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Beste collega,

Wanneer deze School aan zet bij u in de brievenbus valt zijn we druk bezig 
met de voorbereiding van de driedaagse conferentie Tien jaar leren in Lunteren. 
Dankzij al die geweldige praktijkvoorbeelden en alle collega’s die de weg 
naar Lunteren de afgelopen jaren hebben weten te vinden, staat er weer een 
inhoudelijk sterk en inspirerend programma, met veel mogelijkheden tot 
ontmoeting.  Tien jaar, dat is bijna een hele generatie kinderen die nu op onze 
scholen profi teert van uw inzet en betrokkenheid voor de kwaliteit van het 
onderwijs!

Tegelijkertijd zijn we druk met het op de agenda houden van de middelen en motivatie om deze 
kwaliteit de komende jaren duurzaam en structureel mogelijk te blijven maken. Minister Marja van 
Bijsterveldt heeft gezegd de focus te willen houden op taal, lezen en rekenen en het versterken van 
opbrengstgericht werken. Aan Projectbureau Kwaliteit en de PO-Raad zal het niet liggen. Wij blijven 
hierin samen met u investeren.

Roel Weener, algemeen projectleider Projectbureau Kwaliteit
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GRATIS bij deze School aan zet:

Kwaliteitskaart Samen bouwen aan

opbrengstgericht werken

CONFERENTIEAGENDA

DRIEDAAGSE CONFERENTIE 
TIEN JAAR LEREN IN LUNTEREN
21, 22 en 23 maart 2011
bestuurlijk programma op 
21 (ochtend) en 22 (middag) 
maart

REGIOBIJEENKOMSTEN 
SPECIAAL ONDERWIJS
30 maart, Ede
6 april, Eindhoven
13 april, Rotterdam

MASTERCLASS EDUCATIEVE 
INFRASTRUCTUUR
7 april, Aan de slag met de 
referentieniveaus taal en rekenen

MASTERCLASSES 
OPBRENGSTGERICHT BESTUREN
zie pagina 4 voor data en 
onderwerpen

Kijk op www.schoolaanzet.nl voor 
meer informatie en inschrijven.

In deze School aan zet:

SAMEN WERKEN AAN 
OPBRENGSTEN

ONTWIKKELASSESSMENT 
LERAAR PO
PAGINA 2

EMMAUSSCHOOL MONITORT 
LEERKRACHTVAARDIGHEDEN
PAGINA 3

SKPO NOVUM NISTELRODE 
PAGINA 4

TWINNING GRONINGEN
PAGINA 5

FILM OVER 
OPBRENGSTGERICHT WERKEN
PAGINA 6

REKENEN OP CBS DE MEENE
PAGINA 7

ONDERWIJGANGMAKER
AAN HET WOORD
PAGINA 8

Schoolleiders hebben een belangrijke rol bij opbrengstgericht werken. 
Zij sturen, stimuleren en faciliteren leerkrachten om samen doelgericht te 
werken aan maximale leerlingprestaties. De kwaliteitskaart Samen bouwen 
aan opbrengstgericht werken helpt daarbij.  

Besprekingen van de kwaliteits-

kaart maken duidelijk of alle

teamleden op één lijn zitten. 

Ze kunnen ook aanleiding zijn 

om plannen te maken voor de 

komende periode: Hebben wij 

op onze school normen voor 

uitgewerkt in subvragen. Door de 

vragen van deze kaart regelmatig

met elkaar te beantwoorden, 

verbeteren scholen hun 

opbrengstgerichte werkwijze.

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

De vragen voor het gehele team

kunnen ook door elk teamlid

afzonderlijk worden beantwoord:

Heb ik voldoende kennis van de

normen voor mijn groep, van de

kenmerken van mijn leerlingen?

Zo biedt de kaart ook aankno-

pingspunten voor persoonlijke

ontwikkelingsplannen.

U vindt de kwaliteitskaart ‘Samen 

bouwen aan opbrengstgericht 

werken’ bij deze ‘School aan zet’ of 

via www.schoolaanzet.nl.

resultaten op toetsen? Zijn 

die voor alle leraren duidelijk? 

Zijn deze ambitieus genoeg 

of moeten wij de normen naar 

boven toe bijstellen? Wie gaan 

dat doen? Op de kwaliteitskaart 

staan vijf belangrijke vragen, 

Samen werken aan opbrengsten
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TIEN JAAR LEREN IN LUNTEREN

Op 21, 22 en 23 maart 2011 organiseert Projectbureau Kwaliteit
onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de PO-Raad de 
driedaagse conferentie Tien jaar leren in Lunteren. Tijdens deze 
conferentie zal een scala aan voorbeelden van ontwikkelde 
onderwijspraktijk worden gepresenteerd. Taal, lezen, rekenen, 
opbrengstgericht werken en passend onderwijs staan centraal. 
Het accent ligt op de praktijk van alledag en op ontwikkelings-
processen die in het onderwijs zelf een prominente rol spelen.

Op maandag en dinsdag zijn er speciale programmaonderdelen 
voor bestuurders. 
Voor alle deelnemers bestaat de mogelijkheid tot een gesprek 
op maat met de workshopgevers en aanwezige experts. 

Kijk voor meer informatie op www.schoolaanzet.nl. Daar vindt u 
begin april ook de presentaties en hand-outs van de workshops.

“Is dit juist of onjuist?”

Hoe staat het met uw eigen vaardigheden op het gebied van taal, lezen en rekenen? 
Met het Ontwikkelassessment Leraar PO kunt u nagaan hoe u scoort! Ontdek wat u al weet 
over referentieniveaus en de doorgaande leerlijnen en wat u nog kunt leren over eff ectieve 
interventies en opbrengstgericht werken.

Om het onderdeel rekenen te maken download u eerst Math Player. 

Dit kan direct vanuit het ontwikkelassessment.

Eigen vaardigheid taal

Benoem het vetgedrukte zinsdeel: Het voederen der dieren is altijd 

om half vier. Is dit a) lijdend voorwerp, b) onderwerp, c) bijwoordelijke 

bepaling?

Eigen vaardigheid rekenen

Schat de uitkomst van de volgende berekening: 112 x 1900 ≈ a) 2000, 

b) 200.000, c) 20.000

Kennis van eff ectieve interventies en opbrengstgericht werken

Een leerkracht maakt een weekrooster waarin elke dag tijd is 

opgenomen voor taal- en rekenactiviteiten en plant daarnaast enkele 

keren per week 5-minuten activiteiten voor taal en rekenen. Is dit juist 

of onjuist?

Kennis van doorlopende leerlijnen en referentieniveaus

Het referentiekader beschrijft voor rekenen en taal het niveau op drie 

momenten: 1F/1S, 2F/2S en 3F/3S. Bij welke leeftijden horen die drie 

momenten globaal?

Doe de test op www.schoolaanzet.nl/ontwikkelassessment.

Mail uw ervaringen met het gebruik van het ontwikkelassessment 

naar Projectbureau Kwaliteit: info@schoolaanzet.nl

In februari kwamen de vier tests van het ontwikkelassessment online: 

Eigen vaardigheid taal, Eigen vaardigheid rekenen, Kennis van eff ectieve

interventies en opbrengstgericht werken en Kennis van doorlopende 

leerlijnen en referentieniveaus. De eerste twee tests gaan over de 

vaardigheden die nodig zijn om de kennis toe te passen. De laatste 

twee over de theorie. Ze nemen elk 30 tot 60 minuten in beslag, dus 

het ligt voor de hand om steeds één onderdeel van je interesse te 

maken op het moment dat je daar tijd voor hebt. Projectleider Gert 

Gelderblom: “In de eerste twee weken zijn alle tests al ruim 80 keer 

gemaakt. ” 

STUDIEADVIES

Bij de testen over Kennis van eff ectieve interventies en opbrengst-

gericht werken en de doorlopende leerlijnen en referentieniveaus 

krijgt u direct feedback op uw antwoord. Bij de eigenvaardigheids-

testen volgt een advies aan het eind. Ook zijn algemene 

handreikingen opgenomen waarin per onderdeel staat aangegeven 

hoe u kennis op bepaalde onderdelen kunt verdiepen.

INZICHT EN GEBRUIK

De tests zijn gratis en anoniem. Ze zijn geen beoordelingsinstrument 

maar geven inhoudelijke feedback. Gert: “Dat betekent dat ze voor 

leraren bedoeld zijn, als zelfevaluatie. Het geeft je inzicht en feedback 

over je eigen vaardigheden. Daar gaat het om. Je kunt de inzichten uit 

het ontwikkelassessment gebruiken als input voor een teamoverleg, 

een pop-gesprek met de directie of om ouders te laten zien waar de 

school mee bezig is. We zijn benieuwd naar de ervaringen.”

VOORBEELDVRAGEN 

Hieronder vindt u een voorbeeldvraag uit elk van de vier onderdelen. 

LEERKRACHTEN KUNNEN ONLINE KENNIS EN VAARDIGHEDEN VERBETEREN



03

maart 2011

OMSLAG IN TAAL

De inspectie heeft een aantal basisscholen geportretteerd die 
hun taalonderwijs met succes hebben verbeterd. Het zijn grote 
en kleine scholen, in de stad en op het platteland, met leerlingen 
met een niet-Nederlandstalige achtergrond en met kinderen van 
hoogopgeleide ouders, taalpilotscholen en geen-taalpilotscholen. 
Alle scholen richten zich op concrete resultaten voor lezen, 
woordenschat, schrijven (stellen), leesbeleving en/of mondelinge 
communicatie, ook de scholen waar de taalresultaten al op niveau 
liggen. Ze analyseren toetsresultaten, stellen concrete doelen en 
hebben hoge verwachtingen van leerlingen. De scholen investe-
ren vaak ook fl ink in de kwaliteit van het lesgeven.

U vindt de portretten en bijbehorende fi lmpjes op 
www.onderwijsinspectie.nl .

IMPLEMENTATIEKOFFER TAALPILOTS

De instrumenten en kwaliteitskaarten in de implementatiekoff er
beslaan vrijwel al het taal- en leesonderwijs en zijn makkelijk 
te gebruiken. Kijk bijvoorbeeld eens naar :
- Kijkwijzer over technisch lezen in cluster 2
- Kwaliteitskaart over het Maken van arrangementen in het so
- Onderzoek naar aanvankelijk technisch (leren) lezen in het
 speciaal basisonderwijs
- Suggesties voor een teambespreking over de referentieniveaus
 taal en rekenen
- FAQs over referentieniveaus taal en rekenen

Kijk voor deze en meer instrumenten en kwaliteitskaarten op 
www.taalpilots.nl onder Implementatiekoff er.

“Van 2007 tot 2010 namen we 

deel aan de Pilots Taalbeleid 

Onderwijsachterstanden”, vertelt 

Pim Geurts, adjunct-directeur 

van de Emmausschool. “Daarbij 

hebben we ingezet op woorden-

schat en begrijpend lezen. Om 

de leerkrachtvaardigheden te 

verbeteren hebben we structu-

reel audits gehouden. De eerste 

jaren ging het daarbij vooral om 

woordenschat en begrijpend 

lezen. Nu houden we twee keer 

per jaar een integrale audit. 

Woordenschat en begrijpend 

lezen zijn daarbij een onderdeel.”

STREEFDOEL

De resultaten van de leerlingen 

zijn gedurende de taalpilotjaren 

steeds verder omhoog gegaan. 

“Ons streefdoel is 75 procent 

A/B/C bij begrijpend lezen. We 

zitten nu op 69 procent. Met 

woordenschat gaat het langzamer,

dat is nu 50 procent.” Ook het 

technisch lezen gaat vooruit. 

“Afgelopen schooljaar hadden

we eind groep 3 negentig 

procent van de leerlingen op 

niveau E3.”  

SUCCESFORMULE

Nieuwe leerkrachten op de 

Emmausschool krijgen een 

training in basisvaardigheden 

resultaatgericht onderwijs. 

“We hebben een school met heel 

veel achterstandsleerlingen”, 

zegt Pim Geurts. “Dat vergt extra 

scholing. We voeren een strak 

en consequent taalbeleid. Dat is 

onze succesformule.”

SCHOOLBIBLIOTHEEK

De school gaat de prijs besteden 

aan de schoolbibliotheek. Pim 

Geurts: “We gaan de bibliotheek 

fors uitbreiden, onder meer met

prentenboeken. We willen ouders

meer betrekken bij het lees-

onderwijs door hen uit prenten-

boeken te laten voorlezen.” 

Emmausschool monitort leerkrachtvaardigheden

De Emmausschool in Rotterdam heeft de Mommersprijs 2011 gewonnen voor het beste lees-
onderwijs. De prijs bestaat uit een beeldje en een bedrag van 10.000 euro. De school kreeg de 
prijs omdat niet alleen de leerlingresultaten worden bijgehouden, maar ook structureel de 
leerkrachtvaardigheden worden gemonitord.

MOMMERSPRIJS VOOR TAALPILOTSCHOOL

EXCELLENT ONDERWIJS

De Mommersprijs is een 

tweejaarlijkse prijs die wordt 

uitgereikt aan een school die 

excellent onderwijs op het 

gebied van taal en lezen 

combineert met uitstekende 

leerlingresultaten. De 

Mommersprijs 2011 werd 

31 januari uitgereikt in het 

Jaarbeursgebouw in Utrecht. 

De Roombeekschool uit 

Enschede (ook een taalpilot-

school) en basisschool De 

Wyngert uit Drachtster-

compagnie ontvingen de 

tweede en de derde prijs.

Zie ook www.mommersprijs.nl.

De Emmausschool zette in op woordenschat en begrijpend lezen. 
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MASTERCLASSES OPBRENGSTGERICHT BESTUREN

Voor besturen die werk maken van opbrengstgericht werken zijn 
er nog enkele plaatsen op: 
24 maart: Referentieniveaus en Kansen voor Onderwijs 
1 april: Opbrengstgericht werken, communicatie en besluitvorming
22 april: Opbrengstgericht werken en het bewaken van de kwaliteit 
19 mei: Opbrengstgericht werken in zwakke en zeer zwakke 
scholen

Kijk voor meer informatie op www.schoolaanzet.nl of 
www.bestuuraanzet.nl. Daar kunt u na afl oop van alle  
masterclasses ook de presentaties en materialen downloaden.

“Ik geniet ervan om het om te draaien.”

Hoe geven we betekenis aan opbrengstgericht werken? Dat was voor Gerard van Bergen, 
algemeen directeur van SKPO Novum in Nistelrode, de hamvraag. Opbrengstgericht werken 
moet volgens hem passen bij de visie van de organisatie en aansluiten bij de in gang gezette 
ontwikkelingen.

SKPO Novum is een stichting met zes scholen, 1.700 leerlingen en 

175 personeelsleden. Inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op de 

afzonderlijke scholen en in de gerealiseerde (leer)opbrengsten is voor 

de stichting heel belangrijk. “We maakten daarbij nog onvoldoende 

gebruik van de gegevens die voorhanden zijn”, aldus algemeen 

directeur Gerard van Bergen. “Als bestuur staan we op een behoorlijke 

afstand. Toezicht houden kan alleen met de juiste informatie en met 

gesprekken over de beoogde resultaten. We nodigen iedereen uit om 

kritisch naar het eigen functioneren te kijken. Dat vraagt een cultuur-

verandering in de hele organisatie. Opbrengstgericht werken moet 

echt van binnenuit komen, van de kinderen, de medewerkers en van 

de organisatie.”

“We hebben de leraren uitgenodigd hun eigen doelen te formuleren”, 

vertelt Gerard. “Wat hebben zij nodig om deze doelen te bereiken? 

Het gaat om refl ecteren en feedback geven! Mensen moeten zich 

kwetsbaar op kunnen stellen, maar ook verantwoording afl eggen 

zonder dat ze zich daarbij onveilig voelen. Dat vereist zowel 

professionaliteit als een open organisatiecultuur.”

AANSLUITEN BIJ DE PRAKTIJK 

Als het om opbrengstgericht werken gaat, probeert SKPO Novum 

zo veel mogelijk aan te sluiten bij het primaire proces. Gerard: “Wat 

vinden leraren belangrijk, wat hebben ze nodig en waar willen ze met 

hun school naar toe? We hebben een ‘foto’ gemaakt van waar alle 

scholen staan op het gebied van opbrengst- en handelingsgericht 

werken. Die ‘foto’ geeft inzicht in de ontwikkelingsbehoeften van de 

school. Aan alle individuele leerkrachten is gevraagd wat zij wel of 

niet in deze foto herkennen en wat de betekenis van het beeld is voor 

hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden en –behoeften.”

SKPO Novum wil vanuit relatie naar prestatie

GEZAMENLIJK REFERENTIEKADER 

“Al deze informatie hebben de leraren meegenomen naar de studie-

dag van de stichting. Tijdens deze dag zijn de contouren geschetst 

van wat moet leiden tot een gezamenlijk referentiekader. De belang-

rijkste vraag was: waar moeten we met de ontwikkeling van onze 

school naar toe? De top 3 van antwoorden is gebruikt als basis voor 

de afzonderlijke schoolplannen. De directies zijn uitgenodigd goed 

te kijken naar de inhoud en de communicatie. Hoe vindt interactie 

plaats? Hoe kunnen we komen tot een samenwerkingsstructuur en 

–cultuur binnen onze scholen?”

PLANMATIG WERKEN EN VOLGEN 

“Wij werken nu aan een goede balans tussen relatie- en prestatie-

gerichtheid”, vertelt Gerard. “De beoogde resultaten vormen het 

uitgangspunt. Het gaat om het planmatig werken van de leraar in de 

directe relatie met de leerlingen. De leraren hebben een belangrijke 

rol en geven zelf sturing aan het opbrengstgericht werken. Zij worden 

hierbij begeleid door een bovenschoolse coach en een collega die 

video interactie begeleiding geeft. Dat alles gebeurt op basis van 

vertrouwen en dat vraagt veel van mensen. Je komt dan heel dichtbij! 

Wij onderzoeken op dit moment ook de betekenis die de behoeften 

van kinderen hebben bij de inrichting van ons onderwijs. De kinderen 

worden uitgedaagd om hun behoeften te uiten. Vroeger was het zo 

dat de algemeen directeur dacht voor de directeuren, de directeuren 

voor de leraren en de leraren voor de leerlingen. Ik geniet ervan om 

dat om te draaien. Het initiatief komt van ons allen gezamenlijk. Mijn 

taak is het om te ondersteunen, begeleiden en faciliteren. Het gaat 

om refl ecteren en feedback geven.”

LERAREN HEBBEN BELANGRIJKE ROL BIJ OPBRENGSTGERICHT WERKEN
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Uitval in de bovenbouw betekent dat er geen goede basis is gelegd in de onderbouw. Nu 
leerkrachten in groep 1 en 2 van cbs De Meene meer rekenspelletjes doen en bewuster 
omgaan met ‘rekenbegrippen’ als groter en kleiner, gaan de resultaten schoolbreed vooruit.

Bewust en spontaan rekenen

“Tijdens het bezoek van de Rekenbus zijn onze ogen geopend”, 

vertelt Els Groot Roessink, directeur van cbs De Meene in Zelhem, 

een dorpsschool met 192 leerlingen. “We dachten zelf niet dat we in 

de gevarenzone zaten, omdat op de vaardigheidsscores steeds goed 

gescoord werd. Daardoor zagen we het niet. Maar vooral in groep 4, 

5 en 6 bleken de kinderen niet voldoende vooruit te gaan. Het echte 

knelpunt bleek in de onderbouw te zitten. In groep 1 en 2 ontbrak het 

beredeneerd aanbod.” 

Achteraf verbaast het Els dat ze niet eerder op het idee is gekomen 

naar de onderbouw te kijken. “Met taal doen we dat wel, zijn we ook 

in de onderbouw doelgericht bezig. Maar met rekenen dachten we 

dat er spelenderwijs wel genoeg aan bod kwam.”

DIRECTE INSTRUCTIE

Ellen van Benthem werd aangesteld als (toekomstige) reken-

coördinator. “Ik start met de opleiding in september. Intussen ben ik 

gaan inventariseren: welke materialenhebben we al in huis, en wat 

gebeurt daarmee? Het blijkt dat veel materiaal ligt te verstoff en, terwijl

het heel goed kan worden ingezet in allerlei spelvormen.” Daarnaast 

maakte het team heldere afspraken over het rekenonderwijs. De 

rekenlessen moesten volgens een vast stramien gaan verlopen. Het 

‘opwarmertje’ werd ingevoerd en er kwamen afspraken over te 

gebruiken termen. Ook gingen de leerkrachten doelen benoemen 

en evalueren met de groep en werd er meer gediff erentieerd om 

goed te kunnen omgaan met niveauverschillen. Doordat de school 

binnenkort Daltonschool wordt staan leraren niet vreemd tegenover 

klassenbezoeken en collegiale visitaties. Het invoeren van het directe 

instructiemodel vond meteen weerklank. Els: “Ik was toch al bezig met 

klassenbezoeken, het ging in een moeite door om naar het instructie-

gedrag van leerkrachten te kijken.’” 

LEUK

“Nu leraren zich meer bewust zijn van de doelen van het reken-

onderwijs, zie je dat rekenen ook op andere momenten wordt 

ingebouwd”, vertelt Maaike Jager, leerkracht van groep 4. “Je kunt ook 

tijdens lezen of gym een rekenmoment creëren, als je er alert op bent. 

Leerlingen vinden rekenen vaak moeilijk, maar doordat we gevarieerde

spelvormen zijn gaan hanteren vinden ze het nu leuk. Je wordt zelf 

ook creatiever in het verzinnen van spelletjes en het invullen van het 

opwarmertje aan het begin van de les.” Ellen, die leerkracht is in groep 

3, vult aan: ”Bij mij in de inloop pakken sommige kinderen spontaan 

rekenspelletjes, terwijl ze vrij zijn om te kiezen. Dat enthousiasme 

voor rekenen komt volgens mij ook doordat we zelf rekenen zo leuk 

zijn gaan vinden.”

EENJARIGE INTENSIEVE REKENVERBETERTRAJECTEN

Cbs De Meene in Zelhem is een van de scholen die deelnemen aan 
de eenjarige intensieve rekenverbetertrajecten. Doel van deze 
trajecten is om door het inzetten van gerichte expertise het reken-
onderwijs op een rekenzwakke school snel te verbeteren. 

Experts van PO-Raad/Projectbureau Kwaliteit bezoeken de school 
drie keer om te helpen bij het beleidsplan en om het verloop van 
het traject te volgen. 

Meer ervaringen van deelnemers aan de rekenverbetertrajecten 
vindt u op www.rekenpilots.nl/lerenvanelkaar.

ALLES OVER REKENONDERWIJS

Ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Rekenpilots al? 
Dan leest u direct over nieuwe kwaliteitskaarten, achtergronden 
en bijeenkomsten. Recent verschenen: 
- Nieuwe kwaliteitskaarten: Rekenbeleid, Taken en 
 verantwoordelijkheden en Methoden
- Checklist kennis en vaardigheden leerkracht 3 t/m 8
- Handouts en verslagen van de rekenconferentie 8 februari 2011 
- Leren van elkaar. Meer A/B-leerlingen op Het Slingertouw in  
 Heerenveen 

Meld u aan op www.rekenpilots.nl en ontvang twee keer per maand 
het laatste nieuws.

“We dachten dat er spelenderwijs wel genoeg 
aan bod kwam.”

Het team van cbs De Meene maakte heldere afspraken over de rekenlessen.

ERVARINGEN UIT EEN INTENSIEF REKENVERBETERTRAJECT
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Kijken naar opbrengsten

Hoe werken scholen met opbrengstgericht werken? Wat is de invloed op de werkvloer? En wat is 
voor hen de meerwaarde? De fi lm Kijken naar Opbrengsten portretteert drie scholen die 
opbrengstgericht werken in de praktijk toepassen.

‘Dat kunnen onze kinderen niet’, 

dachten ze een paar jaar geleden 

nog op De Balans, een school 

voor speciaal basisonderwijs in 

Roermond. Een inspectierapport 

met kritische opmerkingen over 

het taalonderwijs vormde de 

opmaat voor een compleet 

andere werkwijze. En de Van 

Ostadeschool, een echte 

stadsschool in de Schilderswijk 

FILM OVER SPECIAAL BASISONDERWIJS

Bij het ter perse gaan van deze School aan zet wordt de laatste 
hand gelegd aan een fi lm over opbrengstgericht werken op een 
cluster 2-, een cluster 3- en een cluster 4-school. De fi lm wordt 
vertoond op de regionale conferenties over basisvaardigheden
taal, rekenen en opbrengstgericht werken in het speciaal 
onderwijs in maart en april, waarvoor u nog kunt inschrijven via 
www.deelnameregistratie.nl.

CONFERENTIES SPECIAAL ONDERWIJS: MIS ZE NIET!

Kom ook en laat u inspireren om ook in uw school het taal/lees- 
en rekenonderwijs succesvol in te richten.
U kunt nog inschrijven voor de conferenties op 30 maart 2011 in 
Ede, 6 april 2011 in Eindhoven en 13 april 2011 in Rotterdam.

Kijk op www.schoolaanzet.nl voor meer informatie of schrijf direct 
in via www.deelnameregistratie.nl.

“Dat kunnen onze 
kinderen niet.”

van Den Haag met ruim 400 

leerlingen van diverse afkomst 

en culturen, hoorde nog niet 

zo lang geleden nog bij de vijf 

zwakste scholen in de stad. 

Totdat het team besloot het roer 

radicaal om te gooien.

RESULTATEN

In de fi lm vertellen leerkrachten, 

intern begeleiders, directieleden

en bestuurders van de La 

Resschool in Enschede, de Van 

Ostadeschool in Den Haag en 

sbo De Balans in Roermond 

over hun ervaringen met ‘de lat 

hoger leggen’. Zij kozen ervoor 

hun leeropbrengsten in kaart 

te brengen en op basis daarvan 

hun onderwijskwaliteit te 

verbeteren. Met soms 

verrassende resultaten. 

De scholen in de fi lm stellen 

zichzelf ook kritische vragen: 

Creëert zo’n sterke nadruk op 

taal en rekenen geen eenzijdig 

onderwijsaanbod? Hoe ga je om 

met dilemma’s op de werkvloer? 

Door met het team over deze 

vragen van gedachten te 

wisselen ontstaat er een 

gezamenlijke visie op 

opbrengstgericht onderwijs. 

CONFERENTIES

Bezoekers van de regionale 

conferenties over opbrengst-

gericht werken kennen de fi lm 

waarschijnlijk al. Na een 

succesvolle conferentietournee 

door het land staat Kijken naar 

Opbrengsten nu online. 

U kunt ‘Kijken naar opbrengsten’ 

per fragment of in zijn geheel 

bekijken via www.schoolaanzet.nl

onder Opbrengstgericht werken 

(praktijkvoorbeelden).

DRIE SCHOLEN VERTELLEN IN FILM OVER HUN AANPAK
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TWINNING

Een mogelijkheid om de kwaliteit van scholen te verbeteren is 
twinning: het koppelen van zwakke of risicoscholen aan sterke 
scholen. Een ervaren adviseur helpt daarbij. In eerste instantie 
richt de koppeling zich op het verbinden van de schoolleiders 
van beide scholen. Een match tussen intern begeleiders, teams 
en bestuurders behoort ook tot de mogelijkheden. 

Uitgangspunt is: leren van elkaar. Door de samenwerking krijgt 
de zwakke school inzichten, handvatten en adviezen om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De sterke school leert 
ook van twinning door het uitwisselen van kennis, expertise en 
ervaring en krijgt een vergoeding van € 1.000. Met tussentijdse 
evaluaties wordt het project door de adviseur begeleid en 
uiteindelijk afgesloten met een eindgesprek. 

Twinning is een initiatief van de PO-Raad, in navolging van 
succesvol buitenlands voorbeeld, en maakt onderdeel uit van het 
programma ‘Goed worden en goed blijven’. 
Projectleider is Anneke van der Linde, a.vanderlinde@poraad.nl. 
Initiatie en begeleiding van de koppels gebeurt door senior 
adviseurs Elleke Verwaijen, e.verwaijen@aps.nl, Annemieke Zwart, 
a.zwart@aps.nl en Nan Kooiker, n.kooiker@cedin.nl.

“Leidt dit tot betere resultaten?”

Karlijn van der Walle startte in 2009 als interim-directeur op obs De Catamaran in Groningen. 
Kort daarna bestempelde de inspectie De Catamaran als een zwakke school. Karlijn startte 
direct met een plan van aanpak om de kwaliteit te verbeteren. Via het twinning-project kreeg 
zij hulp van een collega die zijn zwakke school er weer succesvol bovenop gekregen had.

Jaap Munniksma, directeur van 

obs De Tsjerne in Gorredijk wilde 

zijn ervaringen graag delen.  Hij 

had een paar jaar daarvoor zijn 

school ‘uit de gevarenzone’ ge-

haald. Hij hoorde over twinning 

en maakte via Cedin kennis met 

Karlijn. Er was meteen een klik. 

BUITENSTAANDER

Karlijn: “Mijn hulpvraag was: kijk 

eens mee naar het traject dat 

ik voor ogen heb, inhoudelijk, 

en naar wat ik bedacht heb om 

te komen tot betere resultaten. 

Zelf was ik erg met het primaire 

proces bezig. Ik was de derde 

directeur in drie jaar. Dat leidt af 

van de kerntaken. Een directeur 

die blijft en veel aanwezig is, is 

een kwaliteitsvoorwaarde. En het 

kost ook tijd om een cultuur te 

veranderen en opbrengstgericht 

te werken, met groepsplannen 

en overzichten.” Dat Jaap een 

‘buitenstaander’ was, met wie zij 

binnen haar eigen bestuur niet 

te maken had, vond Karlijn wel 

prettig: “Je kan sommige dingen 

makkelijker bespreken en het 

geeft ook een frisse kijk.”

HILL STREET BLUESMOMENT

Jaaps belangrijkste tip aan 

Karlijn was ‘Vraag je de komende 

twee jaar bij alles af: leidt dit tot 

betere resultaten?’ Zo ja? Dan 

doen, anders niet.’ Karlijn: “Dat 

heeft het klimaat op school wel 

veranderd. We zijn nu meer 

gericht op resultaat en bespreken

dat steeds met elkaar. Je bent 

veel meer inhoudelijk bezig.” 

Jaap: “Ik heb op mijn school 

het plan van aanpak vrij strak 

uitgevoerd. Ik deed de selectie 

en dat werkte heel goed. De 

vergaderingen zijn nu meer 

onderwijskundig van aard. Voor 

belangrijke, lopende zaken heb 

ik iedere ochtend tussen acht en 

kwart over acht een ‘Hill Street 

Blues-moment’ ingelast. Dan 

doen we mededelingen en 

dringende zaken, zodat iedereen

op de hoogte is en snel kan 

schakelen.”

LESVOORBEREIDING

Ook op advies van Jaap introdu-

ceerde Karlijn het klassenbezoek. 

“Het directe instructiemodel 

kon wel een opfrisser gebruiken. 

Daarom kom ik in twee jaar tijd 

vier keer op klassenbezoek.” Ook 

de introductie van de 1-zorgroute

droeg bij aan een betere 

instructie. Karlijn: “De 1-zorg-

route leert leerkrachten te 

denken en handelen in onder-

wijsbehoeften van leerlingen. 

We werken nu met drie groeps-

plannen van tien weken per jaar, 

die steeds worden geëvalueerd 

en bijgesteld. Door hogere 

doelen te stellen en het zorgplan 

planmatig uit te voeren bereiken 

we nu hogere resultaten – en dat 

is leuk. Groepsplannen maken 

werkt ook kwaliteitsbevorderend.

In het begin was er wel weerstand

in het team. Maar dat is het voor-

deel van zo’n inspectierapport: 

Je moet gewoon. Bovendien, 

het is geen administratie maar 

lesvoorbereiding!”

RESULTATEN BESPREKEN

Twee keer per jaar bespreekt het 

team van De Catamaran voor 

alle groepen de rapportages 

uit het leerlingvolgsysteem. 

Karlijn: “Daaruit halen we een 

dwarsdoorsnede en trend-

analyse. Naast doelen voor de 

Cito-tussen- en -eindtoetsen 

hebben we vaardigheidsniveaus 

en ambitieniveaus afgesproken. 

We gaan voor 75 procent 

voldoende, maar het blijft

natuurlijk spannend of de 

kwaliteitsverbeteringen ook 

zichtbaar worden in de Cito-

resultaten eind groep 8.” Jaap: 

“Belangrijke vraag bij dergelijke 

besprekingen is: ‘Wat denken 

jullie dat heeft bijgedragen aan 

deze resultaten?’ Je laat zien dat 

toetsen niet alleen maar worden 

afgenomen, maar dat er ook wat 

mee wordt gedaan.” 

De twinning tussen De 

Catamaran en De Tsjerne vond 

alleen plaats op directieniveau 

en is nu afgerond. Jaap: “We 

zijn vier of vijf keer bij elkaar 

geweest. Ik heb Karlijn tips 

gegeven en meegedacht, 

geholpen om prioriteiten te 

stellen. Ze heeft het nu allemaal 

goed op de rit en kan er prima 

zelf mee verder.”

Praktijkvoorbeelden van twinning 

tussen twee islamitische eenpitters 

en twee montessorischolen vindt 

u op www.schoolaanzet.nl onder 

(Zeer) zwakke scholen.

TWINNING HIELP GRONINGSE DIRECTEUR HAAR SCHOOL ‘UIT DE GEVARENZONE’ TE HALEN
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Annemieke Siepman is leerkracht op de Martinus van 

Beekschool, een cluster 2 school voor auditief en/of 

communicatief beperkte kinderen in Nijmegen. 

Zij coördineert de zeventien scholen die binnen 

Kentalis meedoen aan een taal/leesverbetertraject. 

“Ik informeer de collega’s en stimuleer ze bijvoorbeeld 

om aan conferenties deel te nemen. “

ONDERWIJS
GANG-
MAKER 
AAN HET 
WOORD

Bent u een onderwijsgang-

maker en wilt u in deze 

rubriek vertellen waar u 

op school mee bezig bent? 

Laat het ons weten via 

redactie@schoolaanzet.nl
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“Mondelinge taal is belangrijk”

“In het begin dachten veel scholen

dat ze met hele grote nieuwe 

projecten moesten komen, maar 

je kunt ook een projectaanvraag 

doen voor uitbreiding of verdie-

ping van bestaande activiteiten,”

vertelt Annemieke. Naast het 

afstemmen met de scholen in 

verbetertrajecten staat ze ook 

nog drie dagen voor de klas.

LERARENDAG

“Het is een volle taak, maar erg 

leuk. Vorig jaar hebben we voor 

alle scholen een lerarendag 

georganiseerd, om met elkaar 

de inhoud en voortgang van de 

projecten uit te wisselen. Die dag 

was zeer geslaagd. De collega’s 

waren enthousiast om te horen 

waar anderen mee bezig zijn, 

waar ze tegenaan lopen. De 

onderlinge contacten zijn er beter

door geworden.” 

VOORDEEL

Zelf probeert Annemieke bij 

zoveel mogelijk conferenties 

van Projectbureau Kwaliteit te 

zijn en bij studiedagen als over 

de referentieniveaus. Ook gaf 

ze met collega’s een presentatie 

over de aanpak van mondeling 

taalonderwijs op de Martinus 

van Beekschool. Met wat ze 

leerde uit de gesprekken

met andere scholen kon ze in 

haar eigen school weer haar 

voordeel doen.

LEERLIJNEN

Voor de Martinus van Beek-

school coördineert Annemieke 

de stuurgroep Leerlijnen. Deze 

heeft inmiddels een specifi eke 

leerlijn voor technisch lezen en 

voor mondelinge taal opgezet. 

“We hebben gebruik gemaakt 

van de leerlijn van de CED-Groep 

en het document Leesonderwijs 

en begeleiding voor kinderen 

met ernstige spraak- en/of 

taalmoeilijkheden van Wentink, 

Hogeboom en Cox. De leerlijn 

mondelinge taal van de CED-

Groep hebben we omgezet naar 

een leerlijn communicatieve 

redzaamheid. Alle stappen uit de 

leerlijn staan gekoppeld aan het 

leerjaar waarin ze verworven

moeten worden. Hierdoor 

worden hiaten en achterstanden 

zichtbaar.”

LEERRENDEMENT

“De leerlijnen passen goed in 

onze nieuwe taalmethode, Taal-

trapeze. De uitdaging is nu om 

de leerrendementen omhoog 

te krijgen. De onderwijstijd voor 

taal, lezen en rekenen hebben 

we in groep 3 tot en met 8 op 

70 procent gezet. In groep 3 en 

4 wordt geen wereldoriëntatie 

gegeven, want Taaltrapeze heeft 

al drama en wereldoriëntatie in 

zich. Zo ontstaat extra tijd voor

taal, lezen en rekenen. Ook kijken

we bij elkaar in de klas. Is er een 

leeshoek ingericht? Nodigt de 

omgeving uit tot lezen?”

LOGOPEDIST ALS COACH

“We hebben ervoor gekozen 

dat de logopedisten de leraren 

coachen bij het geven van de 

lessen mondelinge taal en het 

verbeteren van de communi-

catieve redzaamheid van de 

leerlingen. Zij adviseren en 

begeleiden bij het toepassen

van het viertaktmodel van Met 

Woorden in de Weer. We gebruiken

onder andere video-opnamen 

om dit met collega’s te bespreken.

Opbrengstgericht werken 

spreekt wel aan. We doen een 

nulmeting en zien ook betere 

toetsscores. Daar zijn we 

natuurlijk heel trots op. Maar het 

duurt even voordat de leerlijnen 

geland zijn op de werkvloer.”

Tien Kentalisscholen doen mee aan een taal/leesverbetertraject voor 
het so en startten daarbovenop met opbrengstgericht werken. Nog 
eens zeven scholen sloten zich daarbij aan. “Het is nog best een geregel 
om alle formats en updates goed en op tijd in te vullen. De werkdruk is 
hoog en veel aandacht is nodig voor het primaire proces.”


