidsdomeinen zijn 
voor de planperiode 2019-2023 
vier speerpunten geformuleerd: 

1. Flexibel organiseren 
2. Bildung 
3.  Agora als leer- en 

leefgemeenschap 
4. Kwaliteitscultuur 

Deze vier zijn voor Agora en 
haar scholen de leidende thema’s 
in de planperiode van Koers 
2019-2023. 

Naast de vier speerpunten heeft 
Agora in Koers 2019-2023 een 
aantal beleidsonderwerpen 
(ouders, kinderen en 
samenleving, medewerkers, 
samenwerkingspartners, 
onderwijsvernieuwing, 
middelen en huisvesting) en 
ondersteunende structuren 
beschreven.

we ervoor dat we de komende jaren goed onderwijs kunnen 
blijven geven? 

In meerdere sessies wordt verkend wat er leeft en wat we 
belangrijk vinden. Het resultaat is beschreven in Koers 2019-2023. 
In Koers 2019-2023 staan de kaders voor de organisatie: wat 
willen we bereiken, wat verwachten we van elkaar en wat vinden 
we belangrijk. 

Agora staat in de nieuwe planperiode voor tal van uitdagingen. 
Deze zijn soms landelijk van aard, zoals bijvoorbeeld het 
lerarentekort, maar soms ook plaatselijk met als voorbeeld het 
omgaan met het hoge percentage van laaggeletterden in de 
Zaanstreek. Om in die veelheid van zaken die op Agora afkomen 
te kunnen acteren, is een viertal speerpunten gekozen die de 
focus aanbrengen voor deze periode.

Leren Leven en Door goed 
onderwijs dragen wij bij aan een 
betere wereld zijn bepalend voor 
de missie van Agora.
Het College van Bestuur heeft 
voor elk speerpunt een projectlei-
der aangesteld die het onder-
werp verkent en verdere invulling 
geeft. De projectleider werkt 
binnen een netwerk van diverse 
belanghebbenden, onder andere 
de professionele leergemeen-
schappen, beleidsmedewerkers, 
de afdelingen van het centraal 
bureau, interne begeleiders en 
externen. De directeuren van de 
scholen maken ook deel uit van 
de netwerken en zijn verenigd in 
zogenaamde koersgroepen. Elk 
speerpunt kent een koersgroep 
van directeuren. De koersgroep 
vormt een klankbordgroep voor 
de projectleider en initieert, 
reflecteert, creëert draagvlak 
binnen de scholen en doet voor-
stellen. 
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Elk speerpunt heeft een koersbeschrijving en een outcome 
(zie hieronder).

In deze Markplaats fungeren de projectleiders van de vier 
speerpunten als gastredacteuren. Ieder speerpunt heeft daarmee 
een deel van deze Marktplaats gevuld. De gastredacteuren 
hebben artikelen verzameld vanuit drie gezichtspunten: het 
beleid dat Agora voert, wat er buiten Agora over het thema wordt 
gezegd en de praktijk in de scholen. Verder is er vanuit elk thema 
een korte boekbespreking.

Met deze editie van Markplaats, die verschijnt op het moment 
dat Koers 2019-2023 voor ongeveer 1,5 jaar op stoom is, in een 
periode waarin het onderwijs in Nederland door Covid-19 wellicht 
de meest moeilijke periode doormaakt sinds WOII, wil Agora laten 
zien wat zij beoogt, van waarde vindt en waar het mee bezig is. 
Het is bedoeld om te delen, zowel binnen als buiten Agora en ook 
om te laten zien waar Agora trots op is. Op de scholen van Agora 
wordt prachtig onderwijs gegeven vanuit het principe ‘eenheid in 
verscheidenheid’. De scholen zijn verschillend vanuit de traditie 
waaruit ze zijn voortgekomen en vanuit de vraag die de wijk 
ze stelt, maar de scholen werken ook nauw samen en doen dat 
binnen de kaders van het Koersplan van de stichting. Dat biedt 
focus, kaders, maar ook ruimte. De scholen laten graag zien hoe 
zij vorm geven aan deze  koers, elk vanuit een eigen bijzondere 
positie. F

Kwaliteitscultuur
Iedereen werkt vanuit zijn eigen rol aan continue verbetering 

van het onderwijs, aan de eigen ontwikkeling en aan de 
kwaliteit van het werk, de school en de organisatie. Binnen 

deze kwaliteitscultuur richten wij ons op het implementeren 
en verder ontwikkelen van ons stelsel van kwaliteitszorg. 

Outcome
Op alle scholen is de basis op orde (de standaarden van de 
inspectie zijn voldoende). Het stelsel van kwaliteitszorg is 

verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Er is zichtbaar sprake  
van een kwaliteitscultuur in alle lagen van de organisatie.

Agora als Leer- en leefgemeenschap
We zien Agora als een gemeenschap waarin solidariteit is 

tussen scholen. Een leergemeenschap waarin professionals 
met en van elkaar leren en waar nodig elkaar ondersteunen. 

Een leefgemeenschap waarin we samenwerken door 
duurzame relaties aan te gaan, duurzaam met onze 

omgeving om te gaan en waarin we omzien naar elkaar. 

Outcome
Directeuren functioneren als team. Scholen werken 

meer samen en leren van en met elkaar. Scholen werken 
vanuit een eigen identiteit en we respecteren de 

veelkleurigheid van Agora.

Bildung
Bildung heeft betrekking op het hele 

onderwijsterrein en is van invloed op alle domeinen: 
kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Bildung is de 

invalshoek om aan goed onderwijs te werken. 

Outcome
Bildung is zichtbaar in alle scholen van Agora. 

Bildung is beschreven als extra aspect van kwaliteit in 
het schoolplan, de Monitor Goed Onderwijs en Vensters 

(Scholen op de kaart). De zich bildende leraar.

Flexibel organiseren
De huidige tijd vraagt om flexibele organisatievormen. 

Het leerstofjaarklassensysteem is daarvoor ontoereikend. 
We gaan uit van erkende ongelijkheid (specialisatie), gedeelde 

verantwoordelijkheid, flexibilisering en programmatische 
aanpassingen. Naast initiatieven uit de scholen zullen hiervoor 

ook Agorabrede scenario’s opgezet worden. 

Outcome
Op alle scholen zijn vormen van anders organiseren 

zichtbaar binnen kwalitatief goed onderwijs. 
We hebben de beschikking over een aantal uitgewerkte, 

beproefde modellen(voorbeeldenboek). 

BA
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de klas. Geïnspireerd op de 
ervaringen, die het afgelopen 
jaar met de verlengde leertijd 
is gedaan, wordt er gewerkt 
met tijdsblokken. De klas wordt 
‘overgenomen’ door een externe 
specialist. Deze neemt een stukje 
van het curriculum over en speelt 
‘leraartijd’ vrij. Wat uiteindelijk 
tot een breder kwalitatief 
aanbod leidt. Het vraagt goede 
samenwerking, loslaten en 
vertrouwen van alle partijen. Dat 
is een grote opgave. 

Op Het Baken zijn inmiddels 
de eerste ervaringen opgedaan 
in de periode tussen de herfst- 
en kerstvakantie. Er zijn twee 
vakleraren Muziek en Techniek 
toegevoegd aan het team. Zij 
verzorgen op woensdag de 
vaklessen in groep 6 t/m 8. Als 
de vakleraar aanwezig is, is de 
groepsleraar vrij geroosterd, 
die wordt in de pilotfase voor 
andere taken binnen de school 
ingezet. Op Kleurenpracht 
wordt verbinding gezocht met 
de verlengde leertijd en het 
programma de Vreedzame 
School. De verwachting is dat er 
na de Kerst een start kan worden 
gemaakt. Gedurende het jaar 
zullen de opbrengsten van de 
pilots binnen Agora worden 
gedeeld. F

binnen Agora spreken we over flexibel 
organiseren. Dat is geen vrijblijvendheid, 
want het is een van de speerpunten 
uit het koersplan 2019-2023. Door 
onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en het 
toenemende lerarentekort groeit de behoefte 

om anders te kijken naar de inrichting van het onderwijs. Welke  
flexibele organisatievormen zijn mogelijk en hoe kunnen die 
bijdragen aan een verbetering van de onderwijskwaliteit? 
Wat vraagt dit van leidinggevenden en hoe doe je recht aan 
verschillen tussen scholen? Daarover gaat de innovatievraag van 
Agora. 

Iedere school van Agora gaat op zoek naar een eigen, passende 
manier van flexibel organiseren waarbij de kwaliteit van het 
onderwijs behouden of liefst nog verbeterd wordt. We kunnen 
niet blijven doen wat we deden, maar er zullen per school op 
maat aanpassingen moeten komen. Denk aan het inzetten van 
‘anders bevoegden’ zoals kunstenaars, flexibelere onderwijstijden 
en nieuwe vormen van samenwerking. Dat kan best ingrijpend 
zijn, maar het kan ook gaan om kleine aanpassingen. Zo biedt 

ICT slimme mogelijkheden voor 
flexibel organiseren.  

Om de veranderingen goed 
vorm te geven, zijn de 
leiderschapskwaliteiten van de 
schooldirecteuren belangrijk. Zij 
kunnen zorgen voor draagvlak 
binnen de teams en zaken echt in 
gang zetten. 

Om deze ontwikkeling een 
extra impuls te geven zijn 
er gedurende het schooljaar 
twee pilots gepland. Deze 
worden gemonitord door de 
PO-raad. De pilots vinden plaats 
op de scholen Het Baken en 
op Kleurenpracht. In beide 
gevallen wordt er gewerkt 
met anders bevoegden voor 

BEOOGDE RESULTATEN 
VAN HET PROJECT
	
O  Op elke school is 

een passende vorm 
van flexibel/anders 
organiseren zichtbaar. 

O  Een voorbeeldenboek 
met een aantal 
uitgewerkte, beproefde 
modellen van flexibel 
organiseren.  

Flexibel	
organiseren	
bij	Agora

De	maatschappij	verandert	snel	en	vraagt	steeds	nieuwe	dingen	van	het	
onderwijs.	Dat	vraagt	soms	‘out	of	the	box’	denken,	zoeken	naar	nieuwe	
invalshoeken	en	andere	concepten	uitproberen.	Veel	scholen	in	het	primair	
onderwijs	zijn	bezig,	of	zoeken	naar	manieren,	om	hun	onderwijs	anders	
te	organiseren.	Om	dit	proces	te	ondersteunen	is	in	november	2019	het	
project	Anders	Organiseren	van	de	PO-raad	van	start	gegaan.	In	dit	project	
zijn	innovatie-	en	ontwikkelvragen	in	de	sector	opgehaald.	De	PO-raad	
wil	hiermee	kennis	over	Anders	Organiseren	delen	en	inzicht	geven	in	
veranderprocessen.	Vanuit	Agora	zijn	we	hierop	aangehaakt.

| Auteur: Ronald Overboom, directeur ICBS Octant |
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Flexibel	organiseren	
op	basisschool	Octant	
| Ronald Overboom, directeur ICBS Octant |
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Waarom een groep 
1-2-3?
Een pluspunt aan het werken met 
een 1-2-3 is dat een groep 3-er iets 
mag leren dat de kinderen uit 
groep 1-2 nog niet hoeven leren. 
Zo worden ze een meer-wetende 
partner in een voor hen bekende 
groep. In vergelijking met een 
groep 3-4, een combinatie die je 
vaker tegenkomt, is dit naar ons 
idee rijker. In dat geval stapt de 
groep 3-er een geletterde wereld 
in waarvan het nog geen deel uit 
maakt, omdat ze nog niet kunnen 
lezen. In een groep 1-2-3 zet het 
kind die stappen in een vertrouw-
de omgeving, dat past goed bij 
de kinderen van Octant. Er vinden 
al veel geletterde activiteiten in 
groep 2 plaats. Het sluit dan ook 
nauw op elkaar aan. Zo vervaagt 
de grens tussen 2 en 3 meer. 
Een bijkomend voordeel is dat 
kinderen waarbij het leesproces 
trager op gang komt op een an-
der niveau worden aangesproken, 
zo doen ze mee aan dezelfde acti-
viteit. Daarnaast krijgt een sterke 
groep 2-er de kans om te proeven 
van de geletterde leeromge-
ving. Dit gaat op een natuurlijke 
manier. Ook bij rekenactiviteiten 
differentieer je op die manier met 
de kinderen van groep 1, 2 en 3. 

Hoe geef je een 1-2-3 
vorm?
De verwachtingen en doelen 
voor de kinderen in de verschil-
lende jaargroepen lopen door 
elkaar heen. Dat was in het begin 
heel erg spannend. Bij de start 
van deze organisatievorm was 
er de overtuiging bij de leraar 
dat groep 3 aan het werk moest. 
En dat je als leraar alles moest 

controleren en dus ook zien. Inmiddels is er door de ervaring van 
de afgelopen jaren vertrouwen dat de kinderen zich voldoende 
ontwikkelen. Gewoon doen, durven uitproberen en erover lezen 
heeft daarbij geholpen. Het gegeven dat de methodes terzijde zijn 
geschoven en de cruciale leerdoelen in beeld zijn gekomen heeft 
hierbij enorm geholpen. Weten wat de kinderen gaan leren bij een 
bepaald thema geeft focus. Je weet waaraan aandacht moet wor-
den besteed en kan eventueel terugpakken of verder kijken. Daar 
voelt de leraar zich competent bij. Deze houvast brengt rust.

Die rust komt ook weer terug bij het volgen van de kinderen. Er 
worden bewuste keuzes gemaakt. Je volgt een aantal kinderen 
tijdens een activiteit in plaats van continu overal langs te lopen. 
Een andere dag geldt dat weer voor een ander groepje kinderen. 
Zo komen gedurende de week alle kinderen voldoende aan bod en 
heb je de ontwikkeling in de groep in beeld. Deze praktijkervaring 
leidt tot het inzicht dat je kinderen niet volgt door nakijken, maar 
door bij hen te gaan zitten en je oor te luisteren te leggen. Dat 
zegt zoveel meer, dan werkjes achteraf bekijken. De kinderen wor-
den gevolgd middels de cruciale leerdoelen. Naast de observaties 
wordt met peilspelletjes gecheckt of de kinderen de doelen be-
reikt hebben. Het wordt vervolgens afgevinkt. In volgende thema’s 
wordt het nog wel aangetipt maar niet meer specifiek bevraagd.

Een valkuil bij deze manier van werken is uitval van leraren. 
Het is voor een invaller heel gemakkelijk te vinden aan welke 
ontwikkeldoelen wordt gewerkt, maar het is niet zo duidelijk hoe 
we dat dan doen en welke materialen ervoor ingezet worden. 
Dat kan nog wel lastig zijn. Het vraagt dus wel wat van iemand 
die komt invallen. Je hebt geen productiewerk om op terug te 
vallen. Als er goede samenwerking tussen de groepen is, is dat te 
ondervangen. Daar ligt voor Octant nog een uitdaging. 

VOORBEELD VAN 
REKENEN IN HET 
RESTAURANT

Er is gewerkt aan cijferher-
kenning. Dat is gebeurd 
aan de hand van een 
kookboek. Daarbij ging 
het niet om hoe maak je 
een pannenkoek, maar om 
hoe maak je het op. Met 
drie toefjes slagroom, 5 
aardbeien etc. Dat werd na-
gespeeld in de themahoek 
en zo waren de kinderen 
constant bezig tijdens 
het spel met tellen en de 
cijfersymbolen. Zo werd het 
echt voor de kinderen. Ze 
moesten handelen.
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Er	zijn	vele	vormen	van	
flexibel	organiseren.	Een	
praktijkvoorbeeld	van	
flexibel	organiseren	zie	
je	op	Octant,	hier	werkt	
men	voor	het	derde	
jaar	op	een	rij	met	de	
combinatiegroep	1-2-3.	
Het	samenstellen	van	
een	onderbouwgroep	
1-2-3	is	ingegeven	vanuit	
de	huidige	situatie	op	
school.	Het	is	nu	het	
momentum	om	het	
onderwijs	anders	in	te	
gaan	richten.	Het	biedt	
veel	kansen	om	het	
ontwikkelingsgericht	
onderwijs	(OGO),	
waar	Octant	voor	
staat,	goed	invulling	
te	geven.	Kinderen	
laten	leren	door	spel	
of	onderzoek	aan	de	
hand	van	betekenisvolle	
activiteiten	(thema’s).	
Deze	vorm	van	clusteren	
biedt	een	geleidelijke	
overgang	van	kleuters	
naar	groep	3.	

Het echt samenwerken tussen de 
groepen. Dat vraagt om loslaten 
en daarin is de een wat verder 
dan de ander. In de aanloopfase 
van het werken met de 1-2-3 
hebben we misschien wel te 
ambitieuze stappen gezet. Door 
in een keer alles op een hoop te 
gooien. Het vroeg veel van de 
onderlinge samenwerking. Ook 
het onbekende van een groep 3 
erbij was wellicht een stap te ver. 
Het werd onoverzichtelijk. Door 
het organisatorisch kleiner te 
maken is er meer vertrouwen om 
te kunnen oefenen en zo meer 
verbinding te vinden. 

Er is een strak dagritme voor de 
kinderen, waarin de kinderen 
van groep 3 op vaste momenten 
‘werken’ aan een tafel met ver-
werkingsopdrachten of aan ander 
groep 3 werk. Dat gebeurt tijdens 
de inloop en na het buitenspelen. 
Verder is het gewoon één groep 
1-2-3 en participeren alle kinderen 
in het spelen en werken. Hier ligt 
de mogelijkheid voor verdere af-
stemming binnen de bouw om te 
komen tot echte samenwerking.
Het voorbereiden van een thema 
voor een groep 1-2-3 verschilt 
niet met dat van een andere 

groep van Octant. In de huidige praktijk zijn de leerdoelen voor 
groep 2 en 3 leidend binnen een thema. Voor groep 1 worden geen 
specifieke doelen opgenomen. Deze kinderen liften op hun niveau 
mee op die doelen. Ze mogen alles aanraken, maar er wordt niet 
speciaal op ingezet. Het aanbod voor groep 1 is meer gericht op de 
binnencirkel*; het welbevinden en de zelfredzaamheid. 

Wat levert het op? 
Er is veel betrokkenheid bij de kinderen te zien. Niet alleen 
op ‘leuke’ activiteiten, maar ook in het leren. We weten beter 
waarom we het doen. Kinderen krijgen de kans om mee te 
denken, ze mogen veel doen. Soms hoeft het niet, je hoeft niet 
de hele dag ‘aan’ te staan. Kinderen zijn zich meer bewust dat ze 
tijdens het spelen echt aan het leren zijn. Ze zien veel van elkaar. 
Kinderen nemen verschillende rollen aan en worden daar ook op 
aangesproken.

Ouders reageren enthousiast. Tijdens gesprekken horen we terug 
dat kinderen veel vertellen over wat ze doen en leren. Het is 
ouders duidelijk dat kinderen sprongen vooruit maken, maar niet 
hoe dat vorm krijgt. Ouders hebben een ander referentiekader. 
Nu ze niet in school komen kunnen ze het ook minder volgen. Via 
foto’s worden zij meegenomen in de leeractiviteiten. Een volgende 
stap is een film om het nog beter in beeld te brengen. Zodat je ook 
snapt wat er gebeurt. 

Het levert de leraar energie op. Het kost voorbereiding en 
planning en dus tijd. Dat brengt OGO met zich mee. Soms wil je 
te veel. Keuzes maken blijft een issue. De kinderen werken aan 
dezelfde doelen, maar hoeven niet allemaal hetzelfde te doen. 
Het levert veel plezier voor de leraar op, want het is continu in 
beweging. Je ziet steeds ontwikkeling bij jezelf, in het thema en 
de activiteiten die plaatsvinden. Het is heel divers. Je roest niet 
snel vast. 

We zijn trots op wat we op school 
doen en collega’s zijn welkom 
om te komen kijken. Niet dat 
we het perfect doen, maar in de 
afgelopen drie jaar zijn er veel 
stappen gemaakt. Er is nog veel 
te leren. Het is een mooie rijke 
leeromgeving. F

*uit de doelencirkel van 
basisontwikkeling (OGO) 

CITAAT UIT HET 
INSPECTIEONDERZOEK 

‘In de onderbouw bieden 
de leraren de leerlingen 
een zeer uitdagende 
leeromgeving. Zij hebben 
spelbevorderende hoeken 
ingericht en bieden de 
leerlingen een groot aantal 
speel- en leeractiviteiten 
die passen bij het thema. 
In deze groepen worden 
de leerlingen intensief 
begeleid in kleine groepjes. 
Opvallend zijn de rust en 
de grote betrokkenheid 
van de leerlingen bij alle 
activiteiten.’

i

i
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kleurenpracht, 
een school in 
Zaandam-Zuid, 
was toe aan 
een nieuwe 
koers. Het strikt 

klassikale onderwijs paste niet 
bij de kinderen. Kinderen voelden 
zich niet competent, er waren 
veel gedragsproblemen. Het 
taalniveau van een groot deel 
van de kinderen is laag. Er zijn 
bijna alleen NT2-ers op school. 
Het onderwijs in de midden- en 
bovenbouw was veelal auditief, 
met boeken en veel luisteren. 
Daar gaat de taal onvoldoende 
van vooruit. Als je de taal goed 
machtig bent heb je succes in 
het leven. Dus daar moest wat 
mee. Een andere reden lag in het 
gegeven dat de eindopbrengsten 
onder druk staan. Daarnaast 
hadden leraren, zeker in de 
combinatiegroepen, moeite 
met de niveaugroepen in de 
klas (basis, verrijkt en intensief). 
Er was een sterk gevoel dat je 
de kinderen tekort doet door 
gewoon door te gaan. Dat kwam 

Flexibel	organiseren,	
het	roer	gaat	om 
| Ronald Overboom, directeur ICBS Octant |
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Het urgentiebesef dat het anders moest was in het team 
aanwezig. Met het team is het scenariospel (KPC-groep, 2006) 
gespeeld en is onder andere besproken ‘hoe zien onze leerlingen 
eruit als ze van school gaan?’. Daar kwamen naast het optimaal 
ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden, kernwaarden uit 
die meer met levenshouding te maken hebben: ‘omgaan met 
tegenslagen, kunnen samenwerken, kunnen plannen, zelf een 
toekomstbeeld hebben, ambitieus zijn.’ Dat is niet zozeer uit te 
drukken in uitstroompercentages. Het is goed om dat af en toe 
terug te pakken. 

De uitgave Pakkend Passend Onderwijs* bleek heel goed te 
passen bij de ideeën die er op school leefden. De visie en grote 
lijn waren aanwezig, er was nog behoefte aan een praktische 
invulling en daar sloot deze uitgave mooi op aan. Behalve het 
werken met niveaugroepen is gekozen om te gaan werken met 
halve leerjaren. Kinderen gaan per half jaar over. Zo ontstaat er 
meer flexibiliteit, naar de onder- én de bovenkant. 

Het roer om
Dit schooljaar is Kleurenpracht aanvankelijk gestart met deze 
werkwijze voor de hele school. Dat bleek te ambitieus, dus is het 
voorlopig beperkt tot de bovenbouw. Er is een duidelijke keuze 
gemaakt in leerdoelen bij de basisvakken, geconcentreerd in de 
ochtend. ’s Middags wordt er thematisch gewerkt: de zaakvakken, 
creatief en het doen van onderzoek. 
Er is een werkgroep die het thematisch onderwijs oppakt om 
te onderzoeken waar behoefte aan is: wordt het IPC, OGO of 
alles in één? Wat hebben de collega’s nodig om dit neer te 
zetten. Mondelinge taalvaardigheid is belangrijk gemaakt. In de 

onderbouw is hier veel aandacht 
voor. In de bovenbouw kan dan 
het accent op schriftelijke taal 
worden gelegd. 
Het werken in niveaugroepen 
is nu op vier dagen ingedeeld. 
De schooldag (08.30 -14.15 uur) 
begint in de basisgroep. In die 
groep heb je, gedurende de dag, 
de dagopening, pauzes en het 
themawerk. 
’s Ochtends van 9.00 tot 10.00 
uur is er taal of spelling in 
niveaugroepen, samengesteld 
met kinderen vanuit groep 5 
t/m 8. Het uur bestaat uit twee 
blokken waarbij eerst de ene 
helft instructie heeft en de 
andere zelfstandig werken. Na 
een half uur wisselt dat om. 
Van 10.30 tot 11.30 uur wordt er 
gerekend in niveaugroepen. Het 
aanbod voor spelling en rekenen 
is per half jaar ingedeeld. Er zijn 
dus acht niveaus van groep 5 t/m 
8. Het taalaanbod is ingedeeld in 
4 niveaus. Op de vijfde dag wordt 
gewerkt in de basisgroepen. Er 
zijn die dag geen instructielessen, 
maar gym en er is ruimte voor 
andere werkvormen.

Het leren leren en eigenaarschap 
moet nog groeien. Voor veel 
kinderen is dit nieuw, ze komen 
van ver. Het is vaak cultuur 
bepaald. De bedoeling van de 
veranderde onderwijsaanpak 
is om niet alleen met het boek 
bezig te zijn in de klas, maar 
een breder instrumentarium te 
gebruiken. Daarmee kun je hun 
motivatie versterken. Kinderen 
meer laten doen. Verbinding 
zoeken. Daarom is het werken 
met thema’s ook zo fijn. Daarmee 
is vorig jaar in groep 5 een start 
gemaakt, dat was wennen. Maar 
de kinderen vinden het heel 
leuk. Het is telkens doorgaan 
op en het herhalen van wat ze 
al hebben gehoord. Je merkt 
dat er steeds meer kinderen 
aanhaken. Er wordt van hen 
initiatief gevraagd. Nog niet 
alle kinderen kunnen dat, maar 
de eerste stappen zijn gezet. 
Als je nu een thema start met 
de vraag ‘wat willen we weten’, 
komen er vragen bij een deel van 
de kinderen. Je ziet een hogere 
betrokkenheid ontstaan. 

Basisschool	
Kleurenpracht	heeft	het	
roer	dit	jaar	drastisch	
omgegooid.	Ze	zijn	
aan	de	slag	gegaan	
met	het	werken	in	
niveaugroepen	(Pakkend	
Passend	Onderwijs).	Dit	
is	voor	de	school	een	
hele	andere	vorm	van	
organiseren.	Vanuit	een	
gezamenlijk	bepaalde	
schoolvisie	gaat	het	
team	voor	passend	
onderwijs.	Opbrengst-	en	
ontwikkelingsgericht	
onderwijs	gaan	
hierin	hand	in	hand.	
Het	is	tijd	om	het	
leerstofjaarklassen-
systeem	vaarwel	te	
zeggen.	Eng,	spannend?	
Het	moet,	het	is	nodig.	
Het	kind	én	de	school	
van	vandaag	en	
morgen	vragen	erom!	
In	gesprek	met	Nienke	
Schreuder,	een	van	de	
initiatiefnemers,	worden	
de	eerste	stappen	in	
dit	veranderingsproces	
toegelicht.	

allemaal bij elkaar. Daarom is de keuze gemaakt op Kleurenpracht 
om het onderwijs anders te gaan inrichten. 

Een eerste start
Vorig schooljaar hebben Nienke Schreuder en haar duo-collega 
de vrije hand gekregen om het onderwijs voor hun groep 5 anders 
te organiseren. Ze zijn in die groep meer op niveau gaan werken, 
geen vernieuwende dingen, maar het paste goed. Die positieve 
ervaring leidde ertoe om het schoolbreed op te gaan pakken. 
Dat betekent het leerstofjaarklassensysteem overboord zetten, 
anders kun je niet goed op niveau werken. Dat is een gigantische 
stap. Daar is met een kernteam over nagedacht. Het was in eerste 
instantie niet de bedoeling om zo’n haast te maken, maar toen 
kwam Corona …. Een perfect moment om het om te gooien.

*Pakkend passend onderwijs – 
Irene Westeneng
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Momenteel is er geen 
evenwichtige verdeling in de 
verschillende niveaugroepen. 
Er zijn weinig kinderen in de 
‘hoogste’ niveaus. De kinderen 
die vooruit zijn, zijn kinderen uit 
leerjaar 7 die op niveau van groep 
8 rekenen. Om hen passend 
te blijven bedienen wordt de 
verbinding gezocht met de 
kangoeroegroep over wat ga je 
doen als alle leerstof ‘klaar’ is. 
Dat is iets voor volgende half jaar. 

Waar staan we nu?
In de korte periode waarin dit 
mooie initiatief loopt zijn winst-
punten waargenomen. In gedrag 
zie je een positieve ontwikkeling. 
De kinderen doen inmiddels 
succeservaringen op. Ze komen 
minder de frustratie tegen van ik 
snap het niet. Bij een deel van de 
kinderen zie je een positieve om-
slag in de leer- en werkhouding. 
Kinderen komen met plezier naar 
school en doen het goed.

Deze cultuurverandering vraagt 
tijd. Daarom is het belangrijk 
dat je de stappen markeert 
en viert. Dan komt er een 
stroomversnelling. Al werkend 
wordt er bijgestuurd in de 
werkvormen, maar we vallen 
niet terug op oude werkvormen 
want dat werkte niet. Dat vraagt 
wat van het managementteam. 
Je moet het goed bewaken en 
zelf het goede voorbeeld blijven 
geven is belangrijk. 

Niet alles gaat vanzelf, in de 
praktijk zijn er hobbels. Waar we 
tegenaan lopen is dat kinderen 
grote achterstanden hebben. 
Dat zijn lastige dingen. Het leidt 
in de startfase tot een scheve 
verhouding in de niveaugroepen. 
Middels een bijspijkercursus 
wordt daaraan gewerkt, op die 
manier kunnen de kinderen 
straks goed deelnemen aan 
een hogere niveaugroep. Het 
zelfstandig werken is nog 
niet goed ontwikkeld bij de 
kinderen, dus daar liepen we 
spaak op. Daar worden in 
de praktijk aanpassingen in 
gedaan. De schoolinrichting is 
medebepalend, niet altijd alles is 
mogelijk. F
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Bildung	-	
nu	of	nooit!		
| Auteur: Maurice van Turnhout |

m et het meerjarenplan bildung 2019-
2023 doet Agora een belofte voor de 
toekomst. Bildung wordt merkbaar 
op al onze scholen.
Ons onderwijs bereidt kinderen 
niet alleen voor op het leven in de 

huidige maatschappij, maar ook op een toekomst die er nog niet 
is. Daarbij gaat het niet alleen om het verwerven van 21st century 
skills. Bildung is breder dan alleen de competenties die in een 
bepaalde tijd nuttig zijn, het is méér dan alleen kennisoverdracht. 
Natuurlijk blijven taal, lezen en rekenen belangrijk in het 
onderwijs, want die vaardigheden bieden toegang tot alle 
beschikbare bronnen. Maar bildung draait bovenal om vorming. 
Vorming vindt plaats in de relatie, verbinding met de omgeving.  

De negentiende-eeuwse Duitse 
filosoof Wilhelm von Humboldt, 
grondlegger van de bildung-
gedachte, schreef dat mensen 
zichzelf vormen in relatie tot de 
ander.

Deze tijd maakt bij 
uitstek duidelijk hoe 
belangrijk bildung is
Wereldwijd groeit het 
nationalisme, de online wereld 
versplintert in ‘internetbubbels’ 
van gelijkgestemden. In 

een onzekere tijd voelen 
mensen zich bedreigd in hun 
identiteit. Ze grijpen terug 
naar oude structuren, religieus 
fundamentalisme, nationaliteit 
en eigen cultuur en afkomst. 
Zo komen groepen mensen 
tegenover elkaar te staan, terwijl 
de huidige tijd en de toekomst 
juist vragen om verbinding.
Volgens het Agorabildungsmodel 
maakt bildung kinderen 
vertrouwd met de vier 
levenssferen die verenigd zijn 
rond de agora - privé, privaat, 
publiek en politiek – en de vier 
trainingssferen religie, sport, 
kunst en filosofie en wetenschap. 
De ecosfeer zit om al die sferen 
heen. Agora haalt deze sferen de 
school binnen. De klanken van 
operamuziek dragen kinderen 
naar de andere kant van de 
agora, en met zelfgemaakte 
bouwtekeningen en gereedschap 
onderzoeken kinderen de rol die 

techniek in alle sferen speelt. Vanuit elke sfeer leren kinderen 
de agora over te steken, zodat ze een andere sfeer kunnen 
verkennen.
Zo leert bildung je omgaan met de veelheid aan ideeën en 
culturele achtergronden die je onderweg op de agora aantreft, 
zonder dat je het gevoel hebt dat je jezelf daarbij verliest. Je 
hoeft het niet altijd met een ander eens te zijn, maar je staat wel 
open voor wat de ander beweegt. In zulke ontmoetingen krijgt 
burgerschap vorm en ontstaat er weer ruimte voor verbinding. 
Vanuit deze verbinding ontstaan wederzijds begrip, creatieve 
oplossingen, de inzet van elkaars talenten om tot iets nieuws te 
komen.

Wendbaarheid
Naast eerder genoemde dreigingen heeft ook de corona-
pandemie de wereld anno 2020 flink door elkaar geschud. De 
pandemie heeft verstrekkende gevolgen. Net nu we de agora 
zo hard nodig hebben als ontmoetingsplek is die door de 
beperkende maatregelen stiller geworden, minder toegankelijk.
Het online onderwijs vereist flexibiliteit, creativiteit en een 
netwerk, waarbinnen je sneller oplossingen kan vinden die je 
in je eentje niet had kunnen bedenken. We leren kinderen om 
wendbaar te zijn in een veranderende samenleving, dus geven we 
zelf ook het goede voorbeeld.
Zo moesten we tijdens de eerste lockdown creatief zijn bij Agora, 
elkaar blijven inspireren om snel te kunnen anticiperen. Het 
maken van een traditionele klassenfoto was niet mogelijk, dus 
maakte een leraar bijvoorbeeld een fotocollage van alle kinderen. 
De eindmusical van groep 8 werd gestreamd.
De pandemie leidde bij veel mensen tot een herwaardering van 
de natuurlijke omgeving. In ons agora-model zit de ecosfeer als 
een warme deken om de levens- en trainingssferen heen. We 
dragen samen zorg voor de ecosfeer, want die is de voorwaarde 
voor alle andere sferen. Zonder ecosfeer is er geen leven mogelijk. 
Doordat musea, bioscopen en theaters gesloten waren groeide 
ook het besef van het belang van de trainingssfeer kunst. 
Het is dus in meer dan één opzicht dat de corona-situatie de 
maatschappelijke noodzaak van bildung benadrukt.

De zich bildende medewerker
In 2019 werd bij Agora het tweede meerjarenplan bildung 
geschreven, als een werkdocument voor de toekomst. 
Gaandeweg ontwikkelt zich dat. Zo staat ons als ambitie voor 
2023 de gebildete leraar voor ogen. Maar in gesprekken met 
de PLG bildung en directeuren rees de vraag: moet dat dan 

iemand zijn die voldoet aan een 
afvinklijstje van eigenschappen 
en competenties? Gebildet klinkt 
alsof je al klaar bent, bildung 
betekent juist dat je voortdurend 
in ontwikkeling blijft. Daarom 
spreken we nu liever over de 
zich bildende medewerker. Ook 
omdat het over iedereen in de 
organisatie gaat, niet enkel over 
leraren.
De gebildete medewerker 
is vertrouwd met meerdere 
trainingssferen en gaat 
zich vanuit daar bewust 
en actief verhouden tot de 
dagelijkse lespraktijk en de 
eigen ontwikkeling. Jezelf 
ontwikkelen begint altijd met 
nieuwsgierigheid. ‘Bildung is 
derhalve dubbel leren,’ stelde 
de Zwitserse filosoof Peter Bieri. 
‘Je leert de wereld kennen, en je 
leert het leren kennen.’
Kennisoverdracht is meetbaar, 
maar de vorming van kinderen 
en medewerkers valt niet in 
grafieken te vatten. 
Bildung is merkbaar. Zo 
onderzoeken we aan de hand 
van een kwaliteitskaart of er 
beleid op Agora-scholen is op 
het gebied van bildung, of we 
ons daadwerkelijk richten op de 
brede ontwikkeling van kinderen 
en medewerkers.
Gelukkig hoef je het woord 
bildung al lang niet meer uit te 
leggen bij Agora. De directeuren 
zijn zeer betrokken, mensen in de 
onderwijsteams vullen bildung 
zelf in. 
Aan mooie plannen is er 
geen gebrek. Zo wordt er 
gesproken over een Agora 
Kinder Universiteit en 
over een leerlingenraad op 
stichtingsniveau die met het 
bestuur op socratische wijze 
prangende kwesties op de 
scholen bevraagt. Ook zal de 
leerling meer over de eigen 
ontwikkeling op het gebied van 
socialisatie en persoonsvorming 
aan het woord komen. 
Meestal is het de leraar die 
over de schoolresultaten en 
sociaalemotionele-ontwikkeling 
van de leerling spreekt. Daarom 
werkt Agora samen met het 
Zaanse centrum voor kunsten 
FluXus aan een instrument 
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Volgens	het	meerjarenplan	bilung	2019-2023	zullen	de	idealen	van	
toekomstgericht	onderwijs	en	een	brede	vorming	van	kind	en	medewerker	
in	de	hele	organisatie	van	Agora	zichtbaar	worden.	De	huidige	tijd	bevestigt	
het:	bildung	is	een	maatschappelijke	noodzaak.

Maurice	van	Turnhout	in	gesprek	met	Marja	Bruinsma	en	Anneke	Bax,	
projectleiders	bildung	en	beleidsadviseurs	onderwijs 
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om kinderen te helpen met 
nadenken en praten over hoe ze 
zelf hun ontwikkeling ervaren. 
Daarmee krijgt de school zicht op 
eventuele blinde vlekken.

Toekomst
Een van de doelen van het 
Agorabildungsmodel is om 
kinderen voor te bereiden op een 
toekomst die ze zelf gaan maken, 
maar die tegelijkertijd wordt 
bepaald door ontwikkelingen 
die al in volle gang zijn. 
Technologische trends volgen 
elkaar in een razend tempo op. In 
een onzekere wereld is het vooral 
belangrijk dat kinderen zichzelf 
leren kennen, hun wensen leren 
uitstellen, doorzettingsvermogen 
ontwikkelen, tegenslagen leren 
incasseren, oplossingsgericht 
zijn.
Bildung geeft leraren weer de 
ruimte om mens te zijn, met 
een schone taak richting de 
leerling. Mens en professional 
zijn communicerende vaten. 
Het investeren in talenten en 
kwaliteiten van leraren geeft 
niet alleen meerwaarde aan de 
ontwikkelingskansen van de 
leraar zelf, maar geeft bovenal 
ook ruimte aan het bieden van 
kwalitatief goed onderwijs voor 
alle kinderen. 
Wees je als leraar bewust dat je 
het verschil kan maken voor een 
kind. Een kind veiligheid bieden, 
ruimte om zich te ontwikkelen, 
en dat allemaal op een goede 
manier faciliteren, dat is bildung. 
Nu of nooit! F

“Bildung is derhalve 
dubbel leren,” 
stelde de Zwitserse 
filosoof Peter Bieri. 
“Je leert de wereld 
kennen en je leert 
het leren kennen.”
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te verhouden tot wat er speelt in 
het hier en nu, en moet je kiezen 
om nú juist dit of dat te doen of 
te laten.

Een tweede aspect dat 
leraarschap in bildungsonderwijs 
een kunst maakt, is dat het 
onlosmakelijk verbonden is aan 
jezelf. Het is, natuurlijk, niet 
voor niets dat Hans Schnitzler 
nu precies dit experiment met 
jongeren doet – het thema houdt 
hem diepgaand bezig. En de 
manier waarop hij leerlingen in 
het diepe gooit werkt voor hem. 
Als jij het bijvoorbeeld zou willen 
herhalen met jouw leerlingen, 
zal je het onvermijdelijk kleuren 
met je eigen kwaliteiten en 
voorkeuren. Dat is helemaal 
geen probleem, dat is nu juist de 
kunst! F

w e leven in een wereld die 
doordrenkt is van allerlei 
wezenlijke vragen en 
uitdagingen, en wie leeft in deze 
wereld is hier onlosmakelijk mee 
verbonden. Om daar een gevoel 

voor te krijgen, kan de volgende oefening helpen:

 

Bildung:	leren	
van	verstrengeld	
in	de	wereld	zijn	
| Auteur: Koen Wessels |

In deze oefening zou je bijvoorbeeld een vraag kunnen 
tegenkomen als: hoe kunnen we onze aandacht en concentratie 
bewaken te midden van online aandachttrekkerij? De generatie 
leerlingen die vandaag op school zit heeft sterk met social media 
te maken. Dit ‘er mee te maken hebben’ werkt twee kanten op. 
Enerzijds worden leerlingen gevormd door social media. Het 
medieert hun interactie met leeftijdsgenoten, geeft toegang 
tot nieuws, biedt vermaak bij verveling, enzovoort. Dit alles 
gebeurt bovendien op een gepersonaliseerde manier, wat kan 
resulteren in ‘bubbelvorming’ en ‘tunnelvisie’. Maar anderzijds 
zijn leerlingen ook vormgever van hun relatie tot social media, 
en van social media als maatschappelijk fenomeen. Een leerling 
kan bijvoorbeeld proberen bubbelvorming te doorbreken door 

prominente personen van 
tegengestelde ideologie te 
volgen en anderen inspireren om 
hetzelfde te doen. 

Deze gelijktijdigheid van 
‘gevormd worden door’ en 
‘vormgeven aan’ wordt ook 
wel aangeduid als ergens 
mee verstrengeld zijn. Onze 
verhouding tot social media is 
daar (slechts) één voorbeeld van. 
Iedereen, en dus ook elke leerling, 
is zo op zijn of haar eigen manier 
onderdeel van (verstrengeld 
met) de vormingsvragen en 
dynamieken die onze gedeelde 
wereld doordringen. Wat zou 
het kunnen betekenen als we dit 
inzicht als startpunt voor bildung 
nemen? 

De leerling 
ondersteunen 
in relationele 
bewustwording 
en dienstbaar 
vormgeverschap
Een voorbeeld van onderwijs 
dat expliciet ingrijpt op de 
verstrengeling van jongeren 
met digitale media is de digitale 
detox, waar filosoof Hans 
Schnitzler mee experimenteerde 
bij De Bildung Academie en 
over schreef in het boekje 
´Kleine filosofie van de digitale 
onthouding’. De jongeren in 
kwestie deden een week lang 
al hun digitale apparatuur 
in een kluis en reflecteerden 
met elkaar over de ervaringen, 

inzichten en intenties die ze dit 
opleverde. Zo’n digitale detox 
begint voor jongeren vaak 
met verveling en een gevoel 
van verdwaald en geïsoleerd 
zijn, maar langzaam groeit 
meestal een prettige ervaring 
van versterkte fysieke sensaties, 
groter omgevingsbewustzijn, 
diepere aandacht voor wat er in 
henzelf en om hen heen gebeurt, 
de bevrediging van spontaniteit 
en ontmoeting. Door deze 
ervaringen komen ze er achter 
hoe groot de impact van sociale 
media op hun leven is, maar 
tegelijk ontdekken ze ook dat 
ze zeggenschap hebben over de 
rol die social media in hun leven 
speelt. 

Bildung, kortom, kan jongeren 
helpen om zich bewuster te 
worden van hoe ze in de 
wereld zijn, wat voor relaties 
ze hebben met mensen, dieren, 
materialen, technologie en 
systemen. En, het kan ze 
stimuleren om hun eigen 
vormgeverschap ter hand te 
nemen, om vorm te geven aan 
de rol die ze in al die relaties 
spelen. Dit is, natuurlijk, geen 
louter individuele exercitie, 
en het is ook niet alleen in het 
eigen belang van de leerling. Het 
inzicht dat we verstrengeld zijn 
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Koen	Wessels	is onderwijsadviseur 
van De Bildung Academie en 
promovendus pedagogiek aan de 
Universiteit Utrecht.
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LOOP IN GEDACHTEN EENS DE DAG 
NA DIE JE GISTEREN BELEEFDE. 
GA NA WELKE ERVARINGEN JE 
BIJBLIJVEN EN PROBEER OP TE 
MERKEN WELKE VRAGEN EN/
OF UITDAGINGEN DIE IN ONZE 

SAMENLEVING SPELEN JE IN DIE 
ERVARINGEN BENT TEGENGEKOMEN.

leert ons nu juist dat we als mensen onlosmakelijk afhankelijk 
zijn van ‘het andere’ waarmee we in relatie staan. En de 
vraagstukken die onze wereld doordrenken verbinden ons aan 
elkaar. De kunst is, kortom, om ons zowel bewuster te worden 
van onze afhankelijkheid als van onze invloed, en om die 
invloed op een eigen manier in te (willen) zetten ten goede van 
de wereld. 

De gebildete leraar bestaat niet, 
de zich bildende wel
In dit soort bildungsonderwijs, is de kunst dus om als leraar uit 
te lokken en te begeleiden dat leerlingen zich bewuster worden 
van hun verstrengeld-zijn en hun eigen vormgeverschap ter 
hand nemen. Natuurlijk is het dan heel behulpzaam wanneer 
je zelf een stevig relationeel bewustzijn hebt ontwikkeld, en 
als je een voorbeeld bent in het ter hand nemen van je eigen 
vormgeverschap. Maar, we dienen ons er goed bewust van te 
zijn dat dit niet iets is wat ‘af’ kan zijn. Onze relaties in en met de 
wereld zijn een leven lang dynamisch, en het vormgeven aan ons 
handelen in de wereld is elke dag opnieuw een uitdaging. En zo is 
ook leraarschap in bildungsonderwijs niet zo zeer iets wat vraagt 
om ‘gebildet’ te zijn, maar meer iets wat vraagt om je te blijven 
bilden. Of anders geformuleerd: leraarschap is niet alleen een 
vaardigheid, maar vooral ook een kunst. 

Eén aspect dat leraarschap in bildungsonderwijs een kunst 
maakt, is dat het zich expliciet afspeelt in het ‘hier en nu’. Zoals 
in het voorbeeld van het experiment van de digitale detox: elke 
leerling en elke groep begint vanuit een eigen positie aan het 
experiment en maakt onderweg unieke dingen mee. De ene 
leerling heeft wellicht heel veel zin en bereidheid om erin te 
springen, terwijl een andere weerstand uit. De ene klas heeft 
wellicht veel bereidheid om open en kwetsbaar te zijn en de 
ander niet. En het experiment kan sterk gekleurd worden door 
actualiteit, tijdens de coronacrisis is het bijvoorbeeld heel anders 
om dit experiment te doen dan daarvoor. Om als leraar het 
experiment zijn beoogde werking te laten hebben, dien je je dus 

De gebildete leraar 
bestaat niet, de zich 
bildende wel.

DISCONECT 
To CONECT
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en daarvoor ‘betekenisvolle 
oefenplaatsen’ op onze scholen 
inrichten. 

In dit artikel laten we zien hoe 
een aantal scholen van onze 
stichting bezig is de ecosfeer 
vorm te geven en hoe zij die 
betrekken bij hun onderwijs. 
Soms vanuit een jarenlange 
ervaring, soms nog vrij pril, 
maar altijd gedreven vanuit een 
heldere visie op de ontwikkeling 
van het kind.

sla een krant open, kijk het journaal of loop een 
boekenwinkel binnen en het zal duidelijk zijn: er is 
bijna geen onderwerp dat zo in de belangstelling 
staat als onze leefomgeving. Grote problemen 
als klimaatverandering vragen onze aandacht. 
Hittestress, bosbranden, de terugloop van 

biodiversiteit en bijensterfte houden ons bezig. Er gebeurt heel 
veel op dit gebied. 

Op onze scholen bereiden we onze leerlingen voor op actieve 
deelname aan de samenleving. Dat doen we vanuit een positief 
perspectief. We laten zien dat mensen ook kunnen bijdragen aan 
oplossingen en dat wij allemaal verantwoordelijkheid dragen 
voor een gezond leefklimaat. Juist daarom is het zo belangrijk dat 
we de ecosfeer in ons Agora bildungsmodel tot leven brengen 
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Zelf	op	onderzoek	
uitgaan	om	iets	nieuws	
te	leren:	zelf	bedenken	
wat	je	gaat	onderzoeken	
en	hoe	je	dit	aanpakt;	
in	kleine	groepjes	
door	te	onderzoeken	
nieuwe	kennis	opdoen	
waar	je	samen	verder	
over	discussieert.	Daar	
worden	veel	leerlingen	
enthousiast	van!	

Zonder	Ecosfeer	is	
er	geen	leven
| Auteur: Marc van de Geer, directeur EBS Het SchatRijk |

Piramide
Op de speelplaats van de 
ICBS De Piramide is te zien 
dat de Ecosfeer volop in 
de belangstelling staat: 
de speelplaats ondergaat 
momenteel een ware 
metamorfose. Waar tot voor kort 
het betegelde schoolplein lag, 
zijn nu allerlei speelaanleidingen 
opgebouwd, in de vorm van 
touwbruggen, amfitheater, 
waterspeelplaats en speelse 
pannakooi. Het grootste deel van 
de beplanting wordt komende 
winter aangelegd. Mariette 
Schreuder, ICC-er op de Piramide 
en mede-initiatiefnemer tot 
deze grote verandering, vertelt 
enthousiast over de aanleiding. 

SPELENDE KINDEREN 
ZIJN LERENDE 
KINDEREN!

“Het mooie is, dat de aanleiding 
voor de aanleg van onze natuur-
speelplaats is voortgekomen uit 
onze vernieuwde visie op spel. 

We zagen dat het oude, bete-
gelde schoolplein daar niet erg 
toe uitnodigde. Het speelplein is 
een plek waar kinderen zich op 
fantasievolle wijze kunnen ont-
wikkelen op creatief, sociaal en 
cognitief gebied en waar de focus 
wordt gelegd op bewegen, ont-
dekken, spelen, duurzaamheid en 
natuur. We willen dat de speel-
plek uitdagingen biedt, zodat 
kinderen hun eigen grenzen leren 
kennen, deze leren verleggen en 
om leren gaan met risico’s. De 
aandacht voor de ecosfeer sluit 
hier heel mooi bij aan!”

Mariette: “Op dit moment is de 
betrokkenheid bij de Ecosfeer 
vooral buiten zichtbaar. ‘Binnen’ 
wordt al enkele jaren met veel 
plezier gebruik gemaakt van het 
aanbod van het Zaans Natuur 
en Milieu Centrum. Excursies, 
leskisten en milieulessen zijn een 
structureel onderdeel van het 
lesaanbod. Om alle leerlingen 
optimaal te betrekken bij de 
natuurspeelplaats zal elke 
groep een onderdeel van de 
onderhoudskalender voor zijn 
rekening nemen”. 

  levenssferen       trainingssferen      ecosfeer

KEN JE ZE NOG..?

Het bildungsagoramodel is gebaseerd op de 
Griekse agora, de marktplaats. Het model 
onderscheidt vier levenssferen en vier 
trainingssferen.

De	vier	levenssferen	zijn:
de privé sfeer van veiligheid en intimiteit, de 
private sfeer van arbeid en ondernemerschap, 
de publieke sfeer van maatschappelijke opinie- 
en gemeenschapsvorming en de politieke sfeer 
van maatschappelijke machtsverhoudingen. 

De	vier	trainingssferen	zijn:	
religie, sport, kunst en filosofie/wetenschap. 

De ecosfeer zit om al die sferen heen. Zonder 
de ecosfeer zijn de andere sferen niet mogelijk. 
Alle sferen in het bildungsagoramodel hebben 
een directe verbinding met de ecosfeer en het 
is een alles omvattende sfeer. Zonder ecosfeer 
is er geen leven. De ecosfeer omvat de natuur, 
het klimaat, het milieu, de flora en de fauna. 
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“HET PLEIN IS SINDS EEN WEEK 
TOEGANKELIJK EN DE DYNAMIEK IS VOLOP 
ZICHTBAAR. ALS EEN MIERENNEST WORDT 

ER SAMEN GESPEELD, GEWERKT EN GENOTEN: 
DE NATUURSPEELPLAATS VERBINDT”. 

Kleurenpracht
Op CBS Kleurenpracht staan de plannen voor een nieuw 
schoolplein nog maar net in de steigers. Directeur Willem-Pieter 
van Ledden laat enthousiast zien welke mogelijkheden er op dit 
grote plein zijn. “In de kern zit in het huidige ontwerp eigenlijk 
al veel potentie, maar dat moet nog beter benut worden ten 
dienste van het spelen, ontdekken en leren. Grenzend aan de 
speelplaats en in onze school, ligt bijvoorbeeld een groot stuk 
groen met hoge bomen en dicht struikgewas. Het liefst maken 
we dit onderdeel van ons nieuwe groene schoolplein. Het biedt 
ongekende kansen voor een groene oase en rijke speelnatuur. 
Dan moeten er wel wat hekken verplaatst worden, maar dat lijkt 
mij geen probleem. Er zijn plannen voor een nieuw ontwerp en 
een grootse aanpak van het plein, met veel ruimte voor groen en 
natuurlijke speelaanleidingen”. 

Wij-Land
CBS Wij-Land in Assendelft doet haar naam eer aan. De school 
grenst aan de rand van het dorp en kijkt uit op het prachtige 
veenweidegebied richting Heemskerk. Sinds haar recente 
verhuizing heeft de school een ambitieus plan opgesteld voor 
de vergroening van haar schoolplein. Aan de hand van een 
doordacht ontwerp, werkt het team met ouders samen aan een 

OP KOERS
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speelplaats, die ruimte biedt aan 
nieuwe beplanting en creatieve 
speelzones. Vanuit een heldere 
visie op ‘groen’, heeft de school 
stappen gezet kinderen in 
aanraking te brengen met de 
natuur.  

Angelieke Carpentier, directeur 
van Wij-Land: “Alles komt bij 
elkaar samen in onze visie op 
bildung. Van daaruit zijn wij 
bezig een ecoschool te worden. 
Eco-schools geeft een school de 
mogelijkheid om na vijf jaar hard 
werken het ecolabel te verdienen. 
Daarmee laten we zien dat we 
serieus werk maken van de 
groene leer- en leefomgeving. 
Met name twee leraren zetten 
zich er voor in, dit plan stap voor 
stap te realiseren. 
Iedere week verzorgt Meta 

Woudstra-Kroon een aantal 
Natuur en Milieu Educatie 
lessen (NME). Kinderen hebben 
onder haar leiding bijvoorbeeld 
een insectenhotel gemaakt. Ze 
leren te werken met loepjes, 
microscopen en visnetjes. Iedere 
week is er een andere groep aan 
de beurt voor deze inspirerende 
lessen. En natuurlijk zoeken wij 
verbinding met lokale boeren, om 
daar met de kinderen op excursie 
te gaan”. 

Bijenkorf
Een school die al vele jaren het 
groen betrekt bij haar onderwijs, 
is de Bijenkorf in Assendelft. 
“Vanuit de Jenaplanvisie legt 
het team veel verbindingen 
met de ecosfeer”, zo vertelt 
directeur Petra Glandorff. “De 
eigen schoolmoestuin is daarvan 

een sprekend voorbeeld. Groep 6 en 7 maken daar een jaar lang 
kennis met allerlei aspecten van het moestuinieren”.  

Vroeger deed vooral moestuincoach Ton Smit dit werk. Inmiddels 
is zijn klus grotendeels overgenomen door moestuincoach 
Daniëlle de Ruijter. Zij wordt maar liefst drie dagen per week 
ingehuurd om kinderen het schooljaar rond actief te laten 
werken in de aangrenzende schoolmoestuin. Kinderen met een 
korte spanningsboog of kinderen die extra gedragsondersteuning 
nodig hebben, werken extra in de moestuin.

Moestuincoach Daniëlle de Ruijter: 
”Ik was op zoek naar een school voor 

mijn kinderen. Toen ik bij mijn oriënterend 
bezoek aan de Bijenkorf zag dat de lERAAR 
spontaan met zijn groep naar buiten ging, 
omdat ze daar een kikker hadden gehoord, 

wist ik dat ik met mijn kinderen naar 
deze school moest gaan”.

De zichtbaar grote verscheidenheid aan groenten, fruit en 
bloemen laat zien dat hier serieus wordt gewerkt. Op het 
complex valt de grote kas op, met daarin divers kweekmateriaal. 
De schuur met een flinke hoeveelheid goed gebruikt 
tuingereedschap laat zien dat deze parel goed ingezet wordt. In 
de komende jaren wil het team de doelen en resultaten van deze 
inzet zichtbaarder maken.

Henriëtte Nool, de eigen NME-juf, verzorgt allerlei lessen rond 
milieu en natuurbeleving. Dat maakt dat de kinderen door 
de loop der jaren een grote liefde ontwikkelen voor alles wat 
groeit en bloeit. In en rond school zijn wormenbakken, kippen 
en konijnen, een vijver, zonnepanelen en een aquarium te zien. 
Kinderen worden zo vanzelf enthousiast gemaakt voor de 
levende natuur. F

BIJ ONS OP SCHOOL DOEN KINDEREN NOG 
GEEN VLIEG KWAAD. DE SCHOOLMUIS WORDT 
GEKOESTERD EN ZELFS EEN MUG WORDT MET 
ZORG BUITEN HET GEBOUW LOSGELATEN”. 

De	basis	op	orde	
Op de meeste scholen wordt hard 
gewerkt. Toch is niet overal ‘de basis op 
orde’. Met die basis bedoelt de auteur, 
Johan Spitteler, het fundament waarmee 
de kwaliteit van de school – onder alle 
omstandigheden – zichtbaar wordt 
gemaakt. De kwaliteitsbouwstenen en 
proceselementen van ‘de basis op orde’ 
stellen scholen in staat om flexibel in 
te spelen op de veranderende omstandigheden. Dát, en dus 
niet allerlei papieren (kwaliteits)plannen die niet in praktijk 
gebracht worden. Veel leren en veel weten over onderwijs 
en lesgeven leidt niet automatisch tot beter lesgeven en tot 
een basis die op orde is. In dit boek gaat het niet alleen over 
onderwijskwaliteit en -verbetering. Het gaat om meer. Zo 
gaat het ook over leiderschap bij kwaliteitsontwikkeling, over 
collegiale samenwerking en (her)ontwerpen van leren. ‘De 
basis op orde’ kan vooral ingezet worden bij verbetertrajecten, 
maar ook bij schoolontwikkeling. Dit boek is voor iedere 
onderwijsprofessional een leidraad om te bouwen aan een basis 
die op orde is en tegelijkertijd het eigen verhaal van de school 
vertelt.

 T  Johan Spitteler / Uitgeverij Onderwijs Maak Je Samen / 
Druk: 2019 / ISBN: 978-90-79336-29-6

Het	laatste	kind	in	het	bos		
Nooit zaten zo veel kinderen binnen, 
vaak achter een tv- of computerscherm. 
Richard Louv brengt dit opgroeien 
zonder natuur in verband met 
de verontrustende toename van 
overgewicht, concentratiestoornissen 
en depressies bij kinderen. Louv brengt 
als eerste recent onderzoek in kaart 
dat laat zien dat direct contact met de 
natuur van wezenlijk belang is voor de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen. Hij slaat 
niet alleen alarm, hij vertelt ook hoe we de verbroken relatie 
met de natuur kunnen herstellen.

T  Richard Louv / Uitgeverij Jan van Arkel / Druk: 2019 / 
 ISBN: 978-90-6224-468-3

Alle	kinderen	naar	buiten!	
Elk kind geniet van buiten, vier 
seizoenen lang! Waterdiertjes vangen, 
in bomen klimmen, je eigen parfum 
maken of een hut van takken bouwen, 
welk kind wil dat nu niet. De natuur 
is één grote speeltuin, het ideale 
ontdekkingsparadijs, om te zien, horen, 
proeven, voelen & ruiken. Dit boek 
nodigt uit om daar gebruik van te 
maken, een inspiratieboek, met veel beeld en boordevol 
concrete tips en ideeën.

 T  Marieke Dijksman & Jasper de Ruiter / Uitgeverij KNVV /  
ISBN: 978-90-5011-579-7 

Vrij	spel	voor	natuur	en	
kinderen
Dit boek is een ontdekkingsreis naar 
allerlei fantastische voorbeelden 
in binnen- en buitenland, een 
kleurrijk palet van ideeën voor 
een geslaagde praktijk. Het geeft 
bovendien pedagogische argumenten, 
een stappenplan, tips en heel veel 
adressen en websites.
Laat je inspireren door geslaagde voorbeelden bij scholen, op 
speelterreinen en onlandjes, in tuinen en speeldernissen, op 
recreatieterreinen en in de ruige natuur. Richt je eigen tuin 
natuur- en kindvriendelijk in. Haal het paradijs onder het 
schoolplein vandaan. Start een actie voor lokkend wild groen in 
je Vinexwijk. En je krijgt kwaliteitsuren in de frisse lucht puur 
genieten.

T   Willy Leufgen& Marianne van Lier / Uitgeverij Jan van Arkel 
/ ISBN: 978-90-6224-470-6

De	‘leer’kracht	van	groene	schoolpleinen

 T  Janke Wesselius, Jolanda Maas, Dieuwke Hovinga / Lectoraat 
Natuur & Ontwikkeling Kind / ISBN 978-90-823541-0-2 

  Meer info via: https://www.hsleiden.nl/natuur-en-
ontwikkeling-kind/onderzoek/groene-schoolpleinen/index	
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Visie professionele 
ontwikkeling
Binnen Agora is er een duidelijke 
visie op professioneel handelen. 
Eén van de kenmerken is de 
professionele ontwikkeling. 
Medewerkers nemen hun 
verantwoordelijkheid in de 
professionele ruimte, zij zijn 
verplicht zich continu te blijven 
professionaliseren. Op die manier 
leveren zij een bijdrage aan de 
missie van Agora gericht op 
het werken aan de eigen brede 
ontwikkeling (bildung).
De koersgroep en andere betrok-
kenen bij het speerpunt Agora als 
leer- en leefgemeenschap werken 

vanuit de gedachte dat we een leergemeenschap zijn waarin 
professionals van en met elkaar leren en waar nodig elkaar 
ondersteunen. Tevens zijn wij een leefgemeenschap waarin sa-
menwerken met hoofdletters geschreven kan worden en waarin 
duurzame relaties worden aangegaan. 

Met elkaar beogen we goed onderwijs aan alle kinderen en 
dat vraagt wat van de leraren en andere professionals binnen 
de school en binnen de organisatie. We willen kwalitatief 
goed onderwijs bieden en hiervoor geldt dat de medewerker 
ertoe doet. De vraag is vervolgens hoe we die kwaliteit, en dus 
het handelen van de medewerker, kunnen en willen meten. 
Daarbij valt te denken aan verschillende instrumenten die de 
vaardigheden van professionals meten, laten zien wat iemand 
beheerst en waar nog ontwikkeling mogelijk dan wel nodig is. De 
instrumenten die binnen het onderwijs worden gehanteerd zijn 
gevalideerde instrumenten. We ‘beoordelen’ de medewerker met 
behulp van het afgenomen instrument. Een manier die we de 

Agora	wil	er	als	leer-	en	
leefgemeenschap	voor	
iedere	medewerker	zijn!	
Een	fijne	plek	waar	
mensen	werken,	leren,	
leven	en	zich	verder	
ontwikkelen.	Vanuit	
vertrouwen	werken	we	
met	elkaar	samen	en	
zien	we	om	naar	elkaar.	
Daarnaast	vraagt	
de	maatschappij	
om	kritisch	naar	
de	kwaliteit	van	
het	onderwijs	te	
kijken.	We	dienen	
onze	medewerkers	
te	beoordelen	en	de	
kwaliteit	langs	een	
lat	te	leggen.	Hoe	
verenigen	die	twee	
zich	met	elkaar,	welke	
mogelijkheden	biedt	dit	
voor	Agora	als	leer-	en	
leefgemeenschap	en	
waar	willen	we	naar	
toe?

Ontwikkelen	binnen	
Agora	als	leer-	en	
leefgemeenschap	
| Auteurs: Petra Glandorff, directeur Jenaplanschool De Bijenkorf en 
Truus van Pinxteren, beleidsmedewerker opleiden en coaching |
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Dan	maken	we	ons	onderwijs	zelf	wel!
Het Nederlandse onderwijs is in beweging. De focus ligt 
veelal op zijn kwalificerende, ‘in staat stellende’ taak, 
maar aan de hand van het opgekomen bildungsideaal 
lijkt een bredere opvatting van de bedoeling van 
onderwijs gestalte te krijgen. Als onderdeel van deze 
beweging materialiseerden Amsterdamse studenten en 
docenten hun onvrede over het huidige hoger onderwijs 
in september 2015 in de oprichting van De Bildung 
Academie: bildungsonderwijs voor studenten door 
studenten.
Als één van de oprichters en dragers van de academie 
neemt Koen Wessels de lezer mee op zijn zoektocht naar 
de bedoeling van onderwijs. Aan de hand van onder meer (onderwijs)filosofie en 
ontwikkelingspsychologie zoomt hij in op bewustzijnsontwikkeling en ‘in de wereld 
komen’ als onderwijsbedoelingen

 T  Koen Wessels / Uitgeverij ISVW. / ISBN 978-94-92538-08-6

Pakkend	passend	onderwijs
Het onderwijssysteem beschreven in dit boek Pakkend 
Passend Onderwijs is geschreven met behulp van 
wetenschappelijke inzichten en in de praktijk bewezen 
methodieken. Het behoudt wat goed was en geeft aan 
wat veranderen moet. Het prikkelt en daagt uit. Het 
zet je aan het denken. ‘Waarom doe ik wat ik doe? Kom 
ik tegemoet aan de onderwijsbehoeften van elk kind? 
Hoe realiseer ik goed passend onderwijs waarbij ik 
zelf mijn passie en energie behoud?’ Leraren slaan met 
dit systeem de handen ineen. Vanuit een gezamenlijk 
bepaalde schoolvisie gaan zij voor passend onderwijs. 
Opbrengst- en ontwikkelingsgericht onderwijs gaan hand in hand. Tijd om het 
leerstofjaarklassensysteem vaarwel te zeggen. Eng, spannend? Het moet, het is 
nodig. Het kind én de school van vandaag en morgen vragen erom!

 T  Irene Westeneng-Ploegsma / Koninklijke van Gorcum B.V. / ISBN 9789023252566

Kleine	filosofie	van	de	digitale	onthouding
Wat gebeurt er als je offline gaat in een wereld die 
altijd online is? Als je je telefoon opzijlegt, wat komt 
er dan voor in de plaats? Heb je nog vrienden? Besta 
je überhaupt nog? Filosoof Hans Schnitzler gaat 
in gesprek met millennials die een digitale detox 
hebben ondergaan. Hun ervaringen schetsen een even 
herkenbaar als onthutsend beeld van de worstelingen 
van de smartphone-mens. We zijn voortdurend 
bereikbaar en verbonden, maar welke prijs betalen 
we daar eigenlijk voor? Kleine filosofie van de digitale 
onthouding laat van binnenuit zien wat het betekent om 
in een schermwereld te leven. Dit boek roept op tot bezinning over de eisen die de 
digitale werkelijkheid aan ons stelt.

 
T Hans Schnitzler / De Bezige Bij / ISBN 9789023477280
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afgelopen jaren vanuit de CAO verplicht 
waren uit te voeren. 

Als leer- en leefgemeenschap zien we echter 
ook een duidelijke behoefte naar het anders 
willen ‘meten’ van elkaars kwaliteiten. Juist 
doordat we oog hebben voor elkaar en 
vanuit vertrouwen willen werken aan goed 
onderwijs, is het logisch om ons te richten op 
het stimuleren van het proces van ontwikke-
ling. Sinds het vorige koersplan zet Agora in 
op het van en met elkaar leren en zijn profes-
sionele leergemeenschappen niet meer weg 
te denken, zowel op school- als bovenschools 
niveau. Daarnaast worden andere ‘van en 
met elkaar leren’ vormen ingezet, te weten 
collegiale consultatie en lesson study. Beide 
kunnen er voor zorgen dat een medewerker 
zich verder kan ontwikkelen.

Vanuit eigenaarschap en 
verantwoordelijkheid kan iedere 
medewerker zijn eigen ontwikkeling 
vormgeven en sturen. Er zijn minder 
duidelijke kaders en het wordt lastiger te 
‘meten’, maar een groot voordeel is dat 
‘het’ van de medewerker zelf is, hij kan het 
zelf vorm en sturing geven. Hierdoor zal 
de ontwikkeling duidelijker zichtbaar zijn 
voor de medewerker en zijn omgeving én 
gemakkelijker de mogelijkheid bieden deze 
ontwikkeling verder uit te bouwen. Uiteraard 
dienen we met elkaar de omgeving zo 
in te richten dat deze de ontwikkeling 
stimuleert, tevens kritisch en opbouwend is 
en de medewerker in zijn ontwikkelproces 
ondersteunt en feedback geeft. 

Vanuit het vertrouwen dat we in elkaar 
hebben lijkt de weg naar het ‘meten op 
een andere manier dan het inzetten van 
een instrument’ dus open. Binnen een 
leefgemeenschap een meer passende 
manier waarin  niet alleen de lerende 
leert en zich ontwikkelt, maar waarbij alle 
betrokkenen leren.  Fvan en met elkaar leren

EEn goed 
leermoment 

zo’n lesbezoek
BEDANKT 
voor de 
feedback

ZELFevaluatie
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Wat vraagt 
ouderbetrokkenheid 
van de professional en 
van het team?
Als leraar, intern begeleider, 
onderwijsassistent, 
brugfunctionaris, directeur 
en andere professionals in de 
school heb je allemaal je rol in 
het contact met ouders. Het 
is belangrijk dat je als team 
afspraken met elkaar maakt 
hoe je hier invulling aan geeft 
en hoe je elkaar helpt. De een 
gaat nou eenmaal makkelijker 
in gesprek met ouders dan de 
ander en kan beter omgaan 
met moeilijke situaties. Met het 
team bespreek je hoe dit binnen 
de visie van de school past, hoe 
je hier invulling aan geeft. Hoe 
gedraag je je naar ouders toe en 
hoe gedragen ouders zich naar 
de professionals op school. Maak 
hier afspraken over en maak 
ouders duidelijk wat je beleid is 
en waar de grenzen liggen. Door 
het onderwerp regelmatig terug 
te laten komen en met elkaar 
trainingen te volgen krijgt het 
steeds meer handen en voeten in 
de school.

Betrokkenheid van ouders 
is soms door diverse 
omstandigheden minder: 
er is weinig tijd omdat een 
alleenstaande ouder veel 
ballen hoog moeten houden of 
mantelzorger is, ouders die de 
taal niet machtig zijn of niet 
goed weten hoe het er op een 
school in Nederland aan toegaat, 
ouders die met (psychische) 
problemen te kampen hebben. 
Dan is het aan de professional 
om de toenadering te zoeken. 
De basis voor een goede 
samenwerking tussen ouders en 
school is een goede relatie. 
Als het over hun kind gaat zijn 
de emoties bij ouders vaak groot. 
Als je kind iets overkomt of 
tekort wordt gedaan, dan zie je 
een bepaalde felheid ontstaan. 
Natuurlijk zijn er grenzen in wat 
je als professional kunt doen 
en wat je toelaat. Agressie en 
verbaal geweld is altijd uit den 
boze. Maar als je snapt waar die 
felheid vandaan komt, dan kun 
je ook makkelijker het gesprek 
aangaan.
We staan voor samenwerken 
maar we hebben hierin 

de ouder wat hulp van de professional nodig. Ouders kennen hun 
kind het beste en kunnen delen wat thuis werkt en andersom 
kunnen de professionals op school weer tips voor thuis geven. Zo 
kun je positief gebruik maken van elkaars kwaliteiten.
Ouderbetrokkenheid levert in zekere zin ook winst voor de leraar 
op. Het gaat tijd opleveren als je investeert en je hoeft niet 
steeds te repareren. Als er vertrouwen is, hebben ouders minder 
behoefte om iedere keer te komen praten. Ze kunnen het dan 
eerder bij de leraar laten en wachten op een volgend gesprek. Het 
gevoel van vertrouwen en veiligheid groeit hierdoor.

En nu, in coronatijd?
Het vraagt om wat improvisatievermogen, maar de 
samenwerking blijft belangrijk ook al is dit nu digitaal. Je kunt 
ouders in het algemeen op de hoogte houden over projecten en 
activiteiten in de klas, met een stukje tekst en een foto. In het 
digitale contact is het ook belangrijk om afspraken te maken, 
bijvoorbeeld binnen hoeveel dagen je als school een reactie 
stuurt. Bij cruciale momenten laten we een ouder toch de school 
in komen voor een persoonlijk gesprek (op afstand), bijvoorbeeld 
op de eerste schooldag van een startende kleuter.
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Ouderbetrokkenheid	
bij	Agora	
| Auteur: Carlita Koningstein |

Het belang van 
ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is van groot 
belang voor de ontwikkeling van 
een kind. Kinderen van ouders 
die betrokken zijn bij het leren en 
ontwikkelen van hun kind, komen 
meer tot bloei dan kinderen van 
ouders die deze betrokkenheid 
niet tonen. Met de komst 
van passend onderwijs is die 
noodzaak tot samenwerking met 
ouders alleen maar belangrijker 
geworden. 

De relatie als basis van 
ouderbetrokkenheid
De basis van ouderbetrokkenheid 
is de relatie. Een goede relatie 
ontstaat door een band met 
ouders op te bouwen. Een goede 
gelegenheid om hiermee te 
beginnen is het startgesprek aan 
het begin van het schooljaar. In 
het startgesprek leer je elkaar 
kennen, kun je verwachtingen 
uitspreken en maak je afspraken 
over hoe je de contacten gaat 
onderhouden. Daarnaast 
heb je buiten de formele 
contactmomenten vele andere 
mogelijkheden om informeel 
contact met ouders te hebben: 
op het schoolplein, bij de deur 
of in de gang, bij activiteiten 
zoals een voorstelling of feest op 
school.
De ontwikkeling van een kind 
verloopt vaak grillig. Er zijn 
soms periodes dat ouders zich 
zorgen maken. Dan is het fijn 
als je makkelijk contact hebt 
met elkaar. Als de drempel laag 
is durven ouders sneller iets 
te vragen en andersom ook. 
Uiteindelijk ben je partners in het 
grootbrengen van het kind. Soms 
heb je als professional wat hulp 
van ouders nodig en soms heeft 

De	scholen	van	stichting	
Agora	hebben	al	jaren	
ouderbetrokkenheid	
hoog	in	het	vaandel	
staan.	Kortgeleden	is	het	
beleidsplan	Ouderbe-
trokkenheid	vastgesteld.	
In	dit	beleid	staan	de	
algemene	kaders	rond-
om	dit	onderwerp	en	is	
aan	de	scholen	gevraagd	
hier	verder	invulling	
aan	te	geven.	Bij	de	
totstandkoming	van	het	
beleid	is	gesproken	met	
alle	betrokken	partijen	
waaronder	ouders,	me-
dezeggenschapsraden,	
leraren	en	directeuren.	
In	dit	artikel	gaan	we	in	
gesprek	met	een	aantal	
van	deze	betrokkenen:	
Petra	Glandorff	(direc-
teur	van	basisschool	De	
Bijenkorf)	en	Bianca	
Rulke	(leraarondersteu-
ner		arrangement	Jonge	
Kind).

Ouderbetrokkenheid is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van ouders én 

school; ouders en professionals hebben 
elkaar nodig om kinderen tot een zo 
optimaal mogelijke ontwikkeling te 

laten komen. De school neemt in deze 
samenwerking het initiatief.

Meer weten? 
www.agora.nu/ouders/
ouderbetrokkenheid/

de groep

`

de school als gemeenschapkind

ouder leraar

ruimte 
om te 

ontwikkelen

ook bepaalde waarden en normen en omgangsvormen die 
gerespecteerd moeten worden. Als een ouder teveel in de 
emotie schiet, dan is het beter om op dat moment die emotie te 
erkennen en op een ander moment over de inhoud te praten.
Als professional is het belangrijk om begrip te 
hebben, empathisch te zijn. In de vorming van jou als 
onderwijsprofessional zul je ook wel eens een vervelend gesprek 
hebben of een nare ervaring met ouders. Ga daarin niet voorbij 
je eigen grenzen. Maar blijf open staan voor de ander, zie het als 
een leermoment en praat erover met collega’s of leidinggevende.

Het beleid Ouderbetrokkenheid bij 
Agora gaat verder
De school is niet alleen een leergemeenschap, maar ook een 
leefgemeenschap die je vormt met leerlingen, hun ouders en 
het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. In de 
leefgemeenschap speelt ouderbetrokkenheid een belangrijke 
rol. Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders en school goed 
samenwerken. De samenwerking is gericht op de ontwikkeling 
van het kind maar wel binnen de groep, de gemeenschap waar 
het kind onderdeel van uit maakt: de klas en de school. Dit is 
in ons beleid ouderbetrokkenheid expliciet benoemd. Door de 
afgelopen jaren de nadruk te leggen op de educatieve driehoek 
leerling-leraar-ouder, zijn ouders gewend geraakt dat alles draait 
om de individuele behoeften van hun kind. We kijken nu samen 
met ouders naar wat een kind nodig heeft, maar het moet wel 
haalbaar zijn binnen de groep en in de school. 
En elke leefgemeenschap, elke school is weer anders. Maak een 
schoolbeleid ouderbetrokkenheid passend bij de eigen leerling 
populatie. Uitgaande van de Agora-kaders kun je per school een 
iets andere aanpak krijgen. F
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De identiteit van 
De Windroos: waar 
staan we voor? 

Bernadette	von	den	Benken,	
directeur	ICBS	De	Windroos

De Interconfessio-
nele Basisschool 
De Windroos ligt in 
een multiculturele 
wijk in Zaandam-

Zuid. Kinderen komen uit 
verschillende culturen en daarbij 
behorende geloofsovertuigingen. 
Met Trefwoord in de hand geven 
wij lessen over en vanuit de iden-
titeit van de school. Maar past dit 
wel bij de gezinnen in onze wijk? 
We vragen ons af, wat betekent 
identiteit voor ons in een veran-
derende samenleving. Op welke 
wijze kunnen wij vormgeven aan 
levensbeschouwing vanuit onze 
interconfessionele achtergrond? 

We hebben het als team al druk 
genoeg met lesgeven, bieden van 
passend onderwijs, kinderen én 
ouders extra taal aanbieden. Een 
extra traject over identiteit stond 
echt niet op mijn actie-lijstje. 
Dat veranderde direct toen ik 
kennis maakte met Cok Bakker en 
wij als leden van de koersgroep 
Leer- en leefgemeenschap in 
gesprek gingen over identiteit 
en waaraan je deze herkent. 
Er ontstond een gesprek over 
waarden, betekenis geven en je 
eigen rol binnen je team, binnen 
de stichting. Cok vertelt dat hij 
met een aantal scholen een 
langer durend traject wil volgen 
over identiteit en cultuur binnen 
de school. 
Centraal staat de fundamentele 
vraag hoe wij een goede school 
zijn en wat wij goed onderwijs 
vinden. Dat is precies waar wij 
als teamleden van De Windroos 
mee bezig zijn in onze zoektocht 
naar onderwijs dat past bij de 
behoefte van de kinderen. Hoe 
praten wij over ons onderwijs? 
Hoe zien wij het kind in zijn/haar 
omgeving? Wat zegt dit over het 
handelen van het team en van de 
individuele leraar?
Dit is de kans voor De Windroos 
om onze identiteit tot kracht 
te maken en dit eigentijds 
en passend uit te voeren. Dit 
schooljaar zijn wij samen met 
Cok het identiteitstraject gestart. 
Vanuit een werkgroep met als 
werktitel ‘De identiteit van De 
Windroos: waar staan we voor?’. 
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| Auteurs: Bernadette von den Benken en Cok Bakker |

De rol van ieder teamlid is hierin van groot belang. Het is fijn 
om tijdens de studiedag tijd te nemen om samen inhoudelijk in 
gesprek te zijn over: wat vind ik waardevol in mijn werk én wat 
vind jij de betekenis van de interconfessionele identiteit? We 
staan aan het begin van een mooie ontdekkingstocht die vragen 
oproept. De kracht is dat je als mens én als leraar inhoudelijk in 
gesprek komt en je mag verwonderen over de ander.
Het doel van dit traject is breder dan alleen ‘hoe geven we vorm 

aan onze interconfessionaliteit’.  
Het gaat niet alleen over 
lesgeven uit Trefwoord en wel 
of niet iedere dag bidden, maar 
het gaat ook over jou, over mij 
als schakel in het onderwijs 
vanuit de kracht van de identiteit, 
wie we als leraar en samen als 
school willen zijn. We staan 
aan het begin van deze mooie 
ontdekkingstocht die voor 
kinderen, ouders en teamleden 
van essentiële waarde kan zijn.

Een Breed 
identiteitsberaad 
bij Agora 

Cok	Bakker

Agora staat voor 
‘interconfessioneel’ 
onderwijs in de 
Zaanstreek. In 
het Koersplan 

2019-2023 van de stichting wordt 
een aantal beloftes gedaan 

Een	breed	
identiteitsberaad	op	
de	scholen	van	Agora
Een tweeluik van Bernadette von den Benken en Cok Bakker
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die sporen met deze identiteit, 
bijvoorbeeld: “De rijkdom die 
voortkomt uit religie en traditie 
willen we overdragen op de 
volgende generatie. Inspiratie 
en bezieling halen we uit 
christelijke waarden.”  Zo’n 
uitspraak in deze tijd is natuurlijk 
geen vanzelfsprekendheid 
meer: de leerlingenpopulatie 
is geseculariseerd of kent heel 
verschillende geloofsopvattingen. 
En vaak is dat in het team 
leraren in zekere mate evenzo. 
Er is dus een spanningsveld 
tussen de formele, christelijke 
identiteit van de scholen en de 
levensbeschouwelijk-diverse 
leerling populatie. De vraag 
is wat je daarvan vindt, als 
leraar en als team, en wat je 
daarmee doet. Dat vraagt om 
een continue doordenking, en 
om goede gesprekken. Er worden 
immers voortdurend keuzes 
gemaakt in dit spanningsveld 
(‘de hoofddoek’, het vieren van 
niet-christelijke feesten als 

het islamitische Suikerfeest, dagopeningen, het gesprek over 
radicaal-islamitische terreur-aanslagen, enz.…). 

In het Koersplan worden ook andere ‘identiteitsbeloften’ gedaan: 
een principiële keus voor inclusiviteit (iedereen is uniek, iedereen 
hoort erbij, we respecteren elkaars verschillen), voor ‘bildung’ en 
voor ‘een brede talentontwikkeling en optimale ontplooiing van 
alle leerlingen’. In een tijd waarin de ‘verzuiling’ in het onderwijs 
flink onder kritiek ligt is de combinatie van deze beloftes 
interessant. De christelijke/religieuze claims van de stichting 
kunnen immers niet los worden gezien van de pedagogische 
claims, maar liggen in elkaars verlengde. Hoe precies, is dan weer 
een interessante vraag en dat ligt voor medewerkers, directeuren 
en bestuurders vast weer heel verschillend. Dat is niet per se een 
probleem, maar kan juist ook als een kans voor ontwikkeling en 
verdieping worden gezien. Maar daarover moet dan dus wel het 
gesprek gevoerd worden, om op die manier van onderaf aan, 
met alle medewerkers identiteit samen verder te ontwikkelen, te 
onderhouden en uit te bouwen. 

Samen met het College van Bestuur en de Koersgroep ‘Agora 
als leer- en leefgemeenschap’ onder leiding van Petra Glandorff 
hebben we een plan ontwikkeld om op de Agora-scholen een 
Breed Identiteitsberaad (BIB) vorm te geven. Om te beginnen 
op een drietal ‘pilot-scholen’. De Windroos is als eerste ‘pilot-
school’ met zo’n traject gestart en het zou heel mooi zijn om 
parallel daaraan met nog twee scholen te starten. Voorop staat 
dat elke pilot-school een eigen vorm kan kiezen, variërend 
van bijvoorbeeld een vast agendapunt op de reguliere 
stafvergaderingen tot aan een tweedaagse op de hei. Als richtlijn 
voor de tijdsinvestering geldt: drie studiebijeenkomsten van een 
dagdeel per jaar en dat gedurende de pilot-periode van twee 
jaar. Ook qua inhoud voegt het traject zich naar wat nodig is 
op school. Het kan variëren van het gebruik van Trefwoord en 
de dagopeningen tot aan de rol van de school in de wijk of de 
‘opvoedende taak’ in de richting van de ouders. 

In de alledaagse, hectische praktijk op school is een 
Identiteitstraject ook bedoeld om eens even rust te nemen en 
met de voeten op tafel een goed gesprek met elkaar te voeren 
over waar het ons nu uiteindelijk om gaat en wat ons uiteindelijk 
inspireert om écht goed onderwijs voor onze leerlingen te 
verzorgen. Je leert elkaar daardoor ook nog veel beter kennen en 
dat is goed voor het team. F

Prof.	dr.	Cok	Bakker	is theoloog/religiewetenschapper en onderwijs-
kundige aan de Universiteit Utrecht en aan de Hogeschool Utrecht.
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Agora	staat	voor	
bijzonder	goed	
onderwijs	voor	
iedereen.	Maar	wat	is	
dan	goed	onderwijs	en	
hoe	realiseren	we	dit?	
Het	antwoord	daarop	is	
nog	niet	zo	eenvoudig.	
Wat	de	een	goed	vindt,	
vindt	de	ander	minder	
goed.	Dan	blijft	de	
vraag,	wie	bepaalt	wat	
goed	is?
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Agora’s	Staat	van	
het	Onderwijs

Eens in de 3 jaar vindt er op alle scholen een collegiale visitatie   
plaats. Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid om de kwaliteit te 
verbeteren, geeft de visitatiecommissie feedback op de kwaliteit van 
het onderwijs van de school.

Met het tevredenheidsonderzoek   onder ouders, leerlingen en 
medewerkers, meten wij of wij de goede dingen doen. Daarnaast 
analyseren wij hoe het ervoor staat met de veiligheidsbeleving van 
onze leerlingen, zodat zij een zo fijn mogelijke schooltijd bij ons 
hebben.

Door middel van de management rapportage (MaRap)  ontstaat 
er een intensieve samenwerking tussen bestuur en schoolleiding. 
Waarbij het bestuur vragen stelt en de schoolleiding zich 
verantwoordt. Tijdens de grote management rapportage voert het 
bestuur ook een gesprek met het team.

In de kleine management rapportage  bespreken de bestuurder 
en de schoolleiding vooral onderwerpen als financiën, ziekteverzuim 
en de kwaliteiten van het schoolteam.

en een videofilm waarin het stelsel nader toegelicht wordt.
Dat is belangrijk want een goede kwaliteit van onderwijs maken 
we met elkaar voor de kinderen, zodat ieder kind met vertrouwen 
de toekomst tegemoet kan gaan en zijn talent optimaal kan 
ontplooien. 

Agora Stelsel van Kwaliteitszorg
Het stelsel van kwaliteitszorg bestaat uit een aantal processen 
en instrumenten die in samenhang leiden tot de continue 
kwaliteitsverbetering die wij met elkaar nastreven. 

Het hart van het stelsel van kwaliteitszorg is de zelfevaluatie . 
De schoolleiding analyseert en evalueert haar onderwijs en het 
bestuur stelt de goede vragen aan de schoolleiding vanuit de 
gedachte: doen we de goede dingen? En doen we die  goed?

Bij Agora werken wij op alle niveaus systematisch aan 
kwaliteitsverbetering en gebruiken daar de PDSA-cyclus  
voor. Deze cyclus bestaat uit 4 stappen: Plan, Do, Study en Act 
en wordt gebruikt om planmatig verbeterideeën in de eigen praktijk 
te testen. De cyclus wordt gevolgd tot het beoogde doel behaald is.

Deels is dat bepaald in de wet. Zo 
moet een goede leraar voldoen 
aan een wettelijk kader en zijn 
er voorschriften van de inspectie 
voor de basiskwaliteit van 
een school. Daarnaast telt de 
mening van leerlingen, ouders en 
medewerkers mee. Het bestuur 
monitort de onderwijskwaliteit 
en legt daarover verantwoording 
af. Om dit alles waar te maken is 
een goede wisselwerking tussen 
bestuur en school essentieel. 
Hiervoor is binnen Agora een 
stelsel van kwaliteitszorg 
ontwikkeld. 
Directies en intern begeleiders 
zijn hier al bekend mee, het 
is nu zaak dat alle andere 
medewerkers van Agora weten 
hoe het stelsel werkt. Om alle 
medewerkers mee te nemen in 
dit traject is een poster gemaakt 
waarin het stelsel uitgewerkt is 
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TEAM IN BEELD

een goede kwaliteit van 
onderwijs maken we met elkaar 
voor de kinderen, zodat ieder 

kind met vertrouwen de 
toekomst tegemoet kan gaan 
en zijn talent optimaal kan 

ontplooien. | Auteur: Gabriella Locatelli, beleidsmedewerker (onderwijs) kwaliteit |

OP KOERS
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TEAM IN BEELD   gaat over 
mensen, het belangrijkste 
kapitaal van Agora! 
De koersgesprekken, SWOT-
analyse en teamfoto geven zicht 
op de talenten en kwaliteiten 
van het team zodat er keuzes 
gemaakt kunnen worden voor 
verdere professionalisering 
en er als team goed onderwijs 
gerealiseerd kan worden.

Dit alles doen wij cyclisch  zodat er sprake kan zijn van een 
continue verbetering van het onderwijs waar alle scholen van 
Agora  voor staan.

Netwerk Kwaliteitscultuur
Vanuit de Koers 2019-2023 is een aantal speerpunten 
gedefinieerd waar ‘Kwaliteitscultuur’ er één van is. 
Kwaliteitscultuur is een speerpunt omdat de cultuur in de 
organisatie een belangrijke factor is om kwaliteit te bereiken. 
Het werken aan een kwaliteitscultuur speelt zich voornamelijk 
op de scholen af, maar ook tussen scholen en bovenschools 
in professionele leergemeenschappen, het overleg tussen 
directeuren en tussen IB-ers. Alle geledingen die in het netwerk 
van het project ‘Kwaliteitscultuur’ zitten, werken dagelijks aan 
het tot stand brengen van kwaliteitsverbeteringen.

De uiteindelijke ‘outcome’ waaraan gewerkt wordt, bestaat uit 
3 delen:

Op alle scholen is de basis op orde (de standaarden 
van de inspectie zijn voldoende*);
Dat de basis op orde meer is dan voldoen aan het 
onderzoekskader van de inspectie van onderwijs, kan 
teruggelezen worden in het boek van Spitteler, De 
basis op orde. Een recensie van dit boek is te vinden op 
pagina 19.

Het stelsel van kwaliteitszorg is verder ontwikkeld en 
geïmplementeerd;
De koersgroep kwaliteitscultuur bestaande uit 
directeuren heeft deze opdracht opgepakt voor het 
schooljaar 2020/2021. 

Er is zichtbaar sprake van een kwaliteitscultuur in alle 
lagen van de organisatie.
De projectgroep Kwaliteitsbewustzijn houdt zich 
nadrukkelijk bezig met de laatste opdracht. Meer 
hierover in het artikel van Naomi Mertens.

Het 4-jaarlijks bestuursonderzoek
Elke vier jaar voert de inspectie van het onderwijs een 
onderzoek uit bij ieder bestuur en zijn scholen. Begin oktober 
is dit onderzoek voor Agora gestart met een startgesprek 
tussen inspectie en bestuur waarin inspectie op zoek gaat 
naar een antwoord op de vraag of er voldoende zicht op de 
onderwijskwaliteit is en er wordt gestuurd op een verbetering 
van de onderwijskwaliteit.

Aansluitend hierop hebben de inspecteurs 13 scholen in verband 
met de maatregelen rondom het coronavirus niet fysiek, maar 
online gesproken. Tijdens deze online onderzoeken zijn de 88

scholen met name bevraagd op het kwaliteitsgebied 
‘Kwaliteitszorg en ambitie’ en de verbinding hiervan 
tussen school en bestuur.  

Het eindgesprek tussen bestuur en 
onderwijsinspectie heeft inmiddels plaatsgevonden. 
Wij kunnen met gepaste trots melden dat de 
onderwijsinspectie heeft geconstateerd dat het 
bestuur van Agora zicht heeft op de kwaliteit 
van het onderwijs op de scholen én stuurt op 
verbetering van deze kwaliteit. De scholen 
informeren het bestuur op hun beurt eenduidig 
over zowel de leerresultaten als de kwaliteit van het 
onderwijsleerproces. Zowel het financieel beheer als 
de kwaliteitszorg zijn als voldoende beoordeeld. F

*Onderzoekskader 2017 Primair Onderwijs 
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/
rapporten/2020/06/22/onderzoekskader-2017-po-en-vve	
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https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2020/06/22/onderzoekskader-2017-po-en-vve
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1F-niveau en het 1S-niveau. 
Daarbij gaat het niet alleen om 
parate kennis, maar ook juist om 
het weten waarom. Bij dit laatste 
gaat het om begrijpen van hoe 
het werkt bij rekenen-wiskunde 
en precies dat is typerend voor 
het 1S-niveau. Waar het bij het 
1F-niveau gaat om het kennen 
van eenvoudige gevallen, gaat 
het bij het 1S-niveau om kennis 
en begrip van meer algemene 
regels. Het 1S-niveau is dan 
ook bedoeld als opstap naar 
de abstracte wiskunde in het 
voortgezet onderwijs.

Samen in de lift
Kort gezegd, het 1S-niveau gaat 
over ‘het begrijpen’ bij rekenen-
wiskunde. Daarvoor is nodig dat 
kinderen in de reken-wiskundeles 
aan het denken worden gezet en 
de nieuwsgierigheid die de kin-
deren dan tonen wordt beloond 
door de leraar. Deze nieuwsgie-
righeid prikkelen we bijvoorbeeld 
door tijdens de reken-wiskunde-
les af en toe een open vraag te 
stellen. Dit kan versterkt worden 
door daarover ook met de kinde-
ren in gesprek te gaan.

Dat gesprek kan bijvoorbeeld 
gaan over het gebruiken van een 
lift. Vrijwel alle kinderen weten 
wat er gebeurt als je in de lift op 
een knopje drukt. Maar er is meer 
te beleven in de lift. Daar hangt 
namelijk altijd een bord dat 
aangeeft hoe zwaar de lift belast 
mag worden. We bespreken dit 
bord met de kinderen in groep 
6: ‘Heb je zo’n plaatje wel eens 
gezien?’ en ‘Waarom zouden ze 
dit plaatje in de lift hangen?’

1F en 1S
We duiden het niveau aan het eind van de basisschool aan met 
de referentieniveaus 1F of 1S. 1F staat voor het fundamentele 
niveau: het niveau dat vrijwel alle leerlingen moeten behalen. 
Kinderen die dit basale niveau halen, zijn voldoende redzaam om 
mee te doen in lagere vormen van het voortgezet onderwijs en in 
de maatschappij. 
Het 1S-niveau staat voor het streefniveau. Het is de bedoeling 
dat minimaal twee derde deel van de leerlingen dit niveau 
behaalt. Echter de nadruk op zwakke rekenaars en de kinderen 
weinig kans geven om op onderzoek te gaan in de 

reken-wiskundeles, maakt dat 
veel Nederlandse kinderen wel 
het 1F-niveau halen, maar dat 
minder dan de helft van de 
kinderen het 1S-niveau haalt. 
Die situatie is bij Agora niet 
veel anders.

SLO beschrijft doelen voor 
rekenen-wiskunde op het 

Rekenen-wiskunde	
in	de	lift

Typisch	voor	het	Nederlandse	onderwijs	is	dat	kinderen	in	de	reken-
wiskundeles	weinig	onderzoekend	bezig	zijn.	Internationaal	vergelijkend	
onderzoek	laat	keer	op	keer	zien	dat	er	in	Nederland	veel	aandacht	is	
voor	de	zwakkere	rekenaars	en	weinig	voor	sterkere	rekenaars.	Daarom	
is	er	geen	land	ter	wereld	waar	de	zwakste	rekenaars	zo	sterk	rekenen	
als	in	Nederland.	De	keerzijde	hiervan	is	echter	dat	het	aantal	uitblinkers	
klein	is.	Veel	potentieel	sterke	rekenaars	presenteren	mogelijk	onder	hun	
niveau.	Dat	is	in	heel	Nederland	zo	en	dat	is	bij	veel	scholen	van	Agora	
niet	anders.

| Auteurs: Ronald Keijzer, Kees Bakker, Sonja Stuber, Michiel Veldhuis
Hogeschool iPabo, Amsterdam/Alkmaar |

Verschillende kinderen zullen inbrengen dat het plaatje aangeeft 
welk gewicht de lift aankan. Dat is voor deze lift wel 1000 kg. 
Zou dat het gewicht zijn van 13 personen? En wat voor personen 
zullen dat zijn? Zouden er ook maar 13 kinderen in de lift mogen?

Getalrelaties onderzoeken
Gezamenlijk onderzoeken we hoeveel kinderen in de lift mogen. 
Daarvoor moeten we nagaan hoeveel een kind weegt. We stellen 
voor om het over kleuters te hebben en voorkomen zo moeilijke 
gesprekken over het gewicht van de kinderen zelf. Hoeveel 
kleuters zouden er in de lift passen? Zou een hele groep kleuters 
in een keer met deze lift meekunnen? We willen niet iedere 
kleuter wegen, dus we moeten een bruikbaar getal kiezen als 
gemiddelde. Een kleuter weegt doorgaans minder dan 20 kg, dus 
gaan we met dat getal aan de slag.
Het gesprek richt zich op het rekenwerk. Waarom maak je 
het makkelijk als je 20 kg als gewicht voor een kleuter kiest? 
Leerlingen in groep 6 herkennen de deling 1000 : 20 of gaan 
opvermenigvuldigen. Vijf kleuters wegen 100 kg en 50 kleuters 
wegen bij elkaar 1000 kg. En daarmee is het antwoord gevonden. 
Er kunnen wel bijna twee kleutergroepen met de lift. Althans, als 
de lift daar groot genoeg voor is, want passen er eigenlijk wel 50 
kleuters bij elkaar op het vloeroppervlak van de lift?

Doelgericht
We laten de leerlingen in het gesprek de vraag formuleren. 
Daarbij helpen we wel met gerichte opmerkingen. Bij die 
opmerkingen hebben we het leerdoel in gedachten: bedenken 
door welke getallen 1000 makkelijk gedeeld kan worden. 20 is 
zo’n getal en dat geldt ook voor bijvoorbeeld 25 of 50. Het getal 
20 past het best bij het gewicht van een kleuter, dus daarmee 
gaan we verder aan de slag.
Maar er is meer dan het uitvoeren van een deling, namelijk 
herkennen dat het in dit soort situaties om de bewerking delen 
gaat. Dat is niet voor alle kinderen direct duidelijk, maar dat 

is ook niet erg. De situatie is 
namelijk open genoeg om 
andere aanpakken te kunnen 
kiezen. Anders gezegd, hoewel 
de situatie gericht is op 
het stimuleren van creatief 
wiskundig denken zoals bedoeld 
met het 1S-niveau, prikkelt deze 
open situatie ook kinderen 
waarvoor dit niveau nog wat 
hoog gegrepen is.

Rekenverbetertraject 
‘Op weg naar 1S’
In september 2020 is Agora 
samen met Hogeschool iPabo 
een rekenverbetertraject gestart. 
Doel van het traject is om 
meer leerlingen voor rekenen-
wiskunde op het 1S-niveau 
te laten uitstromen naar het 
voortgezet onderwijs. In dit 
traject staan aanpakken om 
kinderen in de reken-wiskundeles 
aan het denken te zetten 
centraal. En daar kan iedere leraar 
mee aan de slag gaan. En als je 
dat besluit, deel je ervaringen 
met collega’s en laat ook ons 
weten wat je hebt gedaan.
Met mensen uit de rekengroep 
gaan we na welke strategieën 
hiervoor passen bij hun eigen 
school en hun eigen leerlingen. 
En natuurlijk bedenken we 
manieren om het prikkelen van 
het reken-wiskundig denken 
dat typisch is voor het 1S-niveau 
haalbaar te maken voor iedere 
leraar. Zo kunnen we er samen 
voor zorgen dat het reken-
wiskundeonderwijs in de lift 
raakt. F

Wil je reageren op dit artikel? 
Stuur een e-mail naar Ronald 
Keijzer, r.keijzer@ipabo.nl.
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Deze nieuwsgierigheid prikkelen we 
bijvoorbeeld door tijdens de reken-
wiskundeles af en toe een open vraag 
te stellen.
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er pizza?

https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Handreiking-brede-vaardigheden.pdf
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Handreiking-brede-vaardigheden.pdf
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Handreiking-brede-vaardigheden.pdf
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Handreiking-brede-vaardigheden.pdf
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Handreiking-brede-vaardigheden.pdf
https://curriculum.nu/wp-content/uploads/2018/04/Rapport-Handreiking-brede-vaardigheden.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/leerlingprestaties-in-de-exacte-vakken-in-groep-6-van-het-basisonderwijs-resultaten-timss-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/leerlingprestaties-in-de-exacte-vakken-in-groep-6-van-het-basisonderwijs-resultaten-timss-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/leerlingprestaties-in-de-exacte-vakken-in-groep-6-van-het-basisonderwijs-resultaten-timss-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/leerlingprestaties-in-de-exacte-vakken-in-groep-6-van-het-basisonderwijs-resultaten-timss-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/leerlingprestaties-in-de-exacte-vakken-in-groep-6-van-het-basisonderwijs-resultaten-timss-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/leerlingprestaties-in-de-exacte-vakken-in-groep-6-van-het-basisonderwijs-resultaten-timss-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/leerlingprestaties-in-de-exacte-vakken-in-groep-6-van-het-basisonderwijs-resultaten-timss-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/leerlingprestaties-in-de-exacte-vakken-in-groep-6-van-het-basisonderwijs-resultaten-timss-2019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/12/08/leerlingprestaties-in-de-exacte-vakken-in-groep-6-van-het-basisonderwijs-resultaten-timss-2019
https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-3702_Ontwikkeling-en-Onderzoek-Sterke-rekenaars-in-het-basisonderwijs-De-theoretische-onderbouwing-jrg-37-nr-4-2018
https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-3702_Ontwikkeling-en-Onderzoek-Sterke-rekenaars-in-het-basisonderwijs-De-theoretische-onderbouwing-jrg-37-nr-4-2018
https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-3702_Ontwikkeling-en-Onderzoek-Sterke-rekenaars-in-het-basisonderwijs-De-theoretische-onderbouwing-jrg-37-nr-4-2018
https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-3702_Ontwikkeling-en-Onderzoek-Sterke-rekenaars-in-het-basisonderwijs-De-theoretische-onderbouwing-jrg-37-nr-4-2018
https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-3702_Ontwikkeling-en-Onderzoek-Sterke-rekenaars-in-het-basisonderwijs-De-theoretische-onderbouwing-jrg-37-nr-4-2018
https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-3702_Ontwikkeling-en-Onderzoek-Sterke-rekenaars-in-het-basisonderwijs-De-theoretische-onderbouwing-jrg-37-nr-4-2018
https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-3702_Ontwikkeling-en-Onderzoek-Sterke-rekenaars-in-het-basisonderwijs-De-theoretische-onderbouwing-jrg-37-nr-4-2018
https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-3702_Ontwikkeling-en-Onderzoek-Sterke-rekenaars-in-het-basisonderwijs-De-theoretische-onderbouwing-jrg-37-nr-4-2018
https://www.volgens-bartjens.nl/art/50-3702_Ontwikkeling-en-Onderzoek-Sterke-rekenaars-in-het-basisonderwijs-De-theoretische-onderbouwing-jrg-37-nr-4-2018


februari 2021 | 3332 | marktplaats

in de afgelopen jaren 
hebben Agora-scholen 
veel tijd en energie ge-
stoken in het professio-
naliseren en leren in de 
praktijk. Het versterken 

van de professionaliteit van de 
leraar zorgt voor het versterken 
van de pedagogische en didacti-
sche kwaliteit van het onderwijs. 
Daarnaast neemt het vermogen 
toe om zelf onderwijs te ontwer-
pen en om gemaakte keuzes op 
grond van visie en de grondslag 
te verantwoorden. Ook in de 
manieren van verantwoording en 
het voeren van gesprekken over 
de opbrengsten is in de afgelo-
pen jaren veel geïnvesteerd (denk 
bijvoorbeeld aan het werken met 
de PDSA cyclus en continuous 
improvement).

In vervolg op het werken 
aan het versterken van de 
professionaliteit en de kwaliteit, 
startten de schoolleiders en ib’ers 
in schooljaar 2018-2019 aan het 

traject ‘kwaliteitsbewustzijn’. De bedoeling van dit traject is in 
elke school een cultuur aan te moedigen waarin medewerkers op 
basis van hun professionaliteit aangesproken kunnen en willen 
worden op de kwaliteit van het onderwijs. 

Het traject is gebaseerd op vijf pijlers:
1. Een cultuur voor leren (onderzoekende houding en werkwijze)
2. Het voeren van de professionele dialoog
3. Het goede doen
4. Onderzoeksvaardigheden
5. Ontwerpvaardigheden 

Een cultuur voor leren
Scholen zijn ingericht voor het leren van leerlingen. Maar niet 
per se voor het leren van collega’s. Toch is het erg belangrijk om 
ruimte en tijd te maken voor reflectie, dialoog over de aanpak 
en het onderzoeken van de praktijk. Waarom doen we de dingen 
zoals we ze doen? Kan het ook anders? Wat vinden leerlingen 
en ouders ervan? Wie kennen we met expertise hierover? Wat 
is er in verandering, in het land en in de regio? Door veel vragen 
te stellen en met elkaar te beantwoorden, werk je aan je eigen 
onderzoekende houding. Scholen met onderzoekende teams 
komen vaker dan andere scholen op nieuwe ideeën en realiseren 
vaker effectieve aanpakken voor leerlingen. Bovendien blijkt het 
prettige werkomgevingen op te leveren: nieuwsgierige collega’s 
dagen je uit om het beste van jezelf te laten zien.

Het	goede	doen.	
En	dat	samen.					

We	willen	het	beste	
voor	onze	leerlingen.	
We	richten	klassen	
en	lessen	effectief	in,	
werken	met	leerlingen	
aan	doelen,	bevorderen	
zelfstandigheid	en	
verantwoorden	de	
opbrengsten	aan	ouders	
en	anderen.	Maar	hoe	
zorgen	we	ervoor	dat	dit	
hele	proces	van	plannen	
en	verantwoorden	niet	
leidt	tot	toenemende	
druk	op	de	schouders	
van	de	afzonderlijke	
leraar,	maar	juist	tot	
samenwerking	tussen	
collega’s	die	verbindend	
werkt	en	die	werkdruk	
omzet	in	werkplezier?	

| Auteur: Naomi Mertens |

In veel Agorascholen zijn in dit schooljaar activiteiten gestart 
om de cultuur voor leren te versterken. Zo werken scholen met 
leerteams en PLG, waarin de praktijk wordt onderzocht. Ook 
bouwteams werken met nieuwe samenwerkingsvormen, waarin 
gezamenlijke kwesties eerst preciezer tegen het licht worden 
gehouden voordat er een oplossing voor wordt gezocht. Het is 
een kwestie van even op de rem, voordat je weer gas geeft. Ook 
bij EBS Het SchatRijk wordt aandacht gegeven aan het werken 
met leerteams. Marc van de Geer (directeur Het SchatRijk) zegt 
hierover: ‘ik hoop dat de leerteams gaan bijdragen aan de ruimte 
die leraren voelen om van en met elkaar te leren. Het product 
dat ze opleveren is natuurlijk belangrijk, maar het is juist ook 
belangrijk dat collega’s elkaar positief-kritisch durven te bevragen 
en elkaar uitdagen om mooi onderwijs te creëren’.

De professionele dialoog
Collega’s praten veel en vaak met elkaar over leerlingen, de lessen 
en de organisatie van het onderwijs. Het is voor de diepgang van 
deze gesprekken belangrijk dat er rust en ruimte is voor reflectie, 
voor andere invalshoeken en voor het gezamenlijk bevragen van 
de realiteit. Dan doe je met elkaar inzichten op over die praktijk, 
die je in je eentje niet snel opdoet. Een professionele dialoog is 
een gesprek dat bijdraagt aan het gezamenlijke, gedeelde doel. 
Hierin ben je gericht op ieders individuele bijdrage, om samen dat 
doel te realiseren.  

Marjon de Boer (directeur De Korenaar) vertelt: ‘wij vinden de 
gesprekken die we voeren in de lesson study heel waardevol. 
Het lesson study model biedt een kader voor de dialoog over 
wat we belangrijk vinden in het onderwijs. Het gesprek gaat 
nu bijvoorbeeld over differentiatie. Dan lezen we erover, zoeken 
modellen op, praten over wat we herkennen en daarna ontwerpen 
we een les of lesactiviteit, die we ook uitvoeren. Door het gesprek 
daarna over wat we gedaan hebben, en over wat werkte of juist 
niet, leren we veel. We hebben het weer echt over de inhoud met 
elkaar. En dat levert energie op.’

Het goede doen
Over wat ‘goed’ is kunnen we lang praten. Er zijn checklists, scans 
en andere manieren om vast te stellen of de school ‘aan de maat’ 
is. Maar met ‘het goede’ bedoelen we nog wat meer: is wat we 
doen goed voor onze leerlingen en hun ouders, is het duurzaam, 
draagt het bij aan een langere ontwikkeling en een grotere 
doelstelling die we hebben met het onderwijs? Als leraren willen 

verantwoorden dat zij ‘goed’ 
onderwijs vormgeven, dan 
moeten ze uitspraken doen over 
de manier waarop zij kinderen 
ondersteunen om persoonlijk 
sterk, sociaal vaardig en met 
gedegen brede basiskennis op 
niveau de school te kunnen 
verlaten en klaar te zijn voor de 
wereld om hen heen. De missie 
en de visie van de school krijgen 
vorm in de organisatie en inhoud 
van het onderwijs. Op scholen 
waar meer helderheid is over 
deze grondbeginselen, is meer 
eenduidigheid in de aanpak en 
voelen collega’s meer verbinding 
met elkaar omdat zij samen 
werken aan een gezamenlijk, 
gedeeld doel.

De visie op het leren en 
ontwikkelen van kinderen en 
de daarmee samenhangende 
pedagogiek en didactiek is in 
bijna alle Agorascholen in de 
afgelopen jaren geherformuleerd 
en aangescherpt. Nu is het 
belangrijk om die visie ook ‘in de 
vingers’ te krijgen. In sommige 
scholen lopen dit jaar daarom 
trajecten om de visie verder te 
concretiseren en een plek te 
laten krijgen in kwaliteitskaarten, 
lesvoorbereidingen en 
didactische en pedagogische 
aanpakken. Ook op De Rietvink 
wordt hieraan gewerkt. 
Jos Wever (leraar en directeur in 
opleiding): ‘dat er een gedachte 
achter je handelen zit, daar moet 
je je niet alleen bewust van zijn 

Over kwaliteitsbewustzijn in de Agorascholen
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Louise Stoll en haar 
collega’s bij het 
Institute of Education 
van University College 
London ontwikkelden 
een kaartenset om de 
professionele dialoog te 
bevorderen: ‘Catalyst’. 
Onderzoeksbevindingen 
werden erin verwerkt tot 
stellingen en vragen over 
de praktijk van samen 
leren in het team. De set 
werd door Naomi Mertens 
in het Nederlands vertaald 
en bewerkt en uitgegeven 
bij Onderwijs Maak je 
Samen.

Katalysator: 
https://shop.
onderwijsmaakjesamen.
nl/katalysator-voor-
verandering.html
óf: https://
mijnleergemeenschap.nl/
katalysator/

i

2

3

Naomi	Mertens	is zelfstandig 
onderwijsadviseur bij Mijn 
Leergemeeschap.

OP KOERS
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op een studiedag, maar daar ben je elke dag mee bezig. Met onze 
kwaliteitsteams houden we met elkaar dat gesprek over goed 
onderwijs actueel en inspirerend. We willen zowel onze leerlingen 
als elkaar enthousiasmeren’.

Onderzoeksvaardigheden 
Om samen de praktijk te kunnen onderzoeken en er 
positief-kritisch over te kunnen praten, is het goed om 
onderzoekswerkwijzen te kiezen die aansluiten bij de vragen van 
de school. In veel scholen wordt gewerkt met de PDSA-cyclus 
of het Achtje van Actieonderzoek en sommige scholen hebben 
ook ervaring met lesson study of teacher design cycli. Het zijn 
allemaal manieren om collectief kennis op te doen en die te 
verbinden aan concrete praktijken. Kennis doe je niet simpelweg 
op door erover te lezen of het gepresenteerd te krijgen, maar 
wordt pas iets waard als je het kunt verbinden aan je eigen 
ervaringen in relatie tot anderen. 

In een aantal scholen wordt 
het Achtje van Actieonderzoek 
gebruikt om samen met collega’s 
een onderwerp bij de kop te 
pakken, zoals begrijpend lezen, 
of rekenen voor een bouw of unit. 
Door samen op zoek te gaan naar 
bronnen en die te interpreteren 
en toe te snijden naar een 
aanpak die voor de eigen school 
werkt, zijn leraren actief bezig 
om kennis te verwerven en hun 
praktijk te verbeteren. Op deze 
manier professionaliseren is 
voor collega’s relevant en nuttig. 
Janneke Oosterman (directeur 
Tamarinde) ziet dit ook als een 
waardevolle aanpak. Normaal 
gesproken zoek je meteen naar 

een oplossing voor een probleem, 
maar dan loop je de kans dat 
je niet de diepte ingaat. We 
lezen nu vaker literatuur en 
analyseren steeds vaker data 
om erachter te komen wat er 
echt speelt. In het bovenschoolse 
rekenverbetertraject dat nu loopt, 
zien we dat het op schoolniveau 
belangrijk is dat iedereen 
afzonderlijk betrokken is en op 
de eigen praktijk reflecteert. Het 
begint klein, bij de leraar in de 
klas. Dat is ook best spannend, 
want je legt je eigen werk en rol 
open op tafel, terwijl anderen 
meekijken.’

Ontwerpvaardigheden
Samen onderwijs ontwikkelen 
en ontwerpen, dat is in de ene 
school meer vanzelfsprekend 
dan in de andere. We zien 
dat op deze vaardigheid 
steeds vaker een beroep 
wordt gedaan, omdat in meer 
scholen het onderwijsaanbod 
persoonlijker wordt afgestemd 
op de behoeften van leerlingen. 
Collega’s bereiden vaker samen 
lessen en lessenreeksen voor en 
snijden die toe naar de context, 
het gehanteerde thema en 
de opbrengstdoelen van die 
periode. Dat vraagt om inzicht 
in leerlijnen, conceptuele 
onderbouwing van de aanpak 
en ook om creativiteit en 
vakmanschap.

Scholen werken met diverse 
vormen van collectief 
professionaliseren. Het samen 
nadenken over de didactische 
principes van een schoolvak en 
de vertaling daarvan naar een 
ontwerp van leerlingactiviteiten 
levert veel inzicht op voor 
leraren die meedoen. Je duikt 
dieper de lesstof in, om die 
goed toegesneden te krijgen op 
specifieke leerlingbehoeften, 
zoals de hoogbegaafden, of de 
meertalige leerlingen. 

Kim Snelders (directeur in 
opleiding De Regenboog) 
vertelt: ‘we begonnen in maart 
met het maken van filmpjes 
voor leerlingen. Dat moesten 
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• LEREN
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•  VANUIT PROFESSIONELE 

DIALOOG
• ONDERZOEKEND
• REFLECTIEF
• PROFESSIONEEL

we zelf natuurlijk ook leren. We proberen steeds meer 
op de leerlijn te ontwerpen. Leerlingen volgen nu deze 
opgenomen instructies, terwijl wij tijd hebben om 
leerlingen individueel of in kleinere groepen te begeleiden. 
Het levert ons op dat we steeds meer dezelfde didactiek 
hanteren, omdat we met elkaar in gesprek zijn over 
wat goede aanpakken zijn. Dit schooljaar bieden we in 
de bovenbouw ook cursussen aan voor leerlingen. Ook 
die zijn gebaseerd op leerlijnen. Voor ons is dit een pilot. 
We willen erin leren over onze (Jenaplan)visie en hoe 
we die het best vertalen naar de praktijk: hoe kunnen 
we goed differentiëren en goed aansluiten op de 
leerlingbehoefte.’

Kenmerken van kwaliteit
Een grote groep schoolleiders en ib’ers maakte in 
februari 2019 een driedaagse reis naar Londen, waar een 
programma werd verzorgd door de lerarenopleiding van 
de Universiteit van Londen. Voorafgaand aan de reis werd 
samengewerkt aan een gezamenlijke taal en gezamenlijk 
begrip van de kenmerken van kwaliteit. Het kreeg vorm 
in ‘de kwaliteitsdriehoek’, waarin het leren van leerlingen 
centraal staat. Om dat leren en ontwikkelen van de 
leerling goed vorm te kunnen geven, zijn een lerende 
organisatie en een cultuur voor leren nodig.

Tijdens de reis werden onderzoeksvragen beantwoord 
en deelnemers deden veel diverse inzichten op, die te 
groeperen zijn in drie uitspraken: we willen meer van 
en met elkaar leren; we willen het onderzoekend leren 
en handelen in de school versterken; we willen werken 
vanuit vertrouwen en de professionele ruimte van de 
leraar vergroten. In de professionaliseringsplannen van 
de scholen worden deze procesdoelen zichtbaar. 
 
Hoe meer mensen in staat zijn zich over hun werk te 
verantwoorden op een open en professionele manier, 
hoe meer we kunnen spreken van kwaliteitsbewustzijn 
in de organisatie. Om dit te kunnen bereiken, 
werken schoolteams eraan om een professionele 
leergemeenschap te zijn, waarin collega’s samen actuele 
onderwijskwesties bespreken, onderzoeken en nieuwe 
aanpakken ontwikkelen. Dit levert energie op en het 
gevoel echt te kunnen bijdragen aan wat belangrijk is 
voor de leerlingen en het eigen team. F

KENMERKEN VAN 
KWALITEIT

 •  IN ONS NETWERK
 •  IN ONZE SCHOOL

Scholen met 
onderzoekende teams 
komen vaker dan 
andere scholen op 
nieuwe ideeën en 
realiseren vaker 
effectieve aanpakken 
voor leerlingen. 
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