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Dit nummer staat
in het teken van
professionalisering.
In de cao heeft dit een prominente
en uitgewerkte plek gekregen.
Willen we de kwaliteit van ons
onderwijs verbeteren en borgen,
dan is de professionalisering van
de leraar van wezenlijk belang.
De opleiding tot leraar ontwikkelt
zich. Naast de Pabo heeft de
Academische Pabo zijn intrede
gedaan. Er komt zelfs een
universitaire lerarenopleiding,
juist om vwo-ers te interesseren
voor het beroep van leraar. Zo
ontstaat een diversiteit aan
startbekwame leraren.

Reacties &
suggesties:
redactie@agora.nu

Agora werkt vanuit
haar beleidsplan aan
professionalisering in de vorm
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lerende organisatie
De Agora Leergemeenschap; kiezen voor
samen leren en professionalisering
Leerkracht met leefkracht
up to date
colofon

van de Agora Leergemeenschap
(ALG). In een bijdrage van het
College van Bestuur leest u hoe de
ALG functioneert en hoe die zich
ontwikkelt.
Zo’n leergemeenschap ontwikkelt
zich ook op elke individuele
school. Eén school laat zien
hoe zij op weg is naar een
lerende organisatie, naar een
professionele leergemeenschap
(PLG).
Leraren geven aan dat zij zich
willen verbeteren door middel
van een opleiding, langlopende
cursussen e.d. In een interview
met een aantal leraren en in
een tweetal bijdragen vertellen
leraren dat een opleiding hen
leert reflecteren op het eigen
handelen en hen leert kritisch
en onderzoekend te staan in
hun eigen onderwijspraktijk. Zij

ervaren daardoor van belang te
zijn binnen hun team.
Een ander artikel sluit hier mooi
bij aan: de ik-kwaliteit moet je
inzetten om te komen tot een wijkwaliteit en een zij-kwaliteit.
En wat vindt het kind? In een
interview geven kinderen aan
dat de leraar als persoon van het
grootste belang is. Het kind wil
door de leraar gezien en gekend
worden.
Vanuit verschillende
invalshoeken krijgt u een
kijk op professionalisering en
kwaliteitsverbetering.
Veel leesplezier!

marktwaarde

serie

Volgens de Duitse filosoof Jürgen
Habermass is er een continue spanning
tussen systeem- en leefwereld. In
dezelfde lijn ziet Martha Nussbaum in
haar boek ‘Niet voor de winst’ een stille
crisis voltrekken in het onderwijs. Zij
pleit ervoor om leraren en leerlingen,
naast kritisch denken, argumenteren en
debatteren, ook verwondering, empathie,
verbeeldingskracht en inlevingsvermogen
bij te brengen.
En zo houdt onderwijsfilosoof Gert Biesta
in zijn boek ‘The beautiful Risk of Education’
een stevig pleidooi voor wat ‘het prachtige
risico van goed onderwijs’ kan worden
genoemd.
Biesta laat zien dat we in het onderwijs
bredere doelen moeten stellen. Hij betoogt
dat goed onderwijs wereldgericht is en
dat de zin en de richting van het onderwijs
worden bepaald door drie domeinen.
Onderwijs kwalificeert: je moet iets kennen
en kunnen. Onderwijs socialiseert: je moet
je leren voegen in sociale verbanden.
Onderwijs subjectiveert: je leert hoe je als
persoon in de wereld staat en wilt staan
door juist onafhankelijk te kunnen denken
en doen.

We leren
niet voor
de school,
maar voor
het leven
Lucius Annaeus Seneca (4 v.Chr. – 65 n.Chr.)

| Door: Anneke Bax |

D

e kwaliteit van ons onderwijs
ligt de laatste jaren onder een
vergrootglas. De professionele
ontwikkeling van leraren
wordt daarbij gezien als een belangrijk
instrument om die kwaliteit te verbeteren.
Leraren zelf hebben steeds meer het
gevoel in een spagaat te zitten. Zij voelen
de druk van alles wat er van hen wordt
verwacht door extern opgelegde normen
en worden gedwongen te denken in
termen van kwantitatieve resultaten.
Maar zo langzamerhand zijn we wel een
beetje klaar met het rendementsdenken
en raken onderwijsgoeroes als Senge,
Marzano en Marino uit beeld om plaats
te maken voor onderwijsfilosofen die ons
weer weten te inspireren.

Eén van de typerende kenmerken van
een professional is de vrijheid en ruimte
die nodig is om invulling te geven aan
kwalitatief goed onderwijs. Hier zie je het
belang van ‘normatieve professionalisering’:
het vergroten van vaardigheden en
de kennis van leraren over de eigen
professionele en persoonlijke identiteit.
Juist de leraar is belangrijk om
verantwoord en evenwichtig te werken
aan de kwalificatie, de socialisatie
en persoonsvorming van leerlingen.
Daarom moet de leraar de ruimte krijgen
om zich meer te ontwikkelen tot een
persoonlijkheid, die beschikt over een brede
maatschappelijke en culturele oriëntatie,
een kritische onderzoekende houding,
praktische wijsheid in onderwijszaken en
vooral ook een drive om te werken aan de
educatieve en persoonlijke ontwikkeling van
zijn leerlingen.

marktplaatsfebruari2016 • 3

thema

professionalisering

Samen onderwijs
creëren voor jullie

leerlingen

| Door: Myriam Lieskamp, medeauteur ‘Vertrouwen, Verbinden Vakmanschap’
(samen met Rob Vink) en auteur ‘Professionele leergemeenschap in het
onderwijs’ en beleidsmedewerker CNV Onderwijs.|

O
Een professionele
leergemeenschap
biedt vooral
kansen om samen
weer mooi onderwijs
te creëren op basis
van wat leerlingen
nodig hebben.

veral vindt momenteel een discussie
plaats of onze leerlingen wel de juiste
dingen leren om goed voorbereid te
zijn op de toekomst (www.onsonderwijs2032.nl). De Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid schreef het advies ‘Naar een
lerende economie‘ (2013). Zij stelt dat alleen door
het vergroten van de responsiviteit van mensen
het verdienvermogen van Nederland nog kan
groeien. Responsiviteit is het vermogen of de
vaardigheid van mensen, bedrijven en onderwijsinstellingen om snel en adequaat in te spelen
op veranderingen en nieuwe omstandigheden.
Het gaat dan om drie elementen: veerkracht,
adaptief vermogen en een proactieve houding.
Onderwijs heeft hierbij een cruciale rol. Verschillende organisaties en wetenschappers geven
aan dat een leven lang leren noodzakelijk wordt
om te kunnen anticiperen op de veranderende
maatschappij. De grondhouding voor een leven

lang leren wordt met name in het funderend
onderwijs aangeleerd. Het gaat om vaardigheden
zoals probleemoplossend vermogen, communicatieve vaardigheden, het gebruiken van kennis en
digitale vaardigheden (21th century skills).

Wat is er aan de hand?

Het funderend onderwijs bereidt kinderen voor
op hun plek in de toekomstige maatschappij.
Niemand weet hoe de wereld er in 2032 uit ziet.
We weten wel wie onze leerlingen zijn en hoe zij
het beste kunnen leren om straks als burger in
de toekomstige maatschappij te kunnen leven en
werken. Het gaat dan over de brede opbrengsten
van onderwijs. De dominante focus op de leeropbrengsten bij taal en rekenen wordt steeds vaker
ter discussie gesteld. Zoals Biesta stelt: ‘Onderwijs
is anno 2015 vooral een kwestie van presteren
geworden, een zaak van toetsen, cijfers, output,
van volgen en verantwoorden’ (2015, p.7). Hij pleit
voor wereldgericht onderwijs. Volgens hem is dat
onderwijs dat kinderen helpt om in de wereld te
komen. Dat vraagt van onderwijsmedewerkers
dat zij samen nadenken over hun leerlingen, hun
onderwijs en welke bijdrage zij als school kunnen
en willen leveren aan de creatieve ontplooiing
van het kind. De start is pedagogisch optimisme,
uitgaan van de mogelijkheden van de leerling.
Fundamentele vragen komen dan bovendrijven.
Wie zijn wij als team? Wat vinden wij belangrijk? Weten we wat we doen en waarom we dat
doen? En is dat in het belang van de leerling? Het
antwoord op deze vragen brengt je bij de meest
wezenlijke vraag: Wie ben ik (als leraar) en welke
bijdrage wil ik leveren aan de ontplooiing van het
kind (Van den Berg, 2014)?

Wat betekent dat voor jou
en jouw school?

Het doet een beroep op jouw professionele
identiteit. Dat is de kwaliteit die iedere leraar,
iedere onderwijsmedewerker of leidinggevende
wil leveren (Heijmans & Creemers, 2013). Deze IKkwaliteit doet een beroep op het vermogen van
responsiviteit van alle leraren. En dat doe je niet
alleen; je levert goed onderwijs samen met je
collega’s, de ouders en de leerlingen, ieder vanuit
de eigen verantwoordelijkheid. Een kansrijke
ontwikkeling om hieraan te kunnen werken is
een professionele leergemeenschap (Lieskamp &
Vink, 2015).

Wat is een professionele
leergemeenschap?

Er is geen blauwdruk en geen stappenplan van
een professionele leergemeenschap. Het ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap
is een weg van vallen en opstaan. Een professionele leergemeenschap kan gedefinieerd worden
als: ‘Een gemeenschap van onderwijsmensen die
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Negen bouwstenen van een professionele leergemeenschap

1

2
Een gemeenschappelijke,
gedeelde visie op
onderwijs en het
leren van
leerlingen

5

3

Een rijke
leeromgeving
voor leerlingen
en leraren

Een open
en veilige
leercultuur om
samen de dialoog
te kunnen
voeren

Een
ondersteunende
leerstructuur om
samen onderwijs
te maken

6

4

7

8
Een
onderzoekende
en reflectieve
houding van
leerlingen en
leraren

Samen
werken aan
goed onderwijs
voor iedereen

Ondersteunend
leiderschap dat
vooral vertrouwt,
verbindt en
faciliteert

9
Samen
gedragen verantwoordelijkheid
van school,
leerlingen en
ouders

Een uitdagend,
gedegen,
haalbaar
programma dat
voorbereidt op de
toekomst

Bron: De professionele leergemeenschap in het onderwijs (Lieskamp, 2013)

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het leren
en ontwikkelen van leerlingen, waarin er eigenaarschap en regelruimte is, waarin leraren initiatieven
nemen voor de eigen professionalisering en het
collectief leren, waar leraren werken die gemotiveerd, betrokken en bevlogen zijn en blijven en hun
talenten in gezamenlijkheid inzetten voor de brede
ontwikkeling van de leerlingen’ (Mentink, 2014,
p.55). Uit (inter)nationaal onderzoek komt wel
een aantal kenmerken naar voren (zie kader).

Kwaliteit in een professionele
leergemeenschap

In een professionele leergemeenschap wordt
samengewerkt aan het realiseren van de
WIJ-kwaliteit, de kwaliteit waarmee wij ons
als school onderscheiden, jullie waarden en
normen, het fundament van een professionele
leergemeenschap. Mensen zijn verbonden
met elkaar, omdat zij gezamenlijk de
verantwoordelijkheid willen dragen voor de
ontwikkeling van hun leerlingen. Het cement
wordt gevormd door vertrouwen, in jezelf en
in de ander. Het gaat ook over de ZIJ-kwaliteit,
de kwaliteit die anderen van ons verwachten,
zoals ouders, leerlingen en omgeving (Heijmans
& Creemers, 2013). Werken in een professionele
leergemeenschap doet een beroep op onder
andere creatieve kwaliteiten, communicatieve
vaardigheden en probleemoplossend vermogen.
Noodzakelijk daarbij is dat je voldoende

professionele ruimte krijgt en deze ook
daadwerkelijk gebruikt. Deze professionele
ruimte is gebaseerd op pedagogische sensitiviteit
en didactisch vakmanschap en goede beheersing
van de onderwijsinhoud. Het dagelijks handelen
vraagt van een leraar dat hij ter plekke keuzes
maakt op grond van eigen afwegingen, maar
daarover later wel kan reflecteren. We hebben
het dan over praktische wijsheid: de juiste
dingen doen op het juiste moment, ook in de
ogen van leerlingen. Dat betekent improviseren,
conflicterende belangen tegen elkaar afwegen,
verder kijken dan de zwart-wit regels en je
verplaatsen in de context met een brede blik.
Het betekent ook samen onderzoeken, samen
professionaliseren en je kwetsbaar durven
opstellen. Samen de juiste dingen doen op
het juiste moment zorgt ervoor dat leerlingen
goede resultaten kunnen halen. Dan groeit
vanzelf beroepstrots en wordt de individuele
en collectieve identiteit van leraren versterkt
(Lieskamp, 2015; Lieskamp & Schoemaker, 2011).

Boeken

tip

Tot slot

Een professionele leergemeenschap plaatst het
leren van leerlingen weer centraal. Een professionele leergemeenschap biedt vooral kansen om
samen weer mooi onderwijs te creëren op basis
van wat leerlingen nodig hebben. ‘Teaching is the
one profession that creates all other professions’
(CNV Onderwijs, 2014 NOT).

zie pagina 11
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Bildung
in het onderwijs
| Door: Carlita Koningstein |

Joep Dohmen (filosoof) heeft in september 2015 een
webinar gegeven bij het Centrum voor Humanistische
Vorming met de titel ‘Bildung in het onderwijs,
waarom?’. Hierin spreekt hij over wat bildung is en
wat dit van de leraar vraagt. Hieronder volgt een
verkorte weergave van het webinar.

D

e laatste jaren zie je een groeiende betrokkenheid van de
filosofie met het onderwijs. Hedendaagse filosofen als Gert
Biesta, Martha Nussbaum, Peter Bieri en Michel Foucault
hebben hun kijk gegeven op onderwijs, in navolging van
bekende filosofen als Plato, Erasmus en John Dewey.
De betrokkenheid van deze filosofen met het onderwijs is ontstaan als
een reactie op een aantal verschijnselen in de huidige maatschappij:
D
 e opvoedingskramp waar ouders en opvoeders in zitten: aan de
ene kant moeten we kinderen vrijheid gunnen en ze de ruimte
geven hun eigen fouten te maken en aan de andere kant willen we
toezicht en controle uitoefenen.
E
 en crisis in het onderwijs die zich kenmerkt door het rendementsdenken. Onderwijs is vooral gericht op wiskunde, techniek en ict
om leerlingen klaar te stomen voor de economie. Op internationaal
niveau wordt een ranglijst bijgehouden van prestaties binnen het
onderwijs (PISA).
E
 en post-traditionele samenleving waarin jongeren vroeg mondig,
maar pas laat volwassen worden en hun eigenheid ontdekken. Met
risico’s als consumentisme, hedonisme en medicalisering.

Prof. Joep Dohmen is lector
bildung bij het Centrum
voor Humanistische
Vorming (HVO), emeritus
hoogleraar wijgerige en
praktijkgerichte ethiek
aan de Universiteit voor
Humanistiek te Utrecht.
http://joepdohmen.com
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Het besef is gegroeid dat de snel veranderende wereld om andere
vaardigheden, kennis en houding vraagt dan twintig jaar geleden. Het
vraagt om een balans tussen kwalificatie (kennis en vaardigheden),
socialisatie (burgerschap) en subjectivering (persoonsvorming). Die
balans kan gevonden worden in bildung. De filosoof Peter Bieri geeft
aan dat bildung iets anders is dan een opleiding die je doorloopt om
iets te leren. Bildung is jezelf vormen, met het doel iemand te worden
en zo op een bepaalde manier in de wereld te staan. Het is aan leraren
om kinderen hierbij te helpen.

Hoe ziet bildung er op school uit?

Joep Dohmen ziet bildung als een anti-paternalistisch programma.
Niet een ander, maar jijzelf probeert je te ‘bilden’ door het beste uit

agora.nu

jezelf te halen, zonder perfect te willen zijn, maar door je breed te
vormen. Om kinderen en jongeren zich zover te laten ontwikkelen,
moet er in het onderwijs aandacht worden besteed aan een aantal
componenten:
Z
 elfkennis: Weten wie je bent, waar je vandaan komt, weten wat je
speelruimte is en jezelf kunnen presenteren. En dit combineren met
mediatraining: wat voor beeld laat ik zien?
Z
 elfexpressie: Leren jezelf uit te drukken, een oordeel kunnen vormen en dit kunnen beargumenteren via taal en retorica.
N
 arratieve verbeelding: Verhalen kunnen vertellen en op verhaal
kunnen komen, met name via de kunst.
D
 iscipline: Het oefenen van discipline, mede in relatie tot vrijheid.
D
 eugdvorming: Deugden zoals moed, matigheid, geduld, dankbaarheid, empathie.
	Motivatie: Weten wat je wilt, jezelf kennen en waarachtigheid.
M
 orele sensibiliteit: Gevoel voor waarden en normen in de maatschappij.
O
 mgaan met kwetsbaarheid: Tegenslagen, noodlot, eindigheid,
tragiek en rouw.
	Het besef van de fundamentele rol van tijd in verband met de tijdelijkheid van het leven.
	Inzicht in en kunnen omgaan met machtsverhoudingen: inzicht in
de eigen grenzen, vrijheid als een beperkte vrijheid.
	Lichamelijkheid: Gezondheid, sport, seksuele vorming.

In je onderwijs moet
je alle aspecten van
het mens-zijn
meenemen en
in de praktijk
brengen: kennis
en vaardigheden,
burgerschap en
persoonsvorming

Wat vraagt dit van de school en van de leraren?
Is dit in een apart vak te geven of moet je dit verweven
met de bestaande vakken?

Ten eerste vraagt dit om voorbeeldgedrag van leraren. Laat zien hoe
je om kunt gaan met emoties, tegenslag en rouw. Toon en onderbouw
hoe je tot bepaalde oordelen komt. Vertel verhalen waaraan leerlingen
zich kunnen spiegelen of juist niet.

Boeken

tip

Daarnaast moet elke leraar bildungscompetenties ontwikkelen, zodat
hij deze competenties ook bij kinderen kan onderkennen. Een leraar
moet kunnen zien of er sprake is van bepaalde deugden bij kinderen,
zoals het herkennen van empathie bij een kind. Of in staat zijn om de
oordeelskracht van een kind serieus te kunnen nemen.
In je onderwijs moet je alle aspecten van het mens-zijn meenemen
en in de praktijk brengen: kennis en vaardigheden, burgerschap en
persoonsvorming. Hoe je dat doet zal per school verschillen. Dat vraagt
om een dialoog tussen de leraren op school die kijken naar de ‘problemen’ die leven bij de eigen populatie. Afhankelijk van de behoeftes zal
men met elkaar daar een praktische invulling aan moeten geven. Dat
kan als een apart vak, in de bestaande vakken of het kan als een soort
geest door de school waaien, omdat je het met elkaar uitdraagt. Met
in het achterhoofd de gedachte dat je als kind en als leraar nooit bent
uitontwikkeld. Seneca zei het al: een heel leven lang leren leven.
Een manier om met elkaar in de school te starten aan deze ontwikkeling is het bekijken van het volledige webinar om vervolgens met
elkaar in gesprek te gaan over de praktische invulling.
http://hvo.nl/webinars/webinar-bildung-in-het-onderwijs-waarom/

X
Moderne Bildung, Hoe jongeren
hun leven vorm kunnen geven.
Joep Dohmen
Ambo Anthos Uitgevers, 		
april 2016
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Een masteropleiding
volgen, waarom?
In gesprek met vier leraren van Agora
| Door: Ton Kroon en Carlita Koningstein |

Deelnemers aan het
gesprek:
Lisanne Floris:
IKC Toermalijn, Leraar
groep 7,
Master Pedagogische
Wetenschappen
(orthopedagogiek), VU
Amsterdam
Esther Schoofs de Lange: CBS Het Baken,
leraar groep 8 en één van
de schoolopleiders binnen
Agora,
Master SEN gedrag,
Seminarium van
Orthopedagogiek,
Hogeschool Utrecht.
Corrie van
Marsbergen: ICBS De
Piramide, leraar groep 1-2
en bouwcoördinator,
Master SEN gedrag,
Seminarium voor
Orthopedagogiek,
Hogeschool Utrecht.
Charlotte Rijvers:
CBS Kleurenpracht, Leraar
groep 3-4 en 4-5,
Master Pedagogische
Wetenschappen
(orthopedagogiek),
Universiteit van
Amsterdam
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Naar aanleiding van de nieuwe cao
heeft Agora beleid ontwikkeld met
betrekking tot professionalisering van haar
medewerkers. De redactie is in gesprek
gegaan met een viertal leraren die naast
hun werk een opleiding hebben gevolgd.
Dat betekent dat zij zich al aan het scholen
waren voordat het nieuwe beleid van kracht
werd. Twee van hen hebben hun opleiding
al enige tijd geleden afgerond, een ander
recent en één leraar is nog bezig.

I

n het gesprek komen
al snel een paar
gemeenschappelijke
punten naar voren. Allen
zijn de opleiding gestart vanuit
een eigen ambitie of drive
om meer te weten te komen
over zaken uit de dagelijkse
praktijk. Ook vinden zij het
vanzelfsprekend dat een leraar
zijn vak bijhoudt en op de hoogte
is van nieuwe ontwikkelingen.
Dat verwacht je van een arts of
van andere professionals toch
ook? Het lerarenregister wordt
als positief ervaren. Op deze
manier zal iedereen zijn vak
bijhouden.

Wat heeft de opleiding
jullie gebracht?

Allen beamen dat een opleiding
doen in combinatie met werk
en meestal een gezin zwaar is,

maar ook veel oplevert.
E
 en studie is naast kennis
ook een stuk persoonlijke
ontwikkeling. Het vormt
je. Je ontwikkelt een
onderzoekende en kritische
houding, je stapt uit de
ingesleten praktijk.
Ik heb mezelf beter leren
kennen, door te reflecteren op
de vraag waarom ik de dingen
doe die ik doe in de klas met
kinderen en collega’s.
J e leert jezelf afpellen en te
komen tot onderliggende
waarden en normen.
Ik merk wel dat ik sneller
signaleer. Door de studie ben
ik ook meer bewust naar elk
kind persoonlijk gaan kijken.
Ik besef dan dat het ene kind
deze aandacht nodig heeft en
het andere kind die aanpak.
E
 en opleiding levert me veel
op, maar dat wil natuurlijk
niet zeggen dat ik nu alles
weet. Door mijn studie en
ondanks mijn studie zie ik dat
sommige problematiek van
kinderen te zwaar is voor een
leerkracht.

Een opleiding heeft een
duidelijke meerwaarde
voor de leraar. Wat is de
meerwaarde voor de school?
Het blijkt dat de scholen goed
gebruik maken van de kennis
van de leraren en hun nieuw
verworven vaardigheden, door
ze in te zetten in werkgroepen,
leergemeenschappen of
projecten.

agora.nu

*

*
Lisanne Floris

In een opleiding leer je ook
analyseren en redeneren.
Hier wordt bij het maken
van (beleids)plannen of
in projecten gebruik van
gemaakt. Daarnaast maak je
kennis met nieuwe bronnen,
je weet beter waar je kunt
zoeken als je bepaalde
informatie of deskundigheid
nodig hebt.
D
 e school gebruikt mijn
expertise en ik stel deze graag
beschikbaar. Dit heeft geleid
tot het introduceren van het
programma ZIEN. Tevens zorg
ik voor de begeleiding en de
implementatie ervan.

Waarom eigenlijk
een opleiding? Zijn de
studiedagen op schoolniveau
dan niet voldoende om je vak
bij te houden?
O
 ver het algemeen niet. Dan
komen vaak praktische zaken
aan de orde, terwijl juist de
gesprekken over het waarom
je iets doet en aandacht voor
de pedagogische benadering
zorgt voor verdieping.
S
 tudiedagen en bijscholing
leveren vaak te weinig op

*
Esther Schoofs

en zijn vaak niet gericht op
de behoefte van een ieder
persoonlijk. Een persoonlijk
ontwikkelplan (POP) kan
daar wel aan bijdragen. Een
goede invulling daarvan is
natuurlijk ook een manier van
professionalisering. Wel is het
vaak zoeken naar het juiste
aanbod van de verschillende
instituten.

Wat vinden collega’s van het
feit dat jullie een opleiding
volgen/hebben gevolgd?

*

Corrie van Marsbergen

zichzelf nog jaren voor de klas
staan.
Een opleiding stimuleert niet
per se tot een volgende stap.
De uitdaging zit vooral in het
kind. Je verdiepen in het kind,
onderzoek doen en het kind
weer op weg helpen. Als ik weer
een tijd op de computer van
alles heb ingevoerd, verwerkt en
beschreven heb, verlang ik weer
naar de werkvloer, naar het
kind’.

Charlotte Rijvers

1

	Schoolopleiders werken
samen met de iPabo, nemen
samen met docenten van de
iPabo de assessments af bij de
studenten, nemen deel aan de
PLG Schoolopleiders en het is de
bedoeling dat ze de mentoren
binnen Agora, waar nodig,
begeleiden.

Dat blijkt wisselend te zijn. In een
school waar het vanzelfsprekend
is dat je je professionaliseert,
voelt het gelijkwaardig. Dan
maakt het niet uit of je een
mentorenopleiding, een
verdieping meerbegaafdheid, een
opleiding tot cultuurcoördinator
of een master doet. In een school
waarin deze cultuur minder
heerst zien collega’s het als iets
bijzonders.
E
 r is wel veel ontzag voor
het feit dat je een tweejarige
opleiding weet af te ronden,
naast werk en gezin. Maar
mijn opleiding stimuleert niet
meteen collega’s om ook een
studie te gaan volgen.

Heb je na het afronden van
je opleiding nog bepaalde
ambities?

Hier wordt verschillend naar
gekeken. De ene leraar wil zijn
horizon verbreden en over een
paar jaar misschien een andere
weg inslaan, een andere ziet

De school gebruikt mijn expertise en ik stel
deze graag beschikbaar.
marktplaatsfebruari2016 • 9
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Van aanname
tot onderzoek
| Door: Leo Huis, leraar op Het Koraal |

In 2013 besloot ik, met
financiële steun van
de lerarenbeurs, de
masterstudie Leren
& Innoveren te gaan
volgen aan de Marnix
Academie te Utrecht.
In juli 2015 heb ik deze
masterstudie met goed
gevolg afgerond. In dit
artikel zet ik uiteen
hoe ik tot de keuze
gekomen ben om deze
tweejarige masterstudie
te gaan doen. Tevens
wil ik aan de hand van
mijn praktijkervaring
uitleggen wat een
masteropleiding een
leerkracht te bieden
heeft. Daarnaast laat
ik zien dat de studie,
naast de dagelijkse
werkzaamheden, een
behoorlijke belasting
is, maar tegelijkertijd
als zeer verrijkend kan
worden ervaren.

Master Leren & Innoveren

De belangrijkste reden voor mij om een opleiding te gaan doen is
om uit de ‘waan van de dag’ te stappen. Ik merkte dat ik me binnen
de organisatie in een vicieuze cirkel bevond. Ik had behoefte aan een
ander perspectief dan die van mijn collega’s of van mijzelf. Ik zocht
verdieping in mijn werk, maar ik wilde vooral verder kijken dan mijn
eigen klas en mijn eigen school. Mijn mening op goed onderwijs
was al aanwezig, maar onvoldoende onderbouwd. De master Leren
& Innoveren heb ik gekozen, omdat deze inzoomt op zowel het leren
van leerlingen als van leerkrachten. Maar nog belangrijker: het leren
van organisaties. Daarnaast vroeg ik mij af waarom innovaties zo
weinig duurzaam zijn binnen de basisschool. Waarom ebben zaken
zo snel weg? Welke rol zou ik daar in kunnen spelen? Mijn interesse
voor de opleiding was vooral gewekt door de vele vragen die ik had
en de sterke behoefte aan nieuwe kennis.

Inhoud

De masteropleiding Leren & Innoveren heeft een heldere opbouw.
Naast leren, het doen van onderzoek in de vorm van literatuurstudies, individuele actieonderzoeken en een collectief praktijkonderzoek, is er veel ruimte voor het ontwikkelen van het individuele

Kun je vanuit een
ander perspectief
naar mensen en
vraagstukken kijken?
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ontwikkelingsperspectief. Hoe
leer je zelf? Hoe reflecteer je op
jezelf? Kun je vanuit een ander
perspectief naar mensen en
vraagstukken kijken? Zo ja, hoe
gaat dat dan in zijn werk binnen
jouw onderwijspraktijk? Naast
het vaste college van docenten
van de masteropleiding, werden
wij ook in de gelegenheid
gesteld om tijdens gastcolleges te leren van bekende
onderwijskundigen, zoals Geert
Kelchtermans, Luc Stevens, Eric
Verbiest, Arienne van Staveren,
Jos Castelijns, Kees Meijlink en
Bas van den Berg. Alleen al door
de staat van dienst en de hoge
mate van onderzoek die deze
mensen binnen het onderwijs
hebben verricht, heeft mijn

agora.nu

masterdiploma voor mij al een meerwaarde. Zij zijn voor mij een rijke
aanvulling aan het curriculum van de opleiding geweest.

Aanname en onderzoek

Naast een prachtig diploma als Master of Education heeft deze
opleiding mij vooral veel nieuwe inzichten gegeven. Ik kan met
onderzoeksvragen een onderzoek opzetten en uitvoeren. Ik kan
deze onderzoeken valideren en ondersteunen met literatuur of
andersoortige beschikbare bronnen. Ik ben kritischer geworden bij
de beoordeling van veranderingen binnen het onderwijsproces en
kan mijn visie beter expliciteren. Aannames zijn voor mij eerder
uitzondering dan regel geworden. Ik voel mezelf meer en meer
uitgedaagd om onderzoeksmatig aan het werk te gaan. De opleiding
heeft mij competent gemaakt in het verwerken en analyseren van
data. De analyses helpen het beantwoorden van vraagstukken binnen
de onderwijspraktijk. Vakliteratuur voorziet het onderzoek van een
theoretisch kader. Zo blijven aannames tot het minimale beperkt en
kunnen we spreken van gedegen onderzoek. De master heeft van
mij ook een ‘teacher leader’ gemaakt die collega’s kan ondersteunen
en begeleiden bij het doen van onderzoek, het aanbrengen van
innovaties binnen het onderwijs en het beantwoorden van urgente
onderzoeksvragen. Niet om de ‘betweterige’ collega te zijn, maar om
de vragen te stellen die nodig zijn om een onderzoek, een leerproces
en/of een innovatie te doen slagen.

Studiebelasting

De meeste masteropleidingen volg je samen met collega’s uit het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs, het middelbaar beroeps
onderwijs en soms zelfs het hoger beroeps onderwijs. Dit heeft als
voordeel dat je het onderwijsproces vanuit veel perspectieven kunt
bekijken. Naast het volgen van de wekelijkse colleges worden er
ook (binnen de door mij gevolgde master) leerkringen gevormd. De
leerkringen bestaan ongeveer uit acht studenten uit verschillende
onderwijsorganisaties. Elke leerkring is zelfsturend, maar wordt
begeleid door een tutor van de opleiding zelf. In de leerkring delen we
ervaringen, spreken we de opdrachten door en voorzien we elkaars
werk van feedback. Samen leren en samen zicht krijgen op elkaars
ontwikkeling is het doel! Ik heb dit als zeer verrijkend ervaren. Naast
de vaste collegedag en de leerkring komen er zeker nog twintig
uren studiebelasting per week bij. De ene week is dit intensiever
dan de andere week. Naast mijn lesgevende taken had ik bewust
studieavonden ingepland om opdrachten uit te werken, literatuur
te zoeken en data te analyseren. In het begin van de studie gaat dit
vanzelf, naarmate de studie vordert is dit iets om rekening mee te
houden. Een goede planning, doorzettingsvermogen en discipline
hebben mij geholpen om het gewenste resultaat te behalen.

Gewoon doen!

Een afgeronde masterstudie heeft waarde. Je zet een belangrijke
stap in je ontwikkeling als onderwijsprofessional, die meer kan
dan alleen lesgeven of een organisatie leiden. Op het gebied van
metacognitie ervaar ik mezelf competenter dan voor de studie. Het
primaire onderwijsproces ondervindt uiteraard als eerste het voordeel
van leerkrachten met masterniveau, maar ook de schoolorganisatie
profiteert van de vaardigheden van een master.
Heb je een onderzoekende houding? Wil je kennis vergaren? Kun je
inspireren en wil je inspiratie op doen? Ben je bereid om in twee jaar
naar een masterniveau toe te groeien? Nieuwsgierig? Doe onderzoek
en wordt een Master of Education.

Boeken

tips

Je binnenste buiten
Over professionele identiteit in
organisaties
Eén van de uitspraken in dit boek is: ‘Professionele identiteit is het vergeten hart van de professionele ontwikkeling’. Professionele identiteit is weten wat je wilt in je
vak, weten waar je passie zit en hoe je daar verbinding
mee blijft maken. Professionalisering levert een toename
van kennis en competenties op, maar werken aan je professionele identiteit levert zelfkennis op en is hiermee de
kern van professionals.
In dit boek beschrijven auteurs verschillende invalshoeken rond de professionele identiteit. Wat is een professional en welke dilemma’s
komt hij of zij tegen? Welke
praktijkvraagstukken zijn
er? Ook de geschiedenis van
identiteit is een thema.
X	Manon C.P. Ruijters (red.)
en collega’s
2015, Vakmedianet,
Deventer
ISBN 978 94 6276 031 8

Vertrouwen, verbinden en vakmanschap
in het onderwijs
Strategisch HR-beleid voor een
professionele gemeenschap
Vertrouwen, verbinden en vakmanschap vormen de
essentie van een leergemeenschap. Dit boek geeft een
aanzet tot een andere manier van denken, kijken en
werken in het onderwijs, door samen te veranderen,
samen te werken, samen te leren en samen te leiden.
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.:
	de rol van de schoolleider in een professionele
leergemeenschap door transformationeel leiderschap;
	strategisch hr-beleid dat is gericht op de ontwikkeling
van de school als professionele leergemeenschap in
plaats van reactief en korte termijnbeleid;
	duurzame inzetbaarheid als een match tussen dat
wat het werk vraagt en dat wat goed past bij wat de
medewerker kan en wil.
X	Myriam Lieskamp en Rob Vink
2015, Pica
ISBN 978 94 9180 646 9
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Een goede leraar,

ook in de ogen van de
leerlingen
| Door: Rikie van Blijswijk, medewerker NIVOZ/het kind en oprichter van de Leerschool |

Vraag aan leerlingen wat zij van leraren
verwachten en er is stof genoeg om te overdenken
en te doen. ’Een leraar is aardig, doet leuke
activiteiten en maakt grapjes.’ De favoriete leraar
verstaat haar leerling: ‘Als ik iets niet begrijp,
moet juf weten dat de leerstof voor mij wel eens
moeilijk is en bereid zijn om het nog eens uit te
leggen.’ Dat klinkt als een hartenkreet: ‘Neem mij
serieus en zorg dat je mij echt kent, zodat ik kan
doen waarvoor ik op school kom: om te leren en
om mijzelf ontwikkelen.’
Vraag aan mensen waarom ze leraar zijn en
steevast luidt het antwoord: ‘Ik wil graag met
kinderen werken, betekenisvol zijn en ze leren
kennen.’ Die passie gaat soms al terug tot in de
eigen kindertijd: ‘Ik speelde vroeger al schooltje
met de poppen’ wordt dan gezegd.
Toch vragen leerlingen steeds vaker om leraren
die hen echt zien. Wat is er aan de hand?

Dilemma tussen wat
moet en wat belangrijk is

Accepteer het kind
als persoon en
blijf proberen om
hem te begrijpen,
want dan ben
je een leraar die
architect is van
de mogelijkheden
van de kinderen.
12 • marktplaatsfebruari2016

Onderwijs kenmerkt zich nog
vaak door ‘Alles behandelen wat
in de methodes staat’. Kinderen
komen de school binnen als ze
vier jaar zijn en worden op de
lopende ‘curriculumband’ gezet.
Aan het eind, bij twaalf jaar,
kunnen en kennen ze ongeveer
evenveel. Tussendoor zijn meeten controlestations ingebouwd,
zodat leerlingen bijgestuurd dan

wel op de ‘speciale band’ gezet
kunnen worden. Het onderwijsschip zijn we al een tijd aan het
bijsturen, maar ligt nog niet helemaal op de gewenste koers.
In de tussentijd zitten juf en
meester met een dilemma, want
zij weten dat niet elk kind kan
voldoen aan de eisen. Het kind
uit de inleiding heeft meer tijd
nodig, anderen juist meer stof, of
ze worstelen met grote-mensenproblemen, omdat het thuis niet
loopt zoals dat zou moeten.
Leraren moeten ervoor zorgen dat
de resultaten van de kinderen zo
dicht mogelijk in de buurt komen
van de lat die is gelegd. Voor veel
ouders, collega’s, de directeur, het
schoolbestuur en de Inspectie tellen hoge opbrengsten. Uit meer
dan driehonderd gesprekken heb
ik geleerd dat opbrengstgericht
leren en de administratieve last
leraren in een routine houdt en
dat velen blijven doen wat in de
eigen schooltijd is ervaren en
op de opleiding is geleerd: de
lesboekjes moeten uit.
Dit valt zwaar, omdat menig
leraar ook bevestigt dat de relatie
de basis van hun werk is, dat ze
graag iedere leerling willen ‘zien’
en willen weten wat hen echt
interesseert.

Over discipline, straffen
en belonen

Dit onderwijssysteem, waarin
velen zich steeds minder thuis
voelen, vraagt om orde en regels.
De kinderen moeten luisteren
om de instructie te volgen en er

is altijd té weinig tijd. In dát uur
moet het gebeuren. Straffen,
belonen en discipline zijn nodig
om leerlingen erbij te houden. ‘Zit
eens stil’ of ‘Ga de klas maar uit’,
hoor ik nog weleens. In zo’n pedagogisch klimaat heeft niemand
het echt naar zijn zin. ‘Een leraar
moet tegen kinderen kunnen
die niet altijd goed opletten’ en
‘Kortaf zijn en té streng geeft
alleen maar een schrikeffect’, zeggen leerlingen dan. De leraar zelf
slaapt er ook niet van als het niet
lekker loopt in zijn of haar groep.

Een goed pedagogisch
klimaat

‘Van straf krijgen heeft nog nooit
een kind plezier in het leren gekregen. Juist positieve waarderingen dragen bij aan het welbevinden en het zelfvertrouwen van
leerlingen’ schrijft Martin Haberman (1939-2012). Op basis van zijn
observaties en interviews vormt
hij zich een beeld van de werkstijl
en waarden van een goede leraar.
Discipline is daarin een topic. ‘De
leraar die haar leerlingen serieus
neemt is daarover niet echt
bezorgd. Hij of zij heeft een paar
regels, die aan het begin van elk
jaar vaak samen met de leerlingen worden opgesteld. Natuurlijk
zijn er ook problemen, maar die
worden gezien als deel van het
werk. De leraar verwacht vooraf al
een grote spreiding van resultaten en diversiteit aan gedrag in
haar klas, is actief op zoek naar
de interesses van de leerling én
zorgt ervoor dat hij of zij die kan
delen met de rest van de groep.
Zo’n leraar ziet discipline primair
als een natuurlijke consequentie
van hun vermogen om leerlingen
te interesseren en te betrekken
bij het werk en als een integraal
onderdeel van het leren en van
leraar-leerling interacties. Een andere reden dat deze leraren geen
straf hanteren als controlemiddel
is simpel: het werkt niet. Immers:
steeds dezelfden krijgen straf en
slechts weinigen zijn daardoor
succesvolle studenten geworden.
Sommige leraren vragen zich of
het wel mogelijk is om soms wel
meer dan dertig kinderen te leren
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kennen. Haberman doet hen de
suggestie om minder uren achteraf te spenderen aan gesprekken
met ouders, directeuren, psychologen en begeleiders en meer
vooraf te investeren in het vinden
van interessante opdrachten en
uitdagende werkvormen. Hij stelt
dat tijd vinden voor de individuele leerling eerder afhangt van hoe
een leraar in zijn werk staat dan
dat het een urenkwestie is.

De leraar als architect
van mogelijkheden

Beate Letschert schrijft ‘Niet de
kinderen zijn moeilijk, problematisch of opvallend, maar het
is hun gedrag en dat dan nog
gemeten aan de opvattingen
zoals wij dat als leraar wenselijk
achten.’ Accepteer het kind als
persoon en blijf proberen om
hem te begrijpen, want dan
ben je een leraar die architect
is van de mogelijkheden van de
kinderen. Blijf vastbesloten, maak
contact en toon een welwillende,
accepterende en uitdagende
houding in elke activiteit met het
kind. Het gaat om een andere
manier van kijken, gericht op een
constructieve samenwerking
met het kind. Dat kost iedere
leraar veel zelfdiscipline, maar
geeft kinderen mogelijkheden en
kansen... ook om soms te mogen
mislukken.

Wie anders doet,
anders ontmoet

Op de Dag van de Leraar biedt
José Sandin, leraar op de eerste
Essential School, The Central Park
East School in New York, en te
gast bij Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss, een workshop voor
collega’s.
Deelnemers voelen meteen het
verschil tussen ‘oud’ en ‘eigentijds’
onderwijs als hij een ‘leerling’ tegenover hem zet. ‘Pas als jij doet
wat ik zeg kun je naast mij staan,
want het is mijn vak te weten wat
jij moet kennen en kunnen en in
welke volgorde je dat moet leren
om dat voor elkaar te krijgen.’
Daarna is hij een andere leraar
met andere inzichten. Hij weet
hetzelfde, maar doet anders en

zet de vrijwillige leerling naast
zich. ‘Dat is het verschil, ik praat
liever met jou en kijk en luister
naar jouw werk en interesses.’

lego, gedichtenbundels, teken- bouw- handwerk- en techniekmaterialen klaar en laat ze daaruit kiezen. Na een tijdje nemen de
leerlingen zelf het initiatief.’

Leerlingen willen weten
wat wij weten en zij
willen ons laten weten
wat zij weten

Natuurlijk kan de juf of meester een cursus doen van een week,
een maand of verschillende jaren. Aan het eind wacht een certificaat voor het lerarenregister. Even waardevol is het echter om
bij jezelf te rade te gaan wat je echt wil. Waar sta je voor? En voor
wie sta je? Gesprekken met leerlingen over wie ze zijn en wat ze
kunnen, bevatten de antwoorden op de vraag waarom het anders
moet en geven talloze ideeën over het hoe. José ’s voorbeeld is
niet meer dan een bron van inspiratie. Jouw bron van inspiratie
zijn jouw eigen leerlingen die je de moed geven het ook anders te
gaan doen. En ze willen je graag helpen om een pedagogisch klimaat te creëren waarin onderwijzen en leren een feest is. Je kunt
altijd op hen rekenen!

Dit motto van José maakt dat hij
zijn klas elke ochtend start met
Leisure Time: tijd voor de eigen
interesse van de leerlingen. In
de middag leren zij van hem wat
zij nog niet weten. Alle leerlingen zijn aan het werk; met een
gedicht, een pizza bakken of een
eigen T-shirt maken. Het klaslokaal is bibliotheek, naaiatelier,
pizzeria en nog meer tegelijk en
leerlingen zijn nieuwsgierig naar
elkaars werk. De film hiervan is te
zien op YouTube (www.youtube.
com/embed/0v3dBspezEA)

Morgen beginnen!

‘In mijn klas wordt dat een
puinhoop en ze weten echt niet
wat ze willen doen’, zegt een
deelnemer. José: ‘Wat je ziet is het
resultaat van jaren werk. Maar
ook jij kunt morgen beginnen, al
was het maar een kwartier. Neem
de tijd om het op te bouwen om
ook jouw leerlingen te laten zien
wat ze kunnen. Of leg zelf keuzes
voor en richt vooraf de leeromgeving daarop in. Leg technisch

Professioneel leren en doen

Websites:

	The Central Park East School: www.centralparkeastone.org
	Meer informatie over The Essential Schools:
www.deleerschool.nl en www.hetkind.org

literatuur

	Martin Haberman, Star Teachers of Children in Poverty (1995)
	Beate Letschert, Dennis de schrik van de school (2008)
Rikie van Blijswijk The Essential Schools. Scholen die je leren
wie je bent (2014)
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Feedback

In gesprek met Joost Maarschalkerweerd
trainer/adviseur bij Bazalt
| Door: Hubert de Waard en Rien Spies |

Joost Maarschalkerweerd heeft voor de klas
gestaan. Hij verzorgt nu veel trainingen naar
aanleiding van het boek ‘Leren zichtbaar
maken’ van John Hattie. Ook is hij actief bij coteaching, begeleidt leraren in de klas en begeleidt
Professionele Leergemeenschappen (PLG’s).
Hij doet dit om de inhoud van de lessen te verdiepen
en eigenaarschap bij leerlingen te krijgen.
Momenteel is hij actief op Agoraschool
‘Icbs Het Koraal’ op het gebied van coöperatieve
leerstrategieën.
Het uitgangspunt van zijn begeleiding is: ‘Hoe
zorgen we er voor dat de dag de leerlingen niet
zomaar overkomt?’

W

e praten met
Joost naar aanleiding van het boek
van John Hattie:
‘Leren zichtbaar maken’. We
specificeren het gesprek naar de
positie van de leraar en naar het
geven van feedback.

Bazalt adviseert
directeuren en
teamleiders en is
tevens een uitgeverij.
www.bazalt.nl
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We beginnen meteen maar
met een lastige vraag: Geven
we kinderen überhaupt de
kans om te denken?

Dat kon nog wel eens tegenvallen. Ons onderwijsgedrag lijkt
gericht op het geven van antwoorden. Wij moeten kinderen
leren om vragen te stellen. Een
goede ontwikkeling is het leggen
van verantwoordelijkheid bij

kinderen door het gebruik van de datamuur. Er zijn nog niet veel
scholen die de datamuur op die manier gebruiken. Daar waar dit
wel gebeurt, komt het soms niet verder dan het uitvoeren van
een ‘kunstje’. Een datamuur is pas zinvol als kinderen zelf doelen
stellen. Zij zijn zich dan veel meer bewust van wat ze aan het
doen zijn.
De leraar kan wel behulpzaam zijn bij het formuleren van de doelen. Die moeten echter verbonden zijn met wat de leerling wil.
Als dat niet het geval is, dan zijn het lege doelen. Jay Marino verwoordt dat met ‘define the system’. Dit betekent echt doorvragen.
Als we eigenaarschap willen creëren bij leerlingen, dan is
het belangrijk dat leraren het leren zien door de ogen van de
leerling. Welke vragen zou een leerling willen stellen? Wat zijn
oplossingsmethoden? Etc.

Hattie heeft het over verwachtingen. Bij hem staat
bovenaan dat kinderen verwachtingen hebben over wat ze
gaan leren. Hoe bereik je dat?
De leerling die eigenaar is van het eigen leren kan op drie vragen
antwoord geven:
1	Hoe sta ik er voor?
2	Hoe werk ik er naar toe?
3 Wat wordt mijn volgende stap?
Daar hoort vervolgens bij dat de leraar in staat is om zich af te
vragen wat hij of zij de leerlingen leert om zicht te krijgen op het
leerproces, wat de leerling daarvoor nodig heeft en hoe feedback
kan worden gegeven, afgestemd op dat proces.

In de training die Bazalt verzorgt, wordt feedback verdiept. Hattie
noemt feedback een belangrijke factor voor succesvol onderwijs.
Wat is feedback? Het is een van de meest voorkomende elementen bij succesvol lesgeven en leren. En… het is een krachtig
hulpmiddel! Bij de meeste leraren zien we de feedbackvraag
aan einde van de les. Maar feedback is bedoeld om het kind de
volgende stap in het leren te laten maken. Dus moet feedback
worden gegeven op juiste moment in het leerproces.
Een voorbeeld: Bij het vak rekenen doet de leraar een
loopronde na de verlengde instructie en dan checkt hij meteen

Goede feedback geven kost
geen geld, maar heeft heel
veel effect.
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of de instructie goed begrepen is. Dus niet pas aan het einde
van de les. Feedback is helpen van ‘niet goed’ naar ‘wel goed’.
Wanneer ‘niet goed’ pas wordt geconstateerd aan het einde
van de les is het te laat. Dit vraagt speciale vaardigheden van
de leraar.

Boeken

tips

Meer over feedback.

Er moet een onderscheid gemaakt worden in feedback. Er is
taakfeedback (hoe goed is de taak uitgevoerd, is het correct
gedaan of niet?) en procesfeedback (welke strategieën zijn
er nodig voor de taak, zijn er alternatieve strategieën die gebruikt kunnen worden?).
Bij taakfeedback zijn de vragen: Waar ga ik heen? Wat zijn mijn
doelen? Bij procesfeedback wordt gevraagd: Hoe sta ik ervoor?
Welke vooruitgang is er op weg naar het doel? Het is zaak dat
leraren dit goed kunnen onderscheiden en op de juiste wijze
feedback kunnen geven.
Om leraren op dat niveau te krijgen is het belangrijk dat
ze ‘de taal van feedback gaan spreken’. Daarmee is in
voorwaardelijke sfeer nodig dat er duidelijke doelen gesteld
worden.
Hattie schrijft daarover dat er een verdieping is binnen het
stellen van doelen. Binnen doelen kun je met succescriteria
werken. Vervolgens kun je tijdens je les gerichte feedback
geven.
Een compliment geven is in z’n algemeenheid geen goede
feedback. Wanneer je echter een compliment gericht geeft op
een gelopen proces of een behaald resultaat, werkt dit vele
malen effectiever. Dus niet: ‘Goed gedaan jongens’, maar beter:
‘Rinus, om die som op deze manier aan te pakken heb je op
een snelle manier het juiste antwoord gekregen’).

Een les filmen is heel effectief.

Ja, dat is een goede manier om de lessen te verbeteren. Naar
aanleiding van het filmpje kan het gesprek met de leraar
worden gevoerd en wordt feedback gegeven op de feedback
die hij of zij tijdens de les heeft gegeven. Laat de leraar ook
maar eens scoren of er taakfeedback of procesfeedback is
gegeven is.
Belangrijk: Goede feedback geven kost geen geld, maar heeft
heel veel effect.
De eerste stap voor leraren is om feedback aan de eigen leerlingen te vragen. Leerlingen kunnen dat namelijk heel goed.
Sommige leraren moeten dan wel eerst over een drempel
heen, omdat ze het niet durven.
Voor directies is het goed om te investeren in het afnemen van
flitsbezoeken, het stimuleren van collegiale consultatie en het
uitlokken van feedback geven aan elkaar.

Schoolorganisaties kunnen direct aan de slag
met de tips.

Daarnaast kunnen ook de opleidingen hier aan bijdragen. Zij
voeden zich nog onvoldoende met nieuwe inzichten. Pabo’s
zouden meer aandacht moeten besteden aan het geven van
goede feedback en het stimuleren van de onderzoekende
houding van zowel leraren als leerlingen. Schoolorganisaties
zouden dat binnen hun samenwerking met opleidingen
kunnen inbrengen, zowel vanuit de bestuurlijke kant als
vanuit de mentoren die studenten begeleiden.

Leren zichtbaar maken
Het baanbrekende boek ‘Leren zichtbaar maken’ van John Hattie bevat de resultaten van meer dan vijftien jaar onderzoek,
waarbij miljoenen leerlingen zijn betrokken. Daarnaast bevat
het de grootste verzameling van evidence-based onderzoek over
wat feitelijk werkt op school om het leren te verbeteren. Leren
zichtbaar maken (Visible Learning for teachers) is de volgende
stap.Het maakt de vernieuwende ideeën voor een volledig
nieuw publiek toegankelijk. Het is geschreven voor studenten,
voor aankomende en al ervaren leraren en het legt uit hoe de
principes van Visible Learning in elk klaslokaal, waar ook ter
wereld, kunnen worden toegepast. De auteur geeft bondige en
goed te begrijpen samenvattingen van de succesvolste methoden en biedt een stap-voor-stapbegeleiding voor een geslaagde
invoering van Visible Learning en Visible teaching in de klas.
Dit boek:
verbindt het grootste onderzoeksproject ooit van onderwijsstrategieën, naar een praktische invoering in het klaslokaal;
komt op voor zowel leraar- en leerlingperspectief en bevat
stap-voor-stapbegeleiding voor lesvoorbereiding, het verklaren van leren en feedback tijdens de les en de follow-up;
biedt checklists, oefeningen, casestudy’s en succesvolle praktijkvoorbeelden om resultaten te verbeteren;
bevat checklists voor de hele school en adviezen voor Visible
Learning voor schoolleiders;
bevat aanvullende meta-analyses waardoor het totale aantal
geciteerde onderzoeken boven de 900 uitstijgt;
bestrijkt op begrijpelijke wijze veel onderwijsonderwerpen,
zoals leerlingmotivatie, onderwijsprogramma, meta-cognitieve strategieën, gedrag, instructiestrategieën en klassenmanagement.
Leren zichtbaar maken is belangrijke kost voor elke student
of leraar die een evidence-based antwoord wil hebben op de
vraag hoe we de prestaties op school kunnen verbeteren. John
Hattie is professor en directeur bij het Melbourne Education
Research Institute van de University of Melbourne in Australië
en ere-professor aan de University
of Auckland in Nieuw-Zeeland. Hij
is de auteur van Visible Learning en
coauteur van Intelligence and Intelligence Testing. De uitkomsten van
Hattie’s onderzoek zijn vertaald naar
een praktisch model voor scholen, om
gericht te werken aan de impact die
de school heeft op leerprestaties van
leerlingen.
X John Hattie
ISBN 978 94 6118 203 6
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Oudercommunicatie 3.0
| Door: Miranda Langedijk, coach, teamcoach en trainer |

Als coach van schooldirecteuren en leraren ben ik dagelijks bezig
met de vraag: hoe kun je als manager en professional in het
onderwijs effectiever communiceren en samenwerken?
Het antwoord is denk ik simpel. Je bent vaardig in het omgaan en
communiceren met (een groep) kinderen. Gebruik deze vaardigheid in
je communicatie met iedereen en wees voor jezelf en de ander net zo
mild en liefdevol als je voor je (eigen) kinderen bent. Dat consequent
doen is echter niet zo simpel.

I

edereen herkent wel een stukje in de
eigen communicatie dat lastig voelt.
Een stukje dat een eigen geschiedenis
heeft en dat wat aandacht vraagt. Ik
noem er maar een paar:
Je bent bang bent voor kritiek, je voelt je
snel aangevallen en schiet in de verdediging.
Je reageert bot als je moe bent of je blijft
malen over de vraag of je iets wel goed
genoeg hebt gedaan.
Je ziet altijd beren op de weg of je durft
juist geen kritiek te hebben.
Je vindt het lastig om feedback te ontvangen of juist om deze te geven.
Je vindt het moeilijk om (plenair) je
mening te geven of voor een groep een
verhaal te houden.
Je hebt moeite om goed te luisteren en
(door) te vragen.
Je ziet er tegen op om voor jezelf op te
komen en gaat zo over je grenzen.

Ouders en leraren: wat maakt de
communicatie ingewikkeld?
Vanuit haar bureau
Langedijk Consult
begeleidt Miranda
Langedijk Agora sinds
2006 in verschillende
individuele en
teamtrajecten.
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Al die aspecten spelen ook een rol in de
communicatie met ouders.
Soms spelen ze juist een rol in de
oudercommunicatie, omdat zowel leraar als
ouder met grote betrokkenheid het beste
willen voor het kind. Juist wanneer iets je
zeer aan het hart gaat, wil je voelen dat de
ander je echt hoort en serieus neemt. Als je
dan het gevoel hebt dat dat onvoldoende
gebeurt, raakt dat je meer. Die emotie
bemoeilijkt het zicht houden op de wijze

waarop met elkaar wordt gepraat.
Naast eigen valkuilen maken ook de beelden
die ouders en leraren van elkaar kunnen
hebben de onderlinge communicatie soms
lastig.
Beiden hebben wel eens het beeld
dat de ander onvoldoende luistert of
vooringenomen reageert. Ze kunnen beiden
het gevoel hebben dat hun deskundigheid
op het gebied van wat nodig is voor het kind
onvoldoende belicht of gebruikt wordt.
Om de communicatie nog complexer te
maken, worden de beelden die zij van elkaar
hebben ook beïnvloed door verwachtingen
vanuit de eigen schooltijd of door
ervaringen met eerdere leraren en andere
ouders. ‘Oh, weer zo’n leraar die alleen maar
een standaardverhaal afdraait en niet zoekt
naar wat mijn kind in praktijk nodig heeft.’
Of: ‘Weer zo’n vader die alleen maar kritiek
heeft op alles wat we doen.’
Soms ook verwachten ze (te) veel van elkaar.
Wanneer je heel veel energie steekt in het
omgaan met specifieke behoeften van een
kind, dan is het belangrijk dat de ander dat
in ieder geval ziet, benoemt en waardeert.
Wanneer je merkt dat wat aan je gevraagd
wordt je teveel is, maak dat dan vooral
kenbaar en respecteer elkaars grenzen. Wil
je op dit punt je communicatie verbeteren,
dan laat je een vraag aan de ander om meer
inzet te plegen (‘Mag mijn dochter voortaan
huiswerk mee krijgen naar huis?’ Of: ‘Neem
elke dag deze tafels door met je kind.’) gepaard gaan met de vraag: Wil en kun je dat?
Goede oudercommunicatie blijkt in de
praktijk lastig. In de literatuur wordt zelfs
veelvuldig gesproken over een ‘machtsstrijd’.
Ouders voelen zich bijvoorbeeld te kort gedaan met standaard tien-minuten-gesprekjes. Leraren ervaren regelmatig druk vanuit
ouders die steeds mondiger worden en die
steeds vaker het maximale voor hun kind
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willen, waarbij het gedrag van het kind niet
altijd goed bespreekbaar is. Wanneer je het
gevoel hebt de ander te moeten overtuigen
van jouw kennis, deskundigheid of positieve
intenties, dan gaat het vaak mis. Er ontstaat
strijd in plaats van een constructief gesprek.

Stappen zetten: van klantmodel
naar partnerschap

Wanneer ik leraren vraag naar hun visie op
de communicatie met ouders, dan geven ze
meestal aan dat ze het belangrijk vinden
dat ze ouders goed informeren en dat ze
door ouders goed geïnformeerd worden.
Als we het informeren van ouders door de
leraar (eenzijdig zenden van informatie)
Oudercommunicatie 1.0 noemen, dan is het
wederzijds door leraar en ouders goed informeren van elkaar Oudercommunicatie 2.0.
Dit betekent dat zij samen beschikken over
adequate informatie om rekening te kunnen
houden met wat er speelt rondom het kind.
Goed informeren is natuurlijk belangrijk. Als
het daarbij blijft heeft het ook twee nadelen.
In de eerste plaats is er bij wederzijds informeren veel kans op ruis, vooral wanneer er
sprake is van weinig interactie, afstemming,
checken en bevestigen. De partij die zendt
is zich vaak onvoldoende bewust hoe zijn of
haar boodschap is ontvangen en van wat er
al dan niet mee wordt gedaan. Het terugkoppelen van dat laatste vindt lang niet
altijd plaats. Zeker niet wanneer het gevoel
bestaat dat er niet om bepaalde informatie
was gevraagd of wanneer het onduidelijk is
in welk kader deze geplaatst moet worden.
In de tweede plaats nodigt Oudercommunicatie 2.0 ouders impliciet uit om meer of
minder tevreden te zijn over de informatiestroom en wat de leerkracht daarmee doet.
De ouder is als het ware de klant. De leraar
is in dit model ook meer of minder tevreden over de ouders. Zijn ze aardig, doen ze
‘normaal’ en valt er met hen gemakkelijk te
praten?
In een dergelijk ‘klantmodel’ waarin je, met
de beste intenties, allebei een oordeel hebt
over ‘hoe de ander het doet’ is het eenvoudig
om te constateren dat de wijze van communiceren (van de ander) te wensen over
laat. Dit is ontevredenheid die zich deels laat
meten in enquêtes over de oudertevredenheid en die zich ook zomaar kan vertalen in
groepjes onrustige ouders op het schoolplein. En net zoals ouders negatief kunnen
praten over leraren, zo tref je ook geroddel
aan in de personeelskamer en in de wandelgangen: ‘Ja, je weet het hè, dat zijn typisch
de ouders van Jaimie.’
Oudercommunicatie 3.0 gaat een stapje

Samen ben je
verantwoordelijk, elk
binnen je eigen rol, voor
het optimaal faciliteren
van de groei en het
welbevinden van het
kind.

nen. Je kunt gestructureerd verschillende
aspecten van communiceren met ouders
onder de loep nemen en er mee oefenen. Samen en daar waar nodig ook op maat, zodat
je waar kunt maken wat je als leerkracht in
dat partnerschap wilt doen.
Stappen:

1	De ouder uitnodigen, verwachtingen

verder. Daar stap je uit het model waarbij de
ouder als het ware de klant is en je wederzijds informeert. Je gaat naar een manier
van samenwerken waarbij je uitgaat van
partnerschap. Samen ben je verantwoordelijk, elk binnen je eigen rol, voor het optimaal
faciliteren van de groei en het welbevinden
van het kind. Verwachtingen uitspreken
betekent dan ook grenzen stellen en afbakenen wat mogelijk en reëel is.
Je creëert een sfeer waarbij je elkaar uitnodigt om specifiek te maken welke doelen
( je met) het kind stelt en waar ( je met) het
kind gericht aan wil werken. Je gaat samen
na wat daarvoor nodig is en wat je daartoe,
elk in je eigen rol, gaat doen. Je doet dus
aan verwachtingsmanagement en je bent
samen verantwoordelijk voor het realiseren
en evalueren en borgen van de doelen.
Dat vergt aandacht voor de inhoud: wat willen we bereiken, zodat het kind op ons kan
vertrouwen en bouwen (ouder en leerkracht
zijn als het ware de basis van een driehoek
waarin het kind aan de top staat)? Het vergt
ook aandacht voor het proces: hoe gaan we
met elkaar om? Een proces dat start met het
simpelweg eerst contact maken met elkaar
en nagaan of je zo samen wilt en kunt werken en wat je daartoe nodig hebt.

Schoolbreed aan de slag

Op teamniveau kun je nagaan wat je belangrijk vindt in partnerschap en hoe je dat
schoolbreed gaat uitdragen en ondersteu-

schetsen en opvragen, samen doelen
stellen en daar concrete acties aan
verbinden, die monitoren, bespreken en
evalueren.
2	Gedurende het schooljaar contact
houden met de ouders en in elk gesprek
bewust je procesrol oppakken (wat
gaan we doen, hoe willen we dat doen,
gespreksvaardigheden en regievoering
inzetten).
3	Een voorbeeldrol vervullen in hoe je wilt
communiceren met de ouder.
Het hebben van een gezamenlijke visie op
de rollen en samenwerking van ouders en
school is wezenlijk om echt effectiever te
gaan communiceren. Je mag er van uitgaan
dat school en ouders zeer betrokken zijn
bij het kind. Ze zijn echter wel elk anders
betrokken en hebben verschillende verantwoordelijkheden. Daarbij heeft elk mens
ook eigen waarden en normen en bepaalde
voorkeursstijlen (en valkuilen) die zich uiten
via het (non)verbale gedrag. Dat kan maken
dat leraren en ouders soms even tegenover
elkaar lijken te staan in plaats van naast
elkaar.
Een heldere en door het team en ouders
gedragen visie op partnerschap en wat dit in
praktijk betekent voor de gewenste communicatie, maar ook voor het pedagogisch handelen, voor het inrichten van de organisatie
en voor hoe dit opgepakt wordt op bestuurlijk niveau, biedt dan een kader en houvast.
Het maakt ook dat ‘consequent doen’ iets
van iedereen wordt en door de hele school
heen herkenbaar is. En dat helpt!

Oudercommunicatie 3.0

Miranda Langedijk schrijft in haar artikel over de
valkuilen bij de communicatie tussen leraren en ouders.
Ze heeft in een aparte tekst nog wat handige tips op een
rijtje gezet.
http://www.agora.nu/Paginas/Marktplaats.aspx
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Leren in de Agora
Leergemeenschap
| Door: Naomi Mertens en Stefan van Goor |

Naomi Mertens
werkt als zelfstandig
onderwijsadviseur
aan het versterken
van leerprocessen
in professionele
leergemeenschappen
bij scholen en
schoolbesturen. Meer
informatie over haar
werk is te vinden op
www.mijnleergemeenschap.nl
Stefan van Goor is
directeur onderwijs
bij Teachers Channel.
In deze rol adviseert
hij algemeen
directeuren, directeur/
bestuurders, HRmanagers en
schooldirecteuren
over de manier
waarop professionele
ontwikkeling van
schooldirecteuren
en leerkrachten
gefaciliteerd
kan worden.
Meer informatie
vind je op www.
teacherschannel.nl en
natuurlijk op agora.
teacherschannel.nl
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Ester en Ank zijn leraren op basisschool
De Vuurvogel in Zaandam. Ze zijn enthousiast
over hun deelname aan de workshop
‘samenwerkend leren’ die verzorgd werd in de
reeks cursussen en trainingen die aangeboden
worden door de Agora Leergemeenschap (ALG).
Ester en Ank zijn bepaald niet de enigen die dit
jaar gebruik maken van het aanbod van de Agora
Leergemeenschap. De ALG faciliteert alle leraren
bij hun reflectie en scholing en organiseert
kennisdeling tussen schoolteams, directies en
leraren. Alle acties die worden ondernomen
zijn er op gericht om leraren meer van en met
elkaar te laten leren, zodat hun onderwijs rijker,
creatiever, beter en vernieuwender wordt.

Waarom samen
onderwijs ontwikkelen?

Kinderen van nu hebben
onderwijs nodig voor een
toekomst, die nu nog voor een
groot deel onvoorspelbaar
anders is. Hoe bereid je kinderen
goed voor op banen als bitcoin
handelaar, drone operator of
scrum master? Dit vraagt om
flexibele professionaliteit en
een continue, doorgaande
ontwikkeling.
Jezelf ontwikkelen doe je niet
alleen. Veel van je nieuwe
kennis en ervaringen doe je
op in de praktijk, samen met
collega’s. Het resultaat van die
team- en schoolontwikkeling is

zeer interessant en belangrijk
voor andere collega’s in
andere scholen. Via de
bovenschoolse Professionele
Leergemeenschappen (PLG’s), die
thematisch georganiseerd zijn,
vinden goede praktijken, nieuwe
mogelijkheden en vernieuwende
ideeën hun weg naar andere
scholen en naar beleid voor
de hele stichting. Van jouw
vernieuwende praktijk kunnen
collega’s veel opsteken!
De organisatie als geheel komt
in beweging als meer mensen
het de gewoonste zaak van
de wereld vinden om elkaar
kritisch te bevragen, samen
nieuw onderwijs te ontwerpen,
verantwoordelijkheid voor beleid
en leiderschap op zich nemen.
Er ontstaan dan netwerken
van leraren, specialisten,
schoolleiders en andere
betrokkenen bij het onderwijs.
Zo ontpopt zich de lerende
organisatie zoals die geschetst
werd door Senge, Fullan en
Hargreaves.

Je ontwikkelen voor
de kinderen

Volgens Helen Timperley (en
vele anderen) is het belangrijk
dat je bij je ontwikkeling en
professionalisering goed in de
gaten houdt voor wie je dat doet
en met welk doel. Er zijn heel
veel verschillende aanleidingen
om je hardop af te vragen of
je de goede dingen doet en of
je die dingen goed doet. De
kinderen en hun ouders kunnen
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je vragen stellen die je niet
zomaar kunt beantwoorden.
Dat is heel normaal. Alle leraren
die in een lerende organisatie
werken, hebben dit soort vragen.
‘Hoe kan ik mijn instructie beter
laten aansluiten?’ ‘Hoe zorg ik
voor een grotere betrokkenheid
van kinderen?’; ‘Hoe kan ik
kinderen meer en beter laten
samenwerken?’ Het zijn vragen
waardoor je jezelf ontwikkelt ten
behoeve van je leerling.

Je ontwikkelen
voor jezelf

Yvonne is leerkracht van groep
3/4 van basisschool De Evenaar
in Krommenie. Zij noemt het
een groot voordeel dat zij gaat
deelnemen aan de bovenschoolse
PLG Meerbegaafdheid.
‘Naast mijn jarenlange onderwijservaring en levenservaring
heb ik ook ervaren hoe het er in
het bedrijfsleven aan toe gaat. Ik
zie mogelijkheden om met deze
ervaringen en mijn kennis over
meerbegaafdheid collega’s in het
onderwijs te helpen met passend
onderwijs voor deze leerlingen. Ik
hou van organiseren en vind het
fijn om mee te denken over het
beleid van Agora. Als je een tijdje
op dezelfde school werkt hoor je
niet zoveel nieuws meer, je blijft
makkelijk op je eigen eilandje.
Het is fijn om met collega’s
ervaringen te delen en te sparren
over het thema hoogbegaafdheid, het maakt mij scherper bij
mijn eigen werk. Ik voel een grote

betrokkenheid bij deze kinderen.
Door breder te kijken verrijk je
jezelf.’
Je professionaliseren doe je niet
‘zomaar’. John Hattie laat in zijn
laatste metastudies zien hoe
leraren de krachtigste beïnvloeders zijn van het leerproces. Jouw
kwaliteit is hoog en moet hoog
blijven. Jouw kennis, expertise en
vaardigheden hebben daarom
onderhoud nodig. Hattie benadrukt het belang van een professioneel ontwikkelingsprogramma
voor scholen. Feedback en leren
van elkaar zijn volgens Hattie de
meest krachtige instrumenten
om te leren.

Je professionaliseren
met het digitale
platform

De Agora Leergemeenschap is
niet nieuw: in de afgelopen jaren
heeft Agora steeds werk gemaakt
van professionalisering en samen
leren. Maar wat wel nieuw is, is
dat er vanaf dit schooljaar meer
en meer gebruik gemaakt wordt
van eigen kennis, expertise en ervaringen. Sommige trainingen en
cursussen worden verzorgd door
collega-leraren en er worden
e-learnings gemaakt op basis van
praktijkervaringen en theorieën
die de PLG’s verzameld hebben.
Teachers Channel ontwierp
het digitale plaform
‘agora.teacherschannel.nl’.
Hier vind je:
e
 en platform voor reflectie,
leren en kennisdelen;

Het is fijn om met collega’s ervaringen
te delen en te sparren over het thema
hoogbegaafdheid, het maakt mij scherper
bij mijn eigen werk.
jouw Professioneel Ontwikkel
Plan, passend bij de doelen van
Agora en de doelen van school,
passend bij jouw behoeften,
bij jouw wensen en jouw
ambities;
w
 orkshops waarvoor je je kunt
inschrijven;
e
 -learningmodules die passen
bij jouw ontwikkeling.
Jezelf ontwikkelen en
professionaliseren met behulp
van e-learnings is relatief nieuw
binnen Agora. Het voordeel van
e-learning is natuurlijk dat je,
op je eigen moment en op een
plaats die jou het beste past,
kunt werken aan het verwerven
van nieuwe kennis en inzichten.
E-learningmodules zijn zodanig
vormgegeven dat je leert van
theorie en praktijk en dat je
deze vaak ook toepast op je
eigen situatie. Het zijn daarom
workshops in het klein. Sommige
modules zijn vormgegeven
door collega’s binnen Agorascholen, andere zijn ingekocht
bij gespecialiseerde organisaties.
We moedigen iedereen aan om
zelf een module te maken. Het
is niet ingewikkeld om jouw
kennis en expertise om te zetten
in bruikbare kennis voor andere
collega’s.

Agora
Leergemeenschap
Focus op professionele
ontwikkeling
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Het ontwerp van de Agora Leergemeenschap
| Door: Naomi Mertens en Stefan van Goor |
Bij de totstandkoming van de Agora
Leergemeenschap waren veel mensen
betrokken. Rien Spies nam er namens
het College van Bestuur het voortouw
in en er werden collega’s uit de PLG’s,
schoolleiders en experts van buiten bij
betrokken.

De start

Naomi vertelt dat ze al in 2012 betrokken is geweest bij de eerste ideeën om
bij Agora het leren van en met elkaar te
versterken.
´We begonnen met het denken over het
leren in leergemeenschappen tussen en
in scholen. We organiseerden bijeenkomsten voor de PLG-kartrekkers om na te
denken over de rol die de PLG’s hebben
ten opzichte van de schoolontwikkeling
en de relatie die er mogelijk is met de
datateams of leercirkels op de scholen.
Daarnaast kwam de vraag aan de orde
of de ontwikkeling van de afzonderlijke
scholen wel ten goede komt van het collectief.´
Teachers Channel deed vanaf medio 2013
mee met de doorontwikkeling van de
ALG. Stefan van Goor is erg enthousiast
over de manier waarop Agora leren en
ontwikkelen van leraren heeft vormgegeven.
´De trein die ALG heet, reed al toen wij
aan boord kwamen. De visie dat leraren
de krachtigste beïnvloeders zijn van het
leerproces van leerlingen is een belang-
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rijk uitgangspunt bij Agora. De Agora
Leergemeenschap is het professionele
ontwikkelprogramma van Agora voor
alle leraren, IB-ers en directeuren. Alle
collega’s bij Agora worden uitgedaagd en
ondersteund om zich te blijven ontwikkelen. Wij dragen ons steentje daar graag
aan bij.´

Het traject

Naomi en Stefan:
´We ontwierpen een traject waarin we
drie ontwikkellijnen uitschreven.
1 De scholingslijn
	Er werd gekeken hoe Agora-collega’s
samen een aanbod konden doen
voor andere collega’s, zodat zij zich
daadwerkelijk kunnen professionaliseren met behulp van elkaars kennis.
Hiervoor werden e-learningmodules
ontworpen, die via het digitale platform van de Agora Leergemeenschap
beschikbaar zouden komen.
2 Kennisdelen versterken
	We organiseerden onder andere een
haal-en-brengbijeenkomst met de
PLG’s, die op een markt lieten zien
wat ze allemaal ontwikkeld hadden.
3	Het versterken van de cultuur
voor leren
	Verschillende Agora-scholen hebben
al veel geïnvesteerd in het werken
met leerteams en onderzoek en
ontwerp door leraren, maar dat is nog
geen gewoonte op alle scholen. Op
scholen waar dat wel zo is, zien we

scholing

kennisdelen

Workshops
Trainingen
E-learning
Teamcoaching

PLG-onderzoek
Agora-bijeenkomsten
ALG-netwerken

dat leraren veel plezier beleven aan
hun werk, omdat zij zelf mede-eigenaar zijn van de processen op school.
Als je nu inlogt op het digitale platform,
vind je verschillende e-learningmodules
die gemaakt zijn door PLG’s.

Groei van de Agora
Leergemeenschap

Dit schooljaar worden er weer nieuwe
stappen gezet in het gezamenlijke traject
om de Agora Leergemeenschap te laten
uitgroeien tot de ‘gewoonte’ om in elke
school van en met elkaar te leren.
Een aantal schoolleiders heeft de uitnodiging aangenomen om informatie
met elkaar uit te wisselen en te sparren
over de ontwikkeling van het leren in het
eigen team. Collega’s uit die scholen zullen onder andere worden bevraagd over
of betrokken worden bij het ontwikkelen
van schoolbeleid en bij het ontwikkelen
van nieuwe onderwijspraktijk.
Natuurlijk blijft het aanbod in de scholingslijn zich ook verder ontwikkelen. Op
basis van evaluaties en gesprekken met
uitvoerende trainers wordt het aanbod
verbeterd en bijgesteld. Pas als iedereen
betrokken is bij het gezamenlijke leerproces in en van de Agora-scholen, is de
basis gelegd. De Agora Leergemeenschap
zal zich voortdurend blijven ontwikkelen,
net als haar gebruikers. Dat proces is in
gang gezet.´

cultuur voor leren

Teamprocessen
Leercirkels/datateams in de school
Intervisie/visitatie
directeuren
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Kinderen &

hun leraar
| Door: Ton Kroon en Carlita Koningstein |

Van de vele factoren die van invloed zijn op
de leerprestaties van kinderen, is de leraar de
belangrijkste factor. Dan is het van wezenlijk belang
dat kinderen een goede leraar krijgen. Maar wat is
een goede leraar?

I

n gesprek met een groep
kinderen uit de bovenbouw
van De Rietvink en Het Baken hebben we de volgende
vragen gesteld: ‘Leraren willen
zich blijven verbeteren. Hoe
kijken jullie daar naar? Wat doen
leraren goed? Wat kan beter en
wat moeten ze nog (bij) leren?’.

Kinderen hebben een hekel aan
een juf of meester die erg kortaf
en ongezellig doet .
‘Als je iets niet begrijpt, moet
juf niet roepen: ‘Je hebt dus niet
goed geluisterd’. Zij weet dat dat
voor jou wel eens moeilijk is. Dan
moet ze bereid zijn om het nog

eens uit te leggen. Zij moet er tegen kunnen dat kinderen niet
altijd goed opletten. Kortaf en streng zijn geeft alleen maar een
schrikeffect.’
Kinderen zien in dat een meester of juf niet alles kan weten en
niet alle kinderen tegelijk kan helpen.
Zij adviseren om een goede planning te maken en om groepen in
te delen naar niveau. Ze zien veel in eigenaarschap en geven aan
het leuk te vinden in een diagram bij te houden wat ze voor plannen hebben en wat ze daarvan weten te realiseren.
Op de vraag waarin de meester of juf zich zou moeten scholen,
komt een veelheid aan antwoorden.
Deze zijn natuurlijk afhankelijk van de leraren die ze nu hebben.
Het ‘beter leren tekenen, meer aan drama doen, zelf de rekensommen begrijpen tot beter begrijpen wat er in de aardrijkskundeles
staat’, slaat op de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Maar
ook op het gebied van klassenmanagement zien kinderen dat er
aspecten te verbeteren zijn. Zij denken dat de leraar het werken in
verschillende groepjes beter kan organiseren en dat hij of zij uitdagender opdrachten kan geven. Ook kan de leraar beter zorgdragen voor een afwisseling tussen inspanning en ontspanning.
Een leraar doet er dus toe.
Als hij of zij weet heeft van de kinderen en in gesprek met het
kind goed luistert, voelt het kind zich gekend en is de leraar beter
in staat om adequaat met hem om te gaan. Als gevolg daarvan
moet het kind op zijn eigen niveau uitgedaagd worden tot leren
en ontwikkelen.
In dit proces is de persoon van de leraar en zijn professionaliteit
zeer belangrijk.

Op de startvraag ‘Wat is voor
jou een goede juf/meester?’,
reageren de kinderen met vele
antwoorden.
Zij geven aan dat de juf of
meester aardig moet zijn. Dat
betekent dat ze gezellig moeten
zijn en leuke activiteiten met de
kinderen doen. Een spel of raadsel
tussendoor, af en toe een grap
en eens een keer uit de routine
stappen, waarderen zij zeer.
Daarnaast vinden kinderen het
belangrijk dat de meester of juf
het kind leert kennen. ‘Zij moeten
weten wie je bent, wat je moeilijk
vindt, wat je nodig hebt en hoe je
geholpen wilt worden.’
Zij vinden het van belang dat
sommige kinderen nog eens
extra uitleg krijgen. Door met
hen te praten en hen daardoor
beter te begrijpen, kunnen zij de
kinderen ook helpen beter op te
letten. ‘Ieder kind heeft wel wat.
Daar moet de juf of de meester
rekening mee houden’.
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Een universitaire
opleiding voor
leerkrachten
basisonderwijs
| Door: Prof. dr. Theo Wubbels, Universiteit Utrecht, Programmamanager VSNU lerarenagenda |

Behoefte aan academisch opgeleide
basisschoolleraren

De Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) riep in haar rapport Naar
een lerende economie1 uit 2013 op tot een ware
revolutie in het onderwijs, onder meer door haar
pleidooi voor academisch opgeleide leraren. Volgens
de raad moeten die er niet alleen in het voortgezet
onderwijs, maar ook in de basisschool komen. De
raad gaat er van uit dat academisch opgeleide
leraren kwaliteit leveren en dat is ook voor jonge
kinderen van groot belang. Jonge kinderen, juist
ook in de vroeg- en voorschoolse educatie, hebben
de beste leraren nodig, omdat eenmaal opgelopen
onderwijsachterstanden, naarmate kinderen ouder
worden, alleen maar toenemen. Voorkomen van die
achterstanden is beter dan genezen.

www.wrr.nl/actueel/

1	

nieuwsbericht/article/
wrr-rapport-naar-eenlerende-economie-investerenin-het-verdienvermogen-vannederland/
www.poraad.nl/files/over_de_

2	

po-raad/bestuursakkoord_
po.pdf.
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De behoefte aan meer academisch opgeleide leraren is ook verwoord in het Bestuursakkoord primair
onderwijs dat is gesloten door de staatssecretaris
van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen en de
PO-Raad ( juli 2014): ‘Het is wenselijk om veel meer
vwo’ers te interesseren voor het beroep van leraar
basisonderwijs. Naast de academische pabo’s is het
goed om een universitaire lerarenopleiding voor het
basisonderwijs in te richten. Dat behelst dan een
rechtstreekse band met de universiteiten en met de
universitaire disciplines.’2.
De PO-raad wil zeker niet uitsluitend academisch
opgeleide leraren hebben: ‘Het gaat om de
diversiteit in de lerarenteams. Als de ‘collectieve
kwaliteit’ van de teams toeneemt, komt dat de
onderwijskwaliteit ten goede. Diversiteit wordt
bereikt door verschillende opleidingsroutes voor
instromende leraren, maar ook door zittende
leraren de kans te bieden zich verder te scholen.’
(PO-raad/VSNU, 2015).

De academische pabo

Een eerste antwoord op de vraag naar meer
academisch opgeleide leraren in het primair
onderwijs werd in 2008 gegeven door de
Hogeschool en de Universiteit Utrecht, die
gezamenlijk een vierjarige opleiding startten: de
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs
(ALPO). In die opleiding behalen studenten via een
geïntegreerd programma twee diploma’s: zowel
een universitair bachelordiploma onderwijskunde
als een hbo-bachelordiploma pabo (zie Streefland,
Stokking & Wubbels, 2008). Inmiddels worden
dergelijke programma’s aan alle algemene
universiteiten aangeboden, met als eindpunt
meestal een combinatie van een pabodiploma met
een universitair diploma pedagogiek. Soms volgen
de studenten een geïntegreerd programma (zoals
aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van
Amsterdam), maar bij andere universiteiten en
hogescholen gaat het veelal om het volgen van
bestaand onderwijs uit de pabo en de universiteit.
Bij de oprichting ging het er de instellingen in
de eerste plaats om vwo-abituriënten die hart
voor kinderen hebben naar het basisonderwijs
te trekken. Nogal wat universitaire studenten
pedagogiek en onderwijskunde kiezen namelijk
voor deze opleidingen, omdat zij of hun ouders een
universitaire opleiding belangrijk vinden terwijl
ze ook graag een praktisch beroep met kinderen
willen uitoefenen. Verder laat onderzoek zien dat
een aantal vwo’ers die op de pabo begint, stopt
of zich onvoldoende uitgedaagd voelt (Geerdink
& Derks, 2007). Deze studenten gingen voor een
groot deel verloren voor het onderwijs en de
oprichters van de ALPO wilden een aantal van hen
minimaal voor enkele jaren in de basisschool zien te
krijgen. Om succesvol te zijn werd door selectie van
kandidaten voorkomen dat intellectueel begaafde
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Onderzoeksvaardigheden
Sociologie

Psychologie

Organisatiekunde

Pedagogiek

ALPO

Analytisch
denken

Didactiek

Reflectievermogen

vwo-leerlingen met weinig pedagogische en
interpersoonlijke kwaliteiten werden toegelaten.
De bedoeling was om sterk intellectueel gerichte
en gemotiveerde leerkrachten af te leveren, die op
hoog niveau abstract en analytisch kunnen denken,
die grondige kennis van de schoolvakken hebben en
die ruim inzicht en vaardigheid ten aanzien van de
didactiek van de schoolvakken bezitten. Essentieel
was verder dat de afgestudeerden over onderzoekskennis, onderzoeksvaardigheden en reflectievermogen op universitair bachelorniveau beschikten.
De opleiding wil de studenten ook voorbereiden op
een voortrekkersrol in de school. De afgestudeerden
moeten in de klas terecht komen, maar kunnen
daarnaast een rol als ondersteuner van collega’s en
initiator van ontwikkelingen vervullen. Overigens
is het verwerven van de expertise die nodig is om
adequaat in de klas te functioneren een lang proces,
dat zich ook uitstrekt tot na de opleiding. Het kunnen begeleiden van collega’s vergt daarenboven
nog eens andere competenties die niet alle in een
vierjarig traject kunnen worden gerealiseerd.
De ALPO kan als een relatief zware en uitdagende
opleiding getypeerd worden. De cursussen in de

Kennis
schoolvakken

opleiding zijn gericht
op het vergaren en
vergroten van kennis
en vaardigheden van de
studenten ten aanzien
van de inhoud van de
te geven schoolvakken.
Dit gebeurt enerzijds
door het verwerven van
bekwaamheden die nodig
zijn voor het vak van leraar
en anderzijds door middel van het bestuderen van
wetenschappelijke literatuur over algemene
en vakdidactische vraagstukken. Daarnaast
rusten de cursussen de studenten toe met
de meest recente inzichten uit wetenschappelijke basisdisciplines, zoals psychologie, pedagogiek, sociologie en organisatiekunde. Zo kunnen de afgestudeerden
breed inzetbaar zijn, bijvoorbeeld ook als
begeleider van collega’s, als initiator van
onderwijsverbetering, als coördinator
van inhoudelijke en didactische ontwikkelingen en in een later stadium van hun
loopbaan wellicht ook als schoolleider.
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Een universitaire lerarenopleiding
kan zorgen voor een
rechtstreekse verbinding
tussen de onderwijspraktijk
en de universiteit en zal meer
samenhang brengen tussen
opleiden, onderzoek en beleid.

De universitaire lerarenopleiding
voor het basisonderwijs

Het blijkt dat de academische pabo’s, zoals ALPO,
vwo‘ers voor het leraarsberoep weten te interesseren die een veelzijdige opvatting verwerven over het
leraarsvak (leraar, onderzoeker, adviseur, ontwerper).
Het zijn tevens medewerkers die werken vanuit
twee perspectieven: enerzijds uitvoerend op basis
van wetenschappelijke inzichten en anderzijds
onderzoekend en ontwikkelend met behulp van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksmethoden,
gericht op optimalisering van de praktijk. De POraad bepleit een veel groter aantal leraren met deze
rolopvatting en met academische vaardigheden.
Vandaar dat nu gewerkt wordt aan het ontwikkelen
van een driejarige universitaire lerarenopleiding
voor het basisonderwijs. Door de opleiding een jaar
te verkorten en geheel aan de universiteit te laten
plaatsvinden wordt gehoopt meer geïnteresseerden
te trekken. Overigens zal de know-how van het hbo
daarbij zeker gebruikt worden.
Van de in de ALPO opgeleide leerkrachten wordt
verwacht, en inmiddels blijkt dit ook te werken, dat
ze een bijdrage leveren aan het verhogen van de
kwaliteit van het onderwijs. In eerste instantie gebeurt dit door het onderwijs dat ze zelf verzorgen,
maar verder ook door de bijdrage die ze aan de kwaliteit van de betreffende school als geheel leveren.
Dit is ook van de nu nieuw te ontwikkelen opleiding
de bedoeling. Academisch opgeleide leraren kunnen
bijvoorbeeld bijdragen aan de analyse van onderwijsresultaten en evaluatie van het onderwijs. Daarnaast brengen ze vanuit hun opleiding kennis in van
evidence-based aanpakken. Ze kunnen up-to-date
wetenschappelijke kennis over het leren van kinderen en daarop afgestemde didactische aanpakken
inbrengen. Aldus verbeteren ze de toepassing van
inzichten van onderwijswetenschappelijk en (vak)
didactisch onderzoek in de praktijk. Ze versterken zo
de verbinding tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en -onderzoek.
Naast de directe bijdrage die universitair opgeleide
leraren in de school kunnen leveren is er ook een
indirect effect van zo’n universitaire opleiding,
doordat de opleiding ook via het betrokken personeel een verbinding legt tussen de universitaire
wereld en de praktijk in het basisonderwijs. Door
Commissie De Graaf (Commissie Nationaal Plan
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Toekomst Onderwijswetenschappen, 2011) en later
de Commissie Sectorplan Onderwijswetenschappen
(2014) is een kloof tussen onderwijswetenschappen en praktijk geconstateerd. Hoewel op de diepte
van die kloof nog wel wat kan worden afgedongen,
is het zeker van belang een sterkere verbinding te
realiseren. ‘Een universitaire lerarenopleiding kan
zorgen voor een rechtstreekse verbinding tussen
de onderwijspraktijk en de universiteit en zal meer
samenhang brengen tussen opleiden, onderzoek en
beleid. Studenten brengen onderzoekende vaardigheden en de meest recente inzichten uit het onderzoek mee naar de werkvloer. Andersom brengen
zij de praktijkkennis mee naar de universiteiten. Er
ontstaan meer contacten en interactie tussen de
universitaire wereld en de onderwijspraktijk, die
voor beide zullen leiden tot vernieuwing en verbetering van het onderwijs en tot meer samenwerking.’
(PO-raad/VSNU, 2015)

Vwo’ers in de basisschool

In de discussies over verbetering de lerarenopleiding wordt nogal eens de kwaliteit van de opleiding
verward met de kwaliteit van de instroom van die
opleiding. De opleiding aan een universiteit is niet
per se beter dan die in het hbo, maar de eerste richt
zich op vwo’ers en de tweede op havo-leerlingen.
Daarmee kunnen beide opleidingen een geheel
ander karakter hebben. Het is een illusie te denken
dat een algemeen verhogen van het opleidingsniveau mogelijk is voor de huidige instroom van de
pabo’s. Niet genoeg kan worden benadrukt dat het
uiteindelijke doel van een universitaire opleiding is
om vwo’ers voor het leraarsberoep te interesseren.
Daarvoor is ook nodig dat de schoolorganisatie en
het leraarsberoep aantrekkelijker gemaakt worden
voor academici.

Bronnen

>	Commissie Nationaal Plan Toekomst Onderwijswetenschappen (2011).
Nationaal Plan Onderwijs/leerwetenschappen.
>	Geerdink, G., & Derks, M. (2007). Attent op talent op de Pabo. Tijdschrift voor
Lerarenopleiders, 28 (2), 4-13.
>	Commissie Sectorplan Onderwijswetenschappen (2014). Wetenschap voor het
onderwijs. Den Haag VSNU.
>	PO-raad/VSNU (2015) Verkenning: een universitaire lerarenopleiding voor
het basisonderwijs.Streefland, R., Stokking, K., & Wubbels, Th. (2008) Een
academische opleiding voor leraren primair onderwijs. Tijdschrift voor
Lerarenopleiders, 29 (3) 4-10.
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Universitaire pabo:
zo mooi als het lijkt?
| Door: Marianne Meure |

W

oensdag 9 juli
2014: de dag
dat ik mijn
diploma krijg!
Alhoewel… mijn pabo-diploma
dan. Op mijn universitair diploma
Pedagogische Wetenschappen
moet ik nog een paar maanden
wachten. Het is blijkbaar niet
mogelijk om mijn gecombineerde
studie ook gecombineerd af
te sluiten. Nee, de pabo is de
pabo en de universiteit is de
universiteit; twee instanties met
een eigen geplande diplomauitreiking.
Dan vraag ik me af: ik deed
toch universitaire pabo? Ja,
maar eigenlijk volg je gewoon
twee studies tegelijkertijd en
worden hier en daar wat vakken
gecompenseerd. Misschien moet
ik ook niet meer verwachten
van een studie die pas voor het
tweede jaar werd aangeboden.

Met zekerheid valt te zeggen dat
de kinderziektes er nog niet uit
waren.
Al met al neemt dat niet weg
dat ik nu, na vier jaar keihard
studeren, een wetenschappelijk
geschoolde leerkracht ben,
klaar om aan het werk te gaan
in het basisonderwijs! Door
de opleiding heb ik goed leren
observeren, onderzoeken en
analyseren. Daarnaast heb ik ook
veel kennis over verschillende
onderwijssystemen en –
mogelijkheden en heb ik een
goede theoretische achtergrond
over de bijzondere kinderen die
je in de klas kunt hebben. Toch
blijkt het niet heel makkelijk om
aan een baan te komen. Veel
scholen, schoolbesturen, directies
en leraren hebben geen idee wat
voor opleiding ik gedaan heb
en wat ik voor een school kan
betekenen. Wat ze wel weten is

dat ik minder praktijkervaring
heb dan een pas afgestudeerde
reguliere pabo-student; in ieder
geval al één reden om me niet
aan te nemen. Dit was overigens
ook terug te zien bij de meeste
docenten op de opleiding; geen
idee wat voor studenten wij
waren en wat voor traject wij
volgden.
Ik heb tijdens mijn opleiding
en mijn, pas begonnen, carrière
slechts één schoolbestuur
getroffen dat op de hoogte was
van wetenschappelijk geschoolde
leraren en de toegevoegde
waarde van deze mensen kon
inzien: Agora. Dat klinkt wat
flauw in een blad van Agora,
maar het is wel de waarheid.
Binnen Agora ben ik hartelijk
ontvangen en stond men open
voor mijn krachten. Mijn kennis
werd ter harte genomen en
men was geïnteresseerd in mijn
onderzoeken en bevindingen.
Ik denk zelf dat dit ook erg
belangrijk is op een school: een
team waar iedereen open staat
voor elkaar, om kennis te delen
en van elkaar te leren. Daarom
is het naar mijn mening goed
als een team bestaat uit veel
verschillende leraren, met eigen
specialisaties, zodat de kansen
om van elkaar te leren groot zijn.
In mijn huidige baan worden
mijn kwaliteiten goed
aangevoeld en toegejuicht. Ik
ben dit schooljaar gestart op een
nieuwe school, binnen een nieuw
bestuur. Al na twee weken heeft
het team aangegeven dat het
voelt alsof ik er al jaren rondloop.
Ik pik dingen snel op, heb
verstand van het lesgeven, kan
organisatorisch veel betekenen,
let op details, sta open voor
nieuwe dingen, maar laat ook
mijn eigen visie horen. Kortom, ik
word als grote aanwinst gezien
op mijn nieuwe school. Naar mijn
mening komt dit mede door mijn
achtergrond. Door mijn kennis,
ervaringen, leergierigheid en
mijn vaardigheid om dagelijks
te kunnen switchen tussen
pabo, stage en universiteit, ben
ik flexibel: een kracht waar een
school veel aan heeft.
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Strategische
Agenda PO Raad
2014-2018:
professionalisering
| Door: Nienke van der Steeg, beleidsadviseur Kennis & onderzoek,
Professionalisering bij de PO-raad |

Kwaliteitsverbetering
Onderwijs

Er is gekozen voor
een sectorbrede
aanpak die zich
niet alleen richt
op de onderkant,
maar op alle
schoolbesturen.
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De afgelopen jaren hebben alle scholen de
resultaten van hun onderwijs in kaart gebracht.
Het analyseren van de opbrengsten heeft
geleid tot nieuwe inzichten en tot snelle
kwaliteitsverbeteringen. Dat de kwaliteit van het
onderwijs is verbeterd, blijkt uit het feit dat het
aantal zeer zwakke basisscholen is teruggebracht
van 96 ( januari 2010) naar 18 (maart 2014). Ook
is het aantal zwakke scholen sterk afgenomen.
Maar dat is niet genoeg. De verbeterslag is te
veel beperkt gebleven tot de ‘onderkant’, terwijl
de ontwikkeling in de volle breedte achterblijft.
Zo zijn er scholen en leerlingen die voldoende of
bovengemiddeld scoren, maar nog beter kunnen.
De PO-Raad stelt zich daarom de vraag hoe het
primair onderwijs over de gehele breedte de
kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren.
In het Bestuursakkoord Primair Onderwijs 2014 is
daarom samen met het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen (OCW) gekozen voor
een sectorbrede aanpak die zich niet alleen richt
op de onderkant, maar op alle schoolbesturen. Voor
het doen slagen van deze verbeteraanpak moet
de kwaliteit van de evaluatie van het onderwijs
hoog zijn en moet in kaart worden gebracht welke
verbeteracties werken en welke niet.
Op basis hiervan is de ambitie geformuleerd dat
alle schoolbesturen en scholen hun planmatige
cyclus van kwaliteitszorg op een hoger plan gaan
brengen. Werken aan de kwaliteitszorg roept
vragen op rond professionalisering, kennis en
onderzoek.
De PO-Raad ondersteunt de ambities van
de besturen bij het bieden van kwalitatief
goed onderwijs en het werken aan duurzame
kwaliteitsverbetering. Zij verkent de mogelijkheden
voor nieuwe ontwikkelingen, doet onderzoek naar

de vraag en zoekt draagvlak in het veld en bij
landelijke partners voor nieuwe ontwikkelingen
die bijdragen aan deze ambitie. Via kennisgroepen,
netwerken en andere bijeenkomsten met
schoolbesturen toetst de PO-Raad voortdurend of
de activiteiten en trajecten in iedere fase gedragen
worden door de leden.
Dit artikel gaat over drie relevante ontwikkelingen
op het gebied van professionalisering. De eerste
betreft de verkenning van de universitaire
lerarenopleiding voor het basisonderwijs. Daarna
volgt onze ambitie om in te zetten op meer
diversiteit in de lerarenteams en tot slot wordt
ingegaan op de ontwikkeling van een academische
omgeving voor de school.

Verkenning Universitaire
lerarenopleiding

Voor het verhogen van de onderwijskwaliteit is
het essentieel dat de evaluatie van het onderwijs
van hoge kwaliteit is. Er kan gerichte verbetering
plaatsvinden als hierbij kennis wordt benut over
‘wat werkt’ en ‘wat werkt niet’. Daarom wil de
sector PO meer leraren die opgeleid zijn met
academische kennis en vaardigheden en die
een academische oriëntatie hebben. Zij kunnen
bijdragen aan onderwijsontwikkeling in de school
en een verbinding leggen met de wetenschap en de
lectoraten. Vanuit deze behoefte heeft de PO-Raad,

agora.nu

In de universitaire bachelor zal een sterke focus
komen te liggen op:
v akdidactiek en pedagogiek gebaseerd op recent
ontwikkeld (wetenschappelijk) onderzoek;
p
 raktische hanteerbaarheid/vertaalslag van
kennis in de onderwijspraktijk;
k walitatief hoogwaardig en toepassingsgericht
onderwijsonderzoek.
Op 3 november 2015 heeft Simone Walvisch
(vicevoorzitter PO-Raad) de verkenning samen
met Karl Dittrich (voorzitter VSNU) aangeboden
aan en besproken met minister Bussemaker en
staatssecretaris Dekker (Onderwijs). De verkenning
is eveneens besproken in de Tweede Kamer. Het
volledige document is te downloaden via de
site van de PO-Raad. www.poraad.nl/nieuwsen-achtergronden/verkenning-universitairelerarenopleiding-primair-onderwijs

Het gaat om de
diversiteit in de
lerarenteams.
Als de ‘collectieve
kwaliteit’ van die
teams toeneemt,
komt dat de
onderwijskwaliteit
ten goede.

Nascholing en masters:
meer diversiteit in lerarenteams

samen met de VSNU (Vereniging Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten), een verkenning
uitgevoerd naar een universitaire lerarenopleiding
basisonderwijs en de globale inhoud van zo’n
universitaire opleiding beschreven.

Het is geenszins de ambitie van de PO-Raad om
nu of in de toekomst uitsluitend academisch
opgeleiden tot het leraarsberoep toe te laten.
Het gaat om diversiteit in de lerarenteams. Als de
‘collectieve kwaliteit’ van die teams toeneemt,
komt dat de onderwijskwaliteit ten goede.
Diversiteit kan onder meer worden bereikt door
verschillende opleidingsroutes voor instromende
leraren aan te bieden en door zittende leraren de
kans te bieden zich verder te scholen. Vandaar
dat ook de Masterambitie1, een ambitie die gericht

1	

Masterambitie:
Overeengekomen doelstelling
tussen OCW en PO-Raad dat
in 2020 30% van de leraren
een wo-bachelor of een hbo-/
universitaire master heeft
afgerond.

2	

In navolging van het Sectorplan
Onderwijswetenschappen
geven we de voorkeur aan de
term evidence informed boven
evidence based, omdat het
gaat om het aanpakken van
vernieuwing en verbetering
van het onderwijs op basis van
onderwijswetenschappelijke
kennis en inzichten waarvoor
sterke empirische steun
beschikbaar is. Bovendien drukt
de term evidence informed
ruimte uit voor professionals om
eigen keuzes te maken.

Foto: Jelle IJntema
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Een academische omgeving voor
de school

gezamenlijk onderzoek

Onderzoeksvragen geïnitieerd uit de praktijk

Hogeschool
Lectoraat

Onderwijs
praktijk

Universiteiten

Het verhogen van de kwaliteit van de
onderwijspraktijk, door het genereren van nieuwe
kennis voor de onderwijspraktijk

is op verdergaande professionalisering van zittende
leraren, is opgenomen in het Bestuursakkoord.
Om deze masterambitie waar te maken is een
opleidingsaanbod nodig dat aansluit op de vraag
en de behoefte van de onderwijspraktijk. De
PO-Raad heeft daarom de afgelopen periode
een onderzoek uitgevoerd naar de wensen en
behoefte van het veld en heeft dit afgezet tegen
het beschikbare aanbod in het hoger onderwijs.
Voor dit onderzoek zijn 2400 leraren ondervraagd
en zijn er tientallen gesprekken gevoerd met
schoolbesturen, schoolleiders en experts. De
centrale vragen van het onderzoek waren: ‘Wat is
de behoefte van zittende leerkrachten, schoolleiders
en onderwijzend personeel aan opleiding en
scholing (post-hbo en master-opleidingen) en wat
zijn de te realiseren randvoorwaarden om gebruik
te gaan maken van het reeds bestaande of nieuw
te realiseren aanbod? Welke opleidingen (vorm,
tracks) moeten worden ontwikkeld om tegemoet te
komen aan de vraag? Hoe kunnen de schoolbesturen,
hogescholen, universiteiten inspelen op de behoefte?’
Het onderzoek biedt voldoende inhoudelijke
aanknopingspunten voor de opleidingen en het
veld om de nascholings- en masterambitie de
komende tijd vorm te gaan geven.
Het rapport wordt gepubliceerd op www.poraad.nl.
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De PO-Raad ziet graag dat universiteiten en
lectoraten van hogescholen meer ‘om het
onderwijs heen gaan staan’, zodat hogescholen en
universiteiten samen met de scholen het onderwijs
verbeteren en innoveren en hiervoor onderzoek in
gang zetten.
Het is van belang dat de vragen vanuit het onderwijs in samenspraak met het onderwijsveld worden
onderzocht. De PO-Raad streeft naar een situatie
waarin het onderwijsveld evidence informed2 vorm
geeft aan het aanbod en waarbij onderwijsinnovatie wordt vormgegeven op basis van kennis over
wat werkt en niet werkt. Hoe zorgen we er voor
dat scholen zich ontwikkelen tot professionele
leergemeenschappen die in open verbinding staan
met de kennisinfrastructuur? En hoe zorgen we dat
alle scholen in beginsel toegang kunnen krijgen
tot de programmering van onderwijsonderzoek?
Samenwerking met universiteiten en hogescholen
en binnen onderwijsteams onderling is bij deze
ontwikkeling van groot belang. Het vormgeven van
de hierboven geschetste infrastructuur noemen we
de academische omgeving van de school.
De PO-Raad heeft op papier een concept en werkwijze ontwikkeld onder de naam ‘Academische
Werkplaats’. Het concept en de werkwijze zijn
gedestilleerd uit deskresearch, gesprekken met
goede praktijkvoorbeelden (zowel binnen de sector
als daarbuiten), een ronde langs samenwerkingsverbanden die gericht vormgeven aan onderzoek
in de school en gesprekken met experts. In de academische werkplaats werken drie partijen in een
gelijkwaardig partnerschap samen aan onderwijsinnovatie.
De uitwerking en ontwikkeling van het concept
krijgt het komende jaar verder vorm en zal ook
mede in samenwerking met de praktijk verder worden ontwikkeld. Het belang van deze structurele
samenwerking is er niet alleen voor leraren, scholen, besturen, opleidingen en universiteiten, maar
reikt verder en is daarnaast van belang van voor het
ministerie van OCW, het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en de andere sectorraden.

Tot slot

Bovengenoemde activiteiten maken deel uit van de
Strategische Agenda 2014-2018 en het bestuursakkoord PO dat gesloten is in 2014. In beide documenten staan onze visie op professionalisering en
ook andere activiteiten uitgebreider beschreven.
Mochten er vragen zijn over de activiteiten van de
PO-Raad in het algemeen of dit artikel dan kunt u
zich richten tot n.vandersteeg@poraad.nl.
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Het Lerarenregister in
2017 verplicht

Hoe is dit in andere landen geregeld?
| Door: Carlita Koningstein |

Registerleraar.nl is een beroepsregister voor leraren in
het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs.
Registerleraar.nl is opgezet
door de Onderwijscoöperatie en
daardoor van, voor en door de
leraar. De Onderwijscoöperatie is
een initiatief van de belangrijkste
onderwijsvakorganisaties in Nederland: de Algemene Onderwijsbond, Beter Onderwijs Nederland, CNV Onderwijs, Federatie
van Onderwijsvakorganisaties en
Platform VVVO.
Leraren in het basisonderwijs
kunnen zich vrijwillig inschrijven
in dit lerarenregister. Daarmee
laat je niet alleen zien bevoegd
en bekwaam te zijn, maar ook
dat je als leraar investeert in je
eigen professionele ontwikkeling.
De Onderwijsraad pleit in het
adviesrapport ‘Kiezen voor
kwalitatief sterke leraren’ (2013),
echter voor een verplicht publiekrechtelijk register, dat wil zeggen
met een wettelijke verplichting. Leraren moeten zich dan
eenmaal in de vijf jaar opnieuw
registeren door aan te tonen dat
ze aan de scholingseisen voldoen.
Doen ze dat niet, dan vervalt hun
lesbevoegdheid1.
Op dit moment is een wet in de
maak waarmee het lerarenregister een wettelijke verankering
krijgt. De ministerraad heeft

1

www.onderwijsraad.nl

2	

www.oecd.org/edu/Education-at-aGlance-2014.pdf

ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad
van State te zenden. De teksten
van het wetsvoorstel en van het
advies van de Raad van State
worden openbaar bij indiening
bij de Tweede Kamer.
Bij het lezen van deze ontwikkelingen heb ik me afgevraagd: Hoe
is dit eigenlijk in andere landen
geregeld?
Het rapport ‘Education at a
Glance’2 van de Organisation
for Economic Co-operation and
Development (OECD), bevat
resultaten van een onderzoek
naar ‘professional development’
van leraren in de 34 OECD landen.
Een goede opleiding legt het
fundament, maar een continue
professionele ontwikkeling is
nodig om de kwaliteit van de
beroepsgroep op peil te houden
en te blijven verbeteren, is het
uitgangspunt in dit rapport.
Leraren moeten zich aanpassen
aan nieuwe ontwikkelingen,
zoals de integratie van leerlingen
met speciale zorg, het groeiende
gebruik van informatie en communicatietechnologie.
In 25 van de 34 OECD landen is
professionele ontwikkeling verplicht voor leraren in alle lagen
van het onderwijs. De lesbevoegdheid is verbonden aan het
volgen van scholing. In sommige
landen is scholing verplicht om
in aanmerking te kunnen komen
voor salarisverhoging of om promotie te kunnen maken.
De tijdsinvestering van deze
scholing varieert per land. Engeland en Duitsland hebben geen

minimumeisen. Andere landen wel. Luxemburg heeft een minimum van 8 uur per jaar, IJsland 150 uur. In Estland wordt 160 uur
verdeeld over 5 jaar, in Hongarije 120 uur over 7 jaar en in Spanje
250 tot 300 uur per 6 jaar.
In Denemarken, Noorwegen, Zweden en Italië bestaat geen wettelijke verplichting voor leraren om zich te professionaliseren,
maar gebeurt dit feitelijk wel, omdat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de professionalisering van de leraren. Alleen in
Frankrijk en Ierland is helemaal niks geregeld.
In Japan moeten leraren elke 10 jaar aantonen dat ze bepaalde
vaardigheden bezitten om hun bevoegdheid te behouden. In de
VS hebben leraren een bevoegdheid die om de paar jaar vernieuwd moet worden. In de staat Kansas krijgen afgestudeerde
leraren een startbevoegdheid die ze na 5 jaar ervaring en professionele ontwikkeling kunnen omzetten in een ‘professional license’.
Uit het OECD rapport blijkt dat er over de hele wereld collega’s
professionaliseren. Soms verplicht, soms op basis van vrijwilligheid. Soms zijn hier consequenties aan verbonden, zoals de
bevoegdheid tot lesgeven of een mogelijkheid tot promotie. Of
dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van het lesgeven of de resultaten van kinderen kan ik niet opmaken uit de onderliggende
documenten. Wel geeft het aan dat het beroep van leraar een
vak is waarin je niet stil kunt staan. Je moet in beweging blijven,
nieuwsgierig zijn en je blijven ontwikkelen, met collega’s en daarbuiten, op kennis en op vaardigheden. Het lerarenregister is een
instrument dat je helpt die ontwikkeling bij te houden.

LAND
België (Vlaanderen)
België (Wallonië)
Luxemburg
Duitsland
Oostenrijk
Engeland
Schotland
Ierland

*

+
+
+
+
+
+
-

LAND
Frankrijk
Italië
Finland
IJsland
Noorwegen
Zweden
Australië
Japan

*

+
+
+
+

* Verplichte professionalisering
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De Hoeksteen, een school
op weg naar een lerende
organisatie

| Door: Vera Kramer-van Kruistum, directeur van RKBS De Hoeksteen |

Professionaliseren is niet iets wat je alleen
maar doet door een opleiding te volgen.
Professionaliseren doe je ook in de praktijk van
alledag, door met en van je collega’s te leren en
samen te werken aan de continue verbetering
van je onderwijs.

V

ijf jaar geleden, bij
mijn start op De
Hoeksteen, hebben
we tijdens een
studiedag onze gezamenlijke
visie en missie beschreven. Alle
teamleden van de beide locaties
waren bij dit proces betrokken.
Van daaruit hebben we de
speerpunten bepaald en ons
vierjarenplan geschreven. We
hebben nagedacht over de
doelen die we wilden stellen
en wat dat betekent voor de
acties op de werkvloer. We
hebben voor ieder speerpunt
een werkgroep in het leven
geroepen en alle teamleden
lid gemaakt van een
werkgroep die zich bezighoudt
met onderwijskundige
ontwikkeling op onze school.
Op deze manier werken we aan
eigenaarschap: iedereen draagt
bij en iedereen heeft een stukje
verantwoordelijkheid voor de
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ontwikkeling van het onderwijs
op onze school.
Een van de belangrijkste
speerpunten was Continuous
Improvement (CI). De intern
begeleiders hebben de cursus
CI bij Jay Marino gevolgd en
het traject uitgezet voor het
nieuwe schooljaar. De jaren
die daarop volgden hebben
we vanuit ons eigen team CI
in de schoolorganisatie een
plek gegeven. Telkens doelen
stellen, uitproberen in de groep,
ervaringen delen, kijken wat
bij ons past en daar de doelen
weer op bijstellen etc. Geheel
volgens de Plan Do Study Act
cyclus (PDSA)!
Ook de andere werkgroepen
hebben de geplande acties
uitgevoerd of ingezet. Dit
gebeurde deels tijdens de
studiedagen of via inbreng
op de vergaderingen. Aan
het eind van ieder schooljaar

evalueerde de werkgroep het
jaarplan en stelde de doelen
voor het volgende jaar weer bij.
Met het hele team bespraken
we de evaluatie en de nieuwe
doelen. Tevens konden de
overige teamleden nog op- of
aanmerkingen maken over de
haalbaarheid van de gestelde
doelen of de geplande acties. Zo
heeft iedereen invloed op het
nieuwe jaarplan.
In januari 2015 zijn we gestart
met de voorbereidingen voor
het nieuwe meerjarenplan

van 2015-2019. Daar waar de
werkgroepen de afgelopen
jaren jaarlijks van samenstelling
wisselden, hebben we voor de
komende vier jaar gekozen voor
min of meer vaste werkgroepen.
Deze werkgroepen
hebben zich inmiddels
ontwikkeld tot professionele
leergemeenschappen (plg’s).
Op De Hoeksteen hebben we nu
vijf werkgroepen:
T
 aal
R
 ekenen

FORMAT WERKGROEPEN
Werkgroep:
Aanwezig:
Afwezig:
PLAN: Beschrijf het vebeteronderwerp
Datum
Actie punten
PLAN: Meet de huidige situatie
Datum
Actie punten
PLAN: Analyseer de oorzaken ( van actieonderzoek)
Datum
Actie punten
DO: Voer de verbeteracties uit ( van actieonderzoek)
Datum
Actie punten
STUDY: Bestudeer de resultaten (
Datum
Actie punten
ACT: Borg de verbetering
Datum
Actie punten
ACT: Continueer de verbetering
Datum
Actie punten

van actieonderzoek)

agora.nu

S
 ociaal-emotionele
ontwikkeling
B
 rede ontwikkeling
(wereldoriëntatie, cultuur,
wetenschap en techniek)
E
 xcellentie (hoogbegaafdheid)
In iedere werkgroep zit een
interne begeleider of een
bouwcoördinator. Op die manier
blijft de directie op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen
de werkgroepen.
Er zitten specialisten in de
werkgroepen Taal, Rekenen,
Brede ontwikkeling (de interne
cultuurcoördinator (ICC) en de
coördinator Wetenschap en
Techniek (W&T)). Zij worden
ook in tijd gefaciliteerd om hun
taak naar behoren te kunnen
uitvoeren. Hierbij hebben we
wel het voordeel van een grote
school, waar wat makkelijker
met formatie geschoven kan
worden.
Verder zijn alle leerkrachten
ingedeeld in een werkgroep,
zo veel mogelijk naar eigen
voorkeur. Wel hebben
we getracht in iedere
werkgroep alle bouwen te
vertegenwoordigen.
In het kader van de nieuwe
cao zijn de werkgroep
bijeenkomsten nu gepland
op de studieochtenden van
school. Alle werkgroepen
zorgen ook zelf voor een
invulling en/of aanbod op de
schoolstudiedagen.
De werkgroep hanteert
bijgevoegd format voor de
bijeenkomsten.
De doelen en acties uit het
jaarplan zijn de onderwerpen
waaraan de werkgroepen
werken, maar er kunnen door
de actualiteit altijd doelen
en acties ingebracht worden
op verzoek van de werkgroep
zelf, vanuit de directie, het
managementteam of vanuit
het team. Dat betekent niet
dat er meer onderwerpen bij
komen, maar dat er een nieuwe
prioriteit gegeven wordt aan
de doelen uit het jaarplan. We

voeren dus steeds de PDSA
cyclus uit!
Om een indruk te krijgen
waar een werkgroep mee
bezig is, volgt hieronder het
vierjarenplan van de werkgroep
Taal.
Daarnaast is een aantal leerkrachten met een opleiding
bezig of hebben die recent afgerond. Het gaat hierbij om o.a.:
S
 pecialisten Taal, Rekenen,
ICC, W&T, Jonge kind,
Hoogbegaafdheid

I B-opleiding
S
 chool Video Interactie
Begeleiding
K
 indercoach
M
 aster SEN
M
 aster pedagogiek
D
 yscalculie en complexe
rekenproblemen
Zij delen de opgedane
kennis binnen het team en
de werkgroepen en nemen
hun collega’s mee in nieuwe
ontwikkelingen.
Daarnaast bespreken
leerkrachten in de

bouwvergaderingen de data
(methode toetsen en cito
LVS) en onderzoeken zij welke
aandachtspunten voor de
komende tijd zullen gelden.
Met deze manier van werken
ligt de verantwoordelijkheid
bij een ieder die in de school
werkt en kun je spreken van
gedeeld leiderschap. Wat
we bij kinderen graag willen
bereiken is betrokkenheid en
eigenaarschap. Dat geldt voor
leerkrachten niet anders!

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

DOEL:
De opbrengsten verhogen bij deelgebieden
(spelling, technisch
lezen, begrijpend lezen).
We scoren boven de
norm van de inspectie.

DOEL:
De opbrengsten verhogen bij deelgebieden
(spelling, technisch
lezen, begrijpend lezen).
We scoren boven de
norm van de inspectie.

DOEL:
De opbrengsten verhogen bij deelgebieden
(spelling, technisch lezen, begrijpend lezen).
We scoren boven de
norm van de inspectie.

DOEL:
De opbrengsten verhogen bij deelgebieden
(spelling, technisch
lezen, begrijpend lezen)
We scoren boven de
norm van de inspectie.

ACTIE:
	ZLKLS invoeren in gr.
1-7.
	Nieuwe taalmethode
invoeren en regelmatig op de vergadering
voortgang bespreken.
	Pilot Bieb voortzetten.
	Actiepunten n.a.v. de
leesmonitor uitvoeren, bijv. boekpromotie in de bouw/
groep bespreken en
uitvoeren.
	Leerlijn Woordenschat
(is de Cito WS van
belang ja/nee?).

ACTIE:
	ZLKLS invoeren in 		
gr. 8.
	Pilot Bieb voortzetten.
	Leerlijn Woordenschat
(is de Cito WS van
belang ja/nee?).
	Leerlijn Stellen invoeren, mits deze niet
goed in de nieuwe
taalmethode verankerd zit. Anders extra
aandacht geven.

ACTIE:
	Pilot Bieb voortzetten.
	Leerlijn Woordenschat
(is de Cito WS van
belang ja/nee?).
	Leerlijn Stellen
uitvoeren.

ACTIE:
	Pilot Bieb voortzetten
	Leerlijn Woordenschat
(is de Cito WS van
belang ja/nee?).
	Leerlijn Stellen
uitvoeren.

Evaluatie:
Aan de hand van de
CITO scores (2 x per jaar
signaleringsbespreking)
de groepsplannen
evalueren en bijstellen
en data bespreken in
ontwikkelkring.
Evaluatie aan de hand
van format werkgroepen, PDSA cyclus en
presentaties aan het
team.

Evaluatie:
Aan de hand van de
CITO scores (2 x per jaar
signaleringsbespreking)
de groepsplannen
evalueren en bijstellen
en data bespreken in
ontwikkelkring.
Evaluatie aan de hand
van format werkgroepen, PDSA cyclus en
presentaties aan het
team.

Evaluatie:
Aan de hand van de
CITO scores (2 x per jaar
signaleringsbespreking)de groepsplannen
evalueren en bijstellen
en data bespreken in
ontwikkelkring.
Evaluatie aan de hand
van format werkgroepen, PDSA cyclus en
presentaties aan het
team.

Evaluatie:
Aan de hand van de
CITO scores (2 x per jaar
signaleringsbespreking)
de groepsplannen
evalueren en bijstellen
en data bespreken in
ontwikkelkring.
Evaluatie aan de hand
van format werkgroepen, PDSA cyclus en
presentaties aan het
team.
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De Agora
Leergemeenschap;

kiezen voor samen leren
en professionaliseren
Op basis van de brochure ‘Samen leren en professionaliseren in de
Agora Leergemeenschap; Agora’ - juni 2015.
| Door Rien Spies, lid College van Bestuur van Agora |

Vanuit het besef dat de leraar voor het
belangrijkste deel de kwaliteit van het onderwijs
bepaalt, ziet Agora het professionaliseren van
die leraar als haar meest wezenlijke bijdrage.
Een professionele leraar is vakbekwaam en bezit
alle kenmerken om het beroep op het gewenste
niveau uit te oefenen. Een beginnend leraar is
dat nog niet en verdient alle ondersteuning om
daartoe te komen. Vakbekwame leraren moeten

minimaal ‘bij blijven’ en zelfs proberen om ‘voor te blijven’.
Er zijn een drietal kernwaarden die horen bij de professional:
1	Vertrouwen; hebben, ontvangen en delen.
2	Verbeteren; gericht op de volgende stap.
3	Verantwoorden; transparant rekenschap afleggen.
De verwachtingen van Agora steunen op deze kernwaarden.
De professional wil altijd optimale onderwijskwaliteit leveren, heeft
vakkennis, is gericht op wat komt, heeft een sterke beroepsethiek,
maakt als eigenaar keuzes, is oplossingsgericht en is gericht op
betere prestaties en eigenaarschap bij leerlingen.

Agora Leergemeenschap

Het is de taak van een schoolbestuur om medewerkers in een
positie te brengen, waarbij zij als professional kunnen functioneren
en aan een cultuur en structuur kunnen werken die ruimte geeft
aan het professioneel vermogen van de leraar.

in staat gesteld worden om die bekwaamheid te
onderhouden. Het is immers een kwestie van ‘een
leven lang leren’.

persoonlijk
meesterschap
lerende
organisatie

Kernwaarden

De school dient kinderen voor
te bereiden op een toekomst
die er nog niet is en die we zelfs
nog niet kennen. De wereld
verandert heel snel en de leraar
zal dus in staat moeten zijn om
hierop te anticiperen, omdat de
leerling daar recht op heeft. De
professional kijkt naar vandaag
en morgen: wat is nu en straks
nodig? De leraar moet dus

32 • marktplaatsfebruari2016

gedeelde
visie

mentale
modellen

teamleren

systeemdenken
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1

2

3

4

5

professionalisering op
persoonlijk
niveau

professionalisering op
stichtingsniveau
w.o. Leren aan
de Zaan

professionalisering op
schoolniveau

verplichte
professionalisering op
individueel
niveau

extra
professionalisering op
individueel
niveau

trajecten
voor
directeuren

Agora Leergemeenschap (ALG)

Om die reden heeft Agora de ‘Agora Leergemeenschap’ (ALG)
opgezet. In deze leergemeenschap participeren alle medewerkers
van de stichting en kan Agora als lerende organisatie verder groeien.
De kenmerken van de lerende organisatie, zoals Peter Senge die
beschrijft, zijn hierbij het uitgangspunt: persoonlijk meesterschap,
teamleren, gedeelde visie, mentale modellen en systeemdenken.
De nieuwe cao voor het primair onderwijs geeft schoolbesturen de
mogelijkheid om de professionalisering van leraren steviger in de
organisatie neer te zetten. Agora heeft ervoor gekozen om op basis
van de uitgangspunten de professionalisering echt goed neer te
zetten. Ze legt daarbij een groot deel van de verantwoordelijkheid
bij de individuele leraar, maar neemt als organisatie ook een flink
stuk regie.
Agora geeft de professionalisering vanuit zes perspectieven vorm.
1 Persoonlijke professionalisering
2 Professionalisering op Agora-niveau
3 Schoolontwikkeling
4	Trajecten voor individuen t.b.v. de school
5 De lerarenbeurs
	Daarnaast zijn er trajecten voor directeuren.
Samen vormen zij de Agora Leergemeenschap.

Persoonlijke professionalisering

Vanuit de cao hebben leraren de verplichting om zich te registeren
in het lerarenregister. Voor het onderhouden van deze registratie
wordt aan de leraren 83 uur (bij een volledige baan) en
€ 500,00 per jaar beschikbaar gesteld.
Leraren kunnen dit zelf te organiseren, maar kunnen deze
activiteiten ook binnen de ALG uitvoeren. In dat laatste geval zijn er
geen financiële beperkingen.

Professionalisering op Agora-niveau

Om het samen leren mogelijk te maken en om aan een brede
vraag te kunnen voldoen, heeft Agora ervoor gekozen om
tien dagdelen vrij te roosteren waarop zij voor alle leraren
professionaliseringsactiviteiten organiseert.
De leraren kunnen intekenen op een ruim aanbod van activiteiten.
Het gaat hierbij om verschillende soorten activiteiten, zoals
cursussen, trainingen, lezingen, workshops, ontwerpactiviteiten
etc. Het is de bedoeling om de dagdelen qua inhoud in de komende
jaren nog meer aan te laten sluiten bij de behoefte van de leraren.
Hiervoor wordt stevig geëvalueerd en wordt de behoefte jaarlijks
opnieuw gepeild.
Twee van de vrijgeroosterde dagdelen zijn beschikbaar voor de
jaarlijkse Agora studiedag.

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling blijft van
belang. Scholen hebben een
aantal dagdelen beschikbaar
waarop zij allerlei activiteiten
kunnen organiseren die de
ontwikkeling van de school
bevorderen. Omdat deze
dagdelen voor de scholen
gelijktijdig plaatsvinden,
kunnen scholen hier ook in
samenwerken.

Trajecten voor
individuen t.b.v.
de school

Naast alle individuele en
gezamenlijke activiteiten blijft
er behoefte aan zeer specifieke
professionalisering die voor een
enkeling nodig is ten dienste
van de school of de stichting.
Te denken valt aan allerlei
specialistenopleidingen (taal-,
reken- cultuurspecialist etc.),
bijeenkomsten voor arbo-coördinatoren en groep 8 leraren.

De lerarenbeurs

Over de lerarenbeurs heeft
Agora geen zeggenschap. Het
gaat hierbij om individuele
keuzes van leraren. Agora
stimuleert het gebruik ervan
wel en wil graag op de hoogte
blijven van de ontwikkeling die
een leraar doormaakt. Tevens
wil ze gebruik maken van de
opgedane expertise.

Trajecten voor
directeuren

Directeuren willen
zich ook ontwikkelen

en professionaliseren.
Binnen Agora zijn er twee
trajecten. In de eerste plaats
professionaliseert de groep
directeuren zich tijdens themaen studiebijeenkomsten die
in de regel op donderdagen
plaatsvinden. Individueel zijn
er steeds meer directeuren
die een masteropleiding of
een verdiepingscursus volgen.
Agora maakt ook hiervoor extra
financiële middelen vrij.
Natuurlijk kunnen de
perspectieven in de praktijk
nogal door elkaar lopen.
Dat is ook prima. Een
voorbeeld is een leraar die
vanuit de lerarenbeurs een
masteropleiding volgt. Agora is
van mening dat deze leraar zich
gedurende deze studie, naast
het dagelijks werk, volledig
moet kunnen concentreren
op de opleiding. Formeel
valt dit binnen perspectief 5,
maar deze leraar is vrijgesteld
van perspectief 1, 2 en 4. Een
ander voorbeeld is een leraar
die in deeltijd werkt en zijn/
haar eigen professionalisering
(perspectief 1) wil realiseren op
de Agora dagdelen (perspectief
2). Dat kan ook.
Jaarlijks maakt iedere leraar
binnen het POP een persoonlijk
professionaliseringsplan. Leraar
en leidinggevende bespreken
dit plan. Na een jaar volgt de
evaluatie en verantwoording.
Hiermee delen de leraren
en de leidinggevenden de
verantwoordelijkheid over de
professionalisering.
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Leerkracht met leefkracht
| Door: Rob Polhuis, ouder van drie kinderen en daarnaast ook voorzitter
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van Agora |

Is professioneel onderwijs hetzelfde als een professionele leerkracht?
Ergens wel, maar ergens ook niet helemaal. Professioneel onderwijs;
daar zijn minimaal goede middelen voor nodig. Goede methodes,
methodieken, materialen, gebouwen en een professionele
ondersteunende organisatie. Dat verwacht ik als ouder immers ook van
een arts of een financieel adviseur. Daarmee wordt niet het verschil
gemaakt; het maakt het wel makkelijker! Het belangrijkste voor goed
onderwijs is een goede leerkracht. Ik denk dat elke ouder of verzorger
het daarmee eens is. De leerkracht kan het maken of juist breken. Maar
wat maakt een goede leerkracht nu tot een professionele leerkracht?

H

et is verleidelijk
om allerlei
gedragsaspecten
te noemen, zoals
dat ik als ouder verwacht dat
een professionele leerkracht
zich blijft ontwikkelen,
geïnformeerd blijft over
nieuwe methodieken en
methodes, vaktijdschriften
leest, cursussen en opleidingen
volgt, aan intervisie doet en
op werkbezoek gaat bij andere
collega’s. Zeker, dit verwacht
ik inderdaad te zien aan het
gedrag van een professional.
Maar ook dit is niet alles…
Professionals zijn succesvol in
wat zij doen. En onderwijzen
is mensenwerk. Dat houdt wat
mij betreft in dat de mensen
die het doen, ook over ‘mensenkennis’ dienen te beschikken. En dat begint volgens mij
bij zelfkennis. Kennis van hoe
je zelf in elkaar steekt, waarom
je denkt zoals je denkt, waarom je handelt zoals je handelt,
waarom je zo reageert op dat
ene kind dat nou net niet in
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je straatje past, terwijl je best
weet dat je soms eigenlijk
anders zou moeten handelen om daadwerkelijk succes
te behalen. Dat is wat ik als
ouder graag zie; iemand die
met mijn kinderen omgaat en
daarin zo professioneel bezig
is, dat er bereidheid is om naar
het eigen aandeel te kijken en
daarmee te werken.
Gedrag ontstaat niet zomaar;
dat komt voort uit je eigen
vermogens, die weer gestuurd
worden door je overtuigingen
en waarden. Als jij van jezelf
de overtuiging hebt dat ‘je het
verschil toch niet kan maken’
of ‘dat het kind het toch niet
kan’, zul je minder snel al je
vermogens inzetten om het
toch voor elkaar te krijgen. En
of je deze of andere overtuigingen hebt, hangt weer af
van je persoonlijke missie en
hoe je jezelf ziet; je identiteit.
Ken je jezelf eigenlijk wel als
leerkracht? Je eigen voorkeuren? Je eigen behoeften?
Neem je verantwoordelijkheid
voor jezelf en voor je eigen

gedrag? Of komt het door
de organisatie dat ‘het niet
goed gaat’ of ligt het aan het
kind? In mijn ogen weet een
professionele leerkracht de
antwoorden op deze vragen.
De vraag is eigenlijk: Hoe kan
ik mijn gedrag (denken, handelen, houding, overtuigingen of
soms zelfs ‘niet handelen’) zodanig inrichten dat ik met het
kind bereik wat nodig is? Of
leg je de verantwoordelijkheid
juist buiten jezelf, waardoor
je maar moet afwachten of er
iets gebeurt? Gebeuren dingen
omdat ze moeten gebeuren
van het systeem/de methode/
de afspraken? Of omdat mijn
kinderen het nodig hebben?
Als ouder hoop en verwacht ik
natuurlijk het laatste.
Professionele leerkrachten
nemen volledig de
verantwoordelijkheid. Zij
onderzoeken in mijn ogen dus
ook hun eigen overtuigingen,
waarden, missie en identiteit.
Als je doorhebt hoe al dit
soort dingen doorwerken in
je eigen gedrag en hoe je ze
kunt aanpassen, kun je dit ook
meegeven aan kinderen. En
hier ontstaat dan vanzelf de
mensenkennis. Misschien is dit
soms nog wel belangrijker dan
goed kunnen rekenen of goed
kunnen spellen. Je helpt een
kind dan niet alleen aan deze
(gedrags)vaardigheden, maar
je helpt ze ook te worden wie
ze zijn. Je helpt ze met leven.
En het mooie is: ondertussen
leer je zelf ook weer meer
te leven. Met iets meer lef
misschien. Maar ja, meervoud
van lef is dan ook leven!
Leefkracht dus!

colofon & up to date
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Colofon

Agora heeft, in samenwerking met de Internationale School voor
Wijsbegeerte (ISVW) te Leusden, het boek ‘De Zaanse Agora’ tot stand
gebracht. Trouw-journalist en auteur Peter Henk Steenhuis interviewde
bekende Zaankanters. Daarnaast vertellen leraren, leerlingen, ouders
en partners van de Agora-scholen hoe hun onderwijs voorbereidt op het
leven in een dynamische wereld.

Het boek is gebaseerd op het
bildungsagora model van
René Gude en Gerard van
Stralen. In dit model laat men
zien dat je in iedere stad, in
elk tijdperk, privéwoningen,
private, publieke en politieke
gebouwen rond de agora (het
marktplein) kunt vinden. Je treft
er ook tempels, sportfaciliteiten,
kunstinstellingen en scholen
aan. Als het onderwijs wil
voorbereiden op een onbekende
toekomst, dan kunnen we
in deze eeuwige gebouwen
aanknopingspunten vinden.
Dit boek schetst de sfeer in de
afzonderlijke eeuwige gebouwen
in Zaanstad.

‘De Zaanse Agora’
wil richting geven
aan mensen in het
onderwijs én aan
een ieder die zich
de vraag stelt: wat
kan het onderwijs
bijdragen aan
kinderen in een
maatschappij die
zich in een snel
tempo ontwikkelt?

We hopen dat dit boek een
inspiratie is voor allen om de
kinderen van onze scholen te
leren zichzelf te vormen. Ze voor
te bereiden op een dynamische

wereld, waarin kwaliteiten en
vaardigheden als autonomie,
zelfkennis, verbeeldingskracht,
nieuwsgierigheid, authenticiteit,
zelfexpressie, kwetsbaarheid en
discipline net zo belangrijk zijn
als leren lezen en rekenen.
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‘De Zaanse Agora’ wil richting
geven aan mensen in het
onderwijs én aan een ieder die
zich de vraag stelt: wat kan
het onderwijs bijdragen aan
kinderen in een maatschappij
die zich in een snel tempo
ontwikkelt? De stichting Agora
heeft, als een van de eerste
organisaties voor primair
onderwijs, het thema bildung
als speerpunt opgenomen in
het meerjarenbeleidsplan. Met
meerdere studiedagen onder de
medewerkers van Agora, interne
publicaties, verkenningen
met partners in voorschoolse
educatie en kinderopvang en in
samenwerking met ISVW en HU,
is de basis gelegd.
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