
Rode kaart voor
Mozaïek-het
Petenbos

‘Niet zeuren maar
aanpakken’
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‘Het verbeterplan maken wij
samen met de school; de
school moet immers eigenaar
worden van het verbeterpro-
ces’, vindt Kim de Jong. Ze is

initiatiefnemer van
Schitterende Scholen en als
Giralisadviseur projectleider
van verschillende ‘Schitte-
rende Scholen projecten’.

Schitterende Scholen
Giralis Groep

gedreven onderwijsadviseurs die de kunst verstaan

Schitterende Scholen is uniek

Eigenaarschap van verbeterproces is belangrijk
De bovenschools directeur moet zijn verantwoordelijkheid nemen

• lees verder op pagina 2

• is snel: in een week maakt het Schitterende Scholenteam de diepteanalyse
• biedt een verbeterplan dat is goedgekeurd door de inspectie = de marsroute
• levert zichtbare resultaten binnen een half jaar
• focust op leerlingresultaten van de basisvaardigheden zoals taal-lezen en rekenen-wiskunde
• is gefundeerd: integraal, systeemgericht, systematisch, samenhangend.
• is verbindend: er wordt beroep gedaan op bestuurlijke verantwoordelijkheden met in verlengde daarvan

onderwijskundig leiderschap en vakmanschap in de klas
• is onderbouwd en is gebaseerd op inzichten vanuit de bestuurs- en stuurkunde, basale organisatie-, management-

en leiderschaptheorieën, theoretische onderbouwingen vanuit de onderwijskunde en leerpsychologie.

Het Schitterende Scholen concept is
bedoeld voor zwakke en risicovolle
scholen en scholen die zichzelf de maat
hebben genomen. Giralis Groep heeft
het concept speciaal ontwikkeld om
deze scholen te helpen de leerling-
prestaties te verbeteren. Het concept
is uniek vanwege zijn integrale en
omvattende karakter. Het concept is
samen te vatten in een aantal punten:

Groen van
Prinsterer Ede:
zeer zwak

‘We gaan voor
Groen’

• pagina 5

Leiderschap is HET
thema

Giralis coacht
directeuren
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Van risicoschool naar Schitterende School



‘De algemeen of bovenschools
directeur moet daar ook bij
betrokken zijn. Hij of zij is ten
slotte eindverantwoordelijk.
Wij proberen de koppeling
tussen het bestuur en de
school zo sterk mogelijk neer
te zetten. Het bestuur moet
zijn rol en verantwoordelijk-
heid nemen.’

Een ‘Schitterende Scholen project’
begint altijd met een diepteanalyse.
Volgens De Jong wordt daarin
onderzocht of een (zeer) zwakke
school een potentiële schitterende
school kan zijn. ‘We verkennen de
aanleiding van het zwak of zeer
zwak beoordeeld worden en we
wijzen erop dat het MT de kar moet
trekken. Wat zijn de problemen,
maar zeker ook wat is de kracht van
de school? Uit het onderzoek moet
ook blijken wat de school wil: een
kort verbeterplan of een verdiepend
onderzoek? We gaan natuurlijk ook
na of de school zich herkent in onze
bevindingen. We maken het nooit
mooier dan het is. We willen een
vrijbrief om alles onder de loep te
nemen, ook de rol van de directeur
en het bestuur. De school worstelt
met problemen en die problemen
zijn openbaar. Daardoor wordt de
school heel open. Ze zijn niet meer
bang zich open op te stellen. Dat
moet ook; anders zijn wij niet
beschikbaar om de school verder te
helpen.’

Verbindingen
leggen
De problemen van Schitterende
Scholen centreren zich bijna altijd
om vier gebieden: onvoldoende
leerresultaten, onvoldoende didac-
tische kwaliteiten, matige zorg-
structuur en onvoldoende kwali-
teitszorg. ‘Het inspectierapport
beschouwen we als de intake’, gaat
De Jong verder. ‘We beginnen met
het formeren van een projectteam
dat uit verschillende disciplines
bestaat. In de diepteanalyse gaan
we kijken naar de oorzaken van de

onvoldoendes. De onderwijskundi-
ge expert kijkt vooral naar de didac-
tische kwaliteiten van de leerkrach-
ten tijdens klassenobservaties en
hoe methodes worden gebruikt.
Onze kracht is dat wij steeds ver-
bindingen leggen tussen de didacti-
sche kwaliteiten, het gebruik van
methodes, de zorgstructuur en het
onderwijskundig leiderschap. Hoe
stuurt de directeur bij het invoeren
van nieuwe methodes en hoe doet
hij dat in de zorgstructuur? Hoe
wordt er omgegaan met zorgleerlin-
gen en met hoogbegaafde leerlin-
gen? De documentenanalyse geeft
daarover veel informatie. Ook daar-
bij brengen wij de vier genoemde
punten steeds in verbinding met
elkaar. Het teamproces heeft ook
onze aandacht. We doen een cul-
tuuronderzoek: is dit team bereid te
veranderen? Wat hebben ze nodig
om te veranderen? Hoe kan een
team zelfsturend worden? De inte-
graliteit is het sterke punt van
Schitterende Scholen. Verandering
is niet mogelijk zonder overtuiging
van het team en goed onderwijs-
kundig leiderschap. Alle radertjes
hebben met elkaar te maken. We
moeten dus overal aandacht voor
hebben en dat is mijn belangrijkste
taak als projectleider.’

Mijlpalen
De ene Schitterende School is de
andere niet. ‘Wij moeten dus maat-
werk leveren’, zegt De Jong. ‘De
verbeterlijnen in het verbeterplan
kunnen dan ook verschillend zijn.
Bijvoorbeeld het versterken van de
didactische vaardigheden, een nieu-
we methode, het versterken van het
MT, etc. Onderwijskundige experts
nemen de versterking van de didac-
tische vaardigheden en de begelei-
ding van het invoeren van nieuwe
methodes voor hun rekening. Om
het MT te versterken is coaching en
sparren een geëigend middel.
Belangrijk is het om het monito-
ringsproces te stroomlijnen.
Daartoe stellen wij mijlpalen op.
Met de directeur en de algemeen
directeur sturen wij op die mijlpa-
len: waarom hebben we het niet
gehaald? Wat is er mis gegaan?
Halen we het de volgende keer wel?
Behaalde successen moeten worden
gevierd. Daar hamer ik op! Ook met
de Giralisadviseurs stuur ik op mijl-
palen. Steeds opnieuw kijken we
hoe de resultaten zijn. De adviseurs
krijgen bij ons niet de kans om lou-
ter hun eigen ding te doen. De
samenhang wordt steeds bewaakt.
Als het gaat om het differentiatie-
model stemmen de expert ‘onder-
wijskunde' en de expert ‘leerlingen-
zorg’ steeds met elkaar af. Ze moe-
ten van elkaar weten wat ze aan het
doen zijn. Dat is in mijn ogen de

toegevoegde waarde van de integra-
le benadering. We leren het MT om
de monitoring zelf ter hand te
nemen. Giralis is immers na twee
jaar weer verdwenen.’

Heilzaam
‘We leren en helpen de directeur bij
de klassenbezoeken’, gaat De Jong
verder. ‘We coachen de directeur in
zijn rol als onderwijskundig leider.
Wat ziet hij in de klassen? Welke
acties moet hij daarop laten volgen?

Wat moet er veranderen? Waar ligt
de prioriteit? We willen de school
echt versterken, want na twee jaar
moeten ze het zelf kunnen. Met een
trendanalyse kunnen we laten zien
wat de verbeteringen zijn ten op-
zichte van de nulmeting uit de diep-
teanalyse. Samen met de directeur
kijken we elk half jaar hoeveel
onvoldoendes er nog zijn als het om
instructie gaat. We doen dat ook
individueel. Zijn de leraren beter
geworden? Dat is de centrale vraag!
Natuurlijk kijken we ook naar de
leerprestaties, die onderdeel zijn
van de mijlpalen. We monitoren de
leerprestaties elk half jaar. Onze
focus ligt ook sterk op de rol van de
bovenschools directeur en de direc-
teur. Het is de bedoeling dat de
bovenschools manager sparring-
partner wordt van de directeur. Ze
moeten regelmatig contact hebben
met elkaar. De bovenschools mana-
ger moet de directeur faciliteren.
Hij moet zijn gezicht laten zien, zijn
betrokkenheid en verantwoordelijk-
heid tonen. Dat is heel belangrijk
omdat daardoor de directeur het
gevoel krijgt dat hij het niet alleen
hoeft te doen. Ik denk dat de beoor-
deling als zwakke of zeer zwakke
school heilzaam kan werken, omdat
in korte tijd heel veel bereikt kan
worden. Zo’n beoordeling pakt
doorgaans beter uit dan een beoor-
deling als risicoschool omdat er
veel meer middelen worden vrijge-
maakt en ook de bereidheid van
MT en team om te veranderen veel
groter is.’

•
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Eigenaarschap van
verbeterproces is belangrijk
De bovenschools
directeur moet zijn
verantwoordelijkheid nemen

Je hebt geen
toestemming nodig
om te schitteren.
Dus wat let je:
maak van NU je
beste moment!

Kim de Jong, adviseur Schitterende Scholen

Schitterende Scholen
werkt aan

noodzakelijke
kwaliteitsverbetering
bij risicoscholen en

(zeer) zwakke
scholen met
duurzame

ontwikkeling als
schitterend resultaat.

• vervolg van pagina 1
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‘Zwakke of zeer zwakke scho-
len hebben vaak geen inzicht
in de problemen van de eigen
school’, vindt onderwijsin-
specteur John Rohde, die
werkzaam is in Noordoost-
Brabant. ‘Ze zitten nogal eens
in de ontkennende fase, het
rouwproces. De herkenning
en erkenning van de proble-
men duurt dan soms lang,
maar ook deze scholen heb-
ben niet veel tijd. Daarom kan
het belangrijk zijn dat ze een
contra-expertise laten uitvoe-
ren door een ander, onafhan-
kelijk bureau. Wij rapporte-
ren alleen op schoolniveau,
maar een bureau als Giralis
gaat veel dieper in zijn analy-
ses en zal dan ook de achter-
liggende oorzaken beter kun-
nen blootleggen. Het oordeel
van de inspectie wordt ver-
breed en dat is een goede
basis om tot verbeteringen te
komen. Op basis van de analy-
se komt het externe bureau
samen met de school en het
bevoegd gezag tot oplossings-
richtingen in de school. Het is
belangrijk dat er goed leiding
gegeven wordt aan het proces
om uit de risico’s te komen.’

Cruciaal voor een
school is het functi-
oneren van de
directie. Het gaat
om leiderschap.
Vaak hebben zwak-
ke en zeer zwakke
scholen in deze

sfeer problemen, bijvoorbeeld door
een aantal directiewisselingen of
een directeur die met problemen is
vertrokken. Volgens Rohde is de
kans dat een school als zwak of
zeer zwak wordt beoordeeld,
behoorlijk groot als een school een
slechte directeur heeft. ‘Een andere
oorzaak is vaak dat er problemen
zijn in het team. Veel spanningen,
veel ziekteverlof of onenigheid over
de visie op het onderwijs. Bij een
team dat een ontwikkeling niet kan
of wil bijhouden is de kans op een
zwakke of zeer zwakke beoordeling
zeker aanwezig. Het sturende ver-
mogen of de slagkracht van het
bestuur is eveneens een belangrij-
ke factor. Besturen die niet weten
wat er speelt op de school en daar
dus ook niet op in spelen, lopen
risico’s. Deze besturen zijn soms
verrast door het rapport van de
inspectie. Ook scholen die hun
visie op het onderwijs veranderen
al dan niet gedwongen, zijn kwets-
baar. Op deze scholen is veel dis-
cussie. Dat vreet energie. Ze verge-
ten vervolgens dat er ook nog
resultaten gehaald moeten worden.
Het team mist energie en dat is
logisch omdat mensen hun energie
maar één keer kunnen uitgeven.’

Normen
Scholen worden als zeer zwak of
zwak aangemerkt als de resultaten
niet voldoen aan de normen. Dat is
het primaire criterium van de
inspectie. Natuurlijk wordt daarbij
ook gekeken naar de populatie van
de school. Scholen kunnen als
zwak aangemerkt worden als de
opbrengsten onvoldoende zijn.
Zeer zwak zijn scholen pas als er
nog meer aan de hand is. De
onderwijsinspectie hanteert hierbij
een aantal voor haar zwaarwegen-
de indicatoren:

• Zorg/begeleiding;
• Didactisch handelen;
• Het onderwijsaanbod,
dat moet voldoen aan de
kerndoelen.

Zwak zijn scholen waar de eindop-
brengsten onvoldoende zijn of
waar de tussenopbrengsten niet
goed zijn en ook andere indicato-
ren onvoldoende scoren. Drie maal
achter elkaar lage opbrengsten
betekent zwak. Als een reeks van
indicatoren zwak zijn maar wel de
opbrengsten voldoende dan wordt
een school niet als zwak beoor-
deeld. Andersom als scholen al
langer tegen de onderkant aanzit-
ten en er géén zicht is op snelle
verbetering dan kunnen ze wel
zwak of zeer zwak worden beoor-
deeld. Of een school zeer zwak is,
is uiteindelijk altijd een beslissing
van de hoofdinspecteur.

Slagkracht
Het probleem van veel scholen is
volgens Rohde dat ze de doelen van
hun onderwijs zijn vergeten en dat
ze daar wel degelijk verantwoor-
ding over af moeten leggen.
‘Veranderen kan snel, maar dat is
afhankelijk van de slagkracht van
het bevoegd gezag en van de direc-
teur. Per 1 maart heeft de inspectie
een aantal veranderingen inge-
voerd waardoor wij nog dichter op
scholen zitten die dreigen zwak of
zeer zwak te worden. Bij de inspec-
tie in Eindhoven hebben we daar al
enige ervaring mee. Wij waarschu-
wen scholen: maak een plan van
aanpak en over een jaar komen we
terug. Dat werkt stimulerend!
Snelheid is belangrijk. Hoe sneller,
hoe beter! Het is goed als scholen
zelf in de gaten hebben wat er
speelt en ook in kaart brengen
waar de zwakke punten liggen en
vervolgens al afspraken maken
over verbeteringen. Deze scholen
hebben een grote ontwikkelingsslag
te maken. Ik merk dat er besturen
zijn die dat al doen en proactief
zijn. Ze wachten dus niet op de
inspectie. Deze scholen ontlopen
het predicaat ‘zwak’ of ‘zeer zwak’
en hun eventuele (dis-)functione-
ren komt niet in de openbaarheid.’

Succes
Zwak of zeer zwak beoordeeld wor-
den heeft consequenties: er volgt

voor de school een traject. In maxi-
maal twee jaar moet de beoorde-
ling zijn omgezet in voldoende. Er
volgen voortgangsgesprekken met
de inspectie over het plan van aan-
pak met kwaliteitseisen en monito-
ring. In de nieuwe systematiek
wordt dit nog aangescherpt. Als er
geen toetsbare doelen worden
gesteld, maakt de inspectie nog
hardere afspraken. Na één of twee
jaar volgt er een nieuw onderzoek
waarin wordt gekeken of er nu wel
aan de eisen wordt voldaan. Rohde
wijst erop dat de inspectie bij zwak-
ke scholen meer gerichte afspraken
gaat maken om te voorkomen dat
ze niet afglijden naar zeer zwak.
Rohde vindt het systeem van
beoordelen van de inspectie een
succes. ‘Scholen zijn er in eerste
instantie niet blij mee, maar aan
het eind van de rit zijn ze wel blij
dat ze aan de slag zijn gegaan en
dat ze het hebben gered, in een
aantal gevallen zelfs binnen de door
ons gestelde termijn. We hoeven
nauwelijks verlengingen te geven.
Voor veel scholen is een nieuwe
directeur een succesfactor. Als een
gedeelte van het team niet mee wil
in de verandering en ontwikkeling,
moet het bevoegd gezag zijn verant-
woordelijkheid nemen en sturen.
Indringende gesprekken met lera-
ren horen daar zeker ook bij.’

•

In juni 2007 is de locatie het
Petenbos van het Mozaïek in
Veenendaal door de inspectie
als zeer zwak beoordeeld op
het gebied van leerlingenzorg,
leerresultaten en effectieve
instructie.
De toen net benoemde direc-
teur Alice Haak van het
Mozaïek vertelt dat de klap
keihard aankwam bij het
team. ‘Dat uitte zich in huilen,
zich in de steek gelaten voe-
len. Het gevoel was: we heb-
ben het zó moeilijk gehad, nu
worden we ook nog afgestraft.
Voor het management was het
een harde confrontatie, maar
we waren ons al snel bewust
dat hier een kans lag. Ook het
bestuur, Stichting Openbaar

Onderwijs Rijn-
en Heuvelland,
vond dit een
kans om te
investeren. En
de net benoemde
locatieleider
Jeroen Ulijn wist

al snel zijn houding te bepa-
len: niet zeuren maar aanpak-
ken! Na het verwerken van de
eerste pijn werd dit het uit-
gangspunt van het hele team.’

Haak heeft zich erover verbaasd dat
het Petenbos door de combinatie
van een aantal factoren, zoals wis-
selingen in het management, bin-
nen drie jaar kon afglijden van een
goed bekend staande school naar
een beoordeling ‘zeer zwak’. Toch
vindt zij het wel verklaarbaar. ‘Het
is niet de taak van teamleden, zij
zijn er ook niet in geschoold, om
overzicht te houden op een niveau
dat het klassenniveau overstijgt. Zij
zijn er niet om in de grote lijn te
letten op kwaliteit. Er is gedurende
een aantal jaren niet consequent

gestuurd op verbeterprocessen in
de kwaliteit van het onderwijs, bij-
voorbeeld door nascholing. De leer-
lingenresultaten waren maar nau-
welijks onvoldoende, maar de cij-
fers waren duidelijk. Zo snel kun je
dus een rode kaart krijgen.’

De touwtjes zelf
in handen
Er wordt aangepakt. In de zoek-
tocht naar externe ondersteuning
komt Giralis Groep in beeld. De
bovenschools directeur van de
school heeft gepleit voor een inte-
grale aanpak. Dat paste goed in de
aanpak die Giralis voor ogen stond.
De regie van het proces blijft bij
bestuur en school. ‘Als klant blijf
je eigenaar van het verbeterproces’,
vindt Haak,’ en dat moet ook, want
als Giralis Groep weg is, moet je
zelfstandig verder kunnen. Veel
initiatieven en plannen komen
vanuit de school en het bestuur,
maar Giralis Groep wordt intensief

gebruikt als sparringpartner.’ Er
ontstond een win-winsituatie voor
beide partijen. Zo is het concept
Schitterende Scholen gaandeweg
het verbetertraject van de school
tot stand gekomen.

Huzarenstukje
Vanaf augustus 2007 wordt het
verbeterplan van de school fasege-
wijs uitgevoerd op het Petenbos.
Haak vertelt: ‘In het tweede jaar
verminderde aanvankelijk de
scherpte en dynamiek van
Schitterende Scholen, die er wel
was in het eerste jaar. Nadat deze
kritiek is geuit, is het bijgesteld.
Alertheid bij de uitvoering van het
verbeterplan blijft belangrijk. In
het tweede jaar is het verbeterplan
uitgebreid naar de andere twee
Mozaïek-locaties, de Bongerd en
het Ronde Erf.
Hoe is het inmiddels met de leer-
resultaten? Haak vertelt dat de
school erin geslaagd is om binnen
een jaar de leerresultaten op het

door de inspectie gewenste ontwik-
kelingsniveau te hebben. ‘In de
eigen categorie stak Het Petenbos
met de CITO-toets 2008 boven het
gemiddelde uit. Zelfs boven de lan-
delijke algemene gemiddelde
score.’
De laatste tijd zijn er geluiden dat
de leerresultaten binnen een jaar
naar voldoende getrokken zouden
moeten worden op elke zeer zwak-
ke school. Dit lijkt Haak niet reëel.
‘Wij zaten in een redelijk gunstige
positie en zelfs voor ons was het
een huzarenstukje om dit binnen
een jaar voor elkaar te krijgen. Je
hebt tijd nodig om de mensen mee
te krijgen. Het probleem heeft
namelijk vooral met onderwijskun-
dig leiderschap te maken.’

•

John Rohde, onderwijsinspecteur

Voor (zeer) zwakke scholen kan
een contra-expertise belangrijk zijn

Leiderschap is een cruciale factor
voor het functioneren van een school

Alice Haak, directeur

Rode kaart voor Mozaïek-het Petenbos
in Veenendaal

‘Niet zeuren
maar aanpakken’
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1 april 2008 was de dag waarop
de Antoniusschool in Maren-
Kessel het predicaat zwak heeft
gekregen van de onderwijsin-
spectie. ‘Ik was er helemaal
kapot van’, zegt directeur
Archel Kerkhof. ‘Het deed veel
met me. Ook het team zat in
zak en as. Allerlei emoties
steken de kop op: boosheid,
kwaadheid, verdriet. Ik heb in
het begin heel veel met mijn
teamleden gepraat om de
emoties een plek te geven. De
emoties waren niet snel weg.
Die zijn pas afgenomen toen
het verbeterplan er lag.’

Kerkhof kon zijn
emoties kwijt bij zijn
baas, de algemeen
directeur. ‘Maar ik
heb mijn emoties
snel omgezet in een
houding: wij zullen
de inspectie eens
laten zien dat we

geen zwakke school zijn. Ik ben op
zoek gegaan naar mensen die ons
konden helpen bij het verbeteren
van de school. Ik had al eerder con-
tact gehad met Giralis en Kim de
Jong kende ik van mijn magistrum-
opleiding. De keuze voor Giralis lag
wat mij betreft voor de hand. Ik was
meteen gecharmeerd van het con-
cept ‘Schitterende Scholen’ vanwege
het omvattende karakter. Ik voelde
niets voor een korte termijn oplos-
sing en was echt op zoek naar een
lange termijn oplossing.’

Inspectie tevreden
Het verbeterplan is volop in uitvoe-
ring. Kerkhof wijst op het nieuwe
zorgplan met een betere zorgstruc-
tuur. ‘Dat moet klaar zijn in juni
van dit jaar. Met klassenobservaties
worden leraren begeleid in hun
didactisch handelen in de klas. We
maken een koppeling tussen het
didactisch handelen en het onder-
wijskundig leiderschap. Ik maak
duidelijke afspraken met de leraren
over wat ik van hen verwacht en ik
streef naar een cultuur waarin col-
lega’s elkaar aanspreken op wat ze
doen. Het teamproces is in volle
gang. De eerste bijeenkomsten zijn
geweest en het team stelt zich open
en kwetsbaar op. Om mijn onder-
wijskundig leiderschap te verbete-
ren heb ik een coach van Giralis.
Ook heb ik een POP gemaakt. Voor
de kwaliteitszorg zijn we een
afsprakenboek aan het maken. Het

rekentraject is in gang gezet. Dit
alles heeft al geleid tot een merkba-
re verbetering; de mensen zijn zich
meer bewust van het belang van het
halen van goede leerresultaten. De
tussenresultaten zijn al beter dan in
het verleden door dit bewustzijn.
De zwakke beoordeling is goed
geweest; het heeft veel positieve
dingen opgeleverd. We zetten flinke
stappen vooruit. Op 15 januari heb-
ben we bezoek gehad van de inspec-
tie. De inspectie was positief, zeer
tevreden over het plan van aanpak.
Volgens de inspectie pakken we
meer aan dan eigenlijk noodzakelijk
is. Als het plan zo wordt uitgevoerd,
zal dat zeker leiden tot verbetering.’

Neus op de feiten
Kerkhof vindt het belangrijk dat de
veranderingen die nu worden
gerealiseerd voor langere tijd wor-

den geborgd. ‘We moeten ervoor
zorgen dat het niet weer gebeurt.
Direct in het begin heb ik gezegd
dat de diepteanalyse bij mij moest
beginnen omdat ik verantwoorde-
lijk ben. Doe ik de goede dingen?
Ben ik wel de juiste persoon op
deze school? Deze vragen heb ik
mezelf direct gesteld. De collega’s
zochten naar duidelijkheid.
Misschien ben ik niet altijd even
duidelijk geweest. Heb ik mijn
teamleden wel genoeg gecoacht en
begeleid? Ik denk dat ik daarin
tekortgeschoten ben. Ik vind dat ik
te weinig heb gecoacht, terwijl ik in
mijn magistrumopleiding dat juist
het belangrijkste vond. Op de een of
andere manier was er nooit tijd
voor. Het is achteraf goed dat ik
door de inspectie met mijn neus op
de feiten ben gedrukt.’

•

‘De kracht van ‘Schitterende
Scholen’ van Giralis is de inte-
grale aanpak. Deze aanpak
richt zich op meerdere levels:
het bestuur, het onderwijskun-
dig leiderschap en het didac-
tisch handelen in de klas.’ Aan
het woord is Theo van Altena,
algemeen directeur van CNS,
Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs in
Ede en omgeving. Hoewel Van
Altena nog maar kort geleden
als algemeen directeur bij CNS
is begonnen, weet hij waar-
over hij praat. Twee van de
zestien scholen die onder zijn
bestuur ressorteren, hebben
van de onderwijsinspectie een
zeer zwakke beoordeling
gekregen en op beide scholen
wordt samen met Giralis
gewerkt aan de uitvoering van
verbeterplannen.

Van Altena is er nog maar net bij
betrokken, maar hij gaat zijn ver-
antwoordelijkheid niet uit de weg.
‘Het is onze maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid dat kinderen
goed onderwijs krijgen. Doen we de
goede dingen en doen we het op de
goede manier? We moeten inspelen
op leerlingen en kijken wat ze nodig
hebben.’ Van Altena vindt het een
pluspunt dat de verbeterplannen
van Giralis aansluiten op een goede
analyse, dat ze strak worden gemo-
nitord en dat ze koersen op resulta-

ten. ‘Het belang van onderwijs-
kundig leiderschap is groot
maar daar is moed voor nodig.
Verbeteringen zijn alleen mogelijk
als mensen elkaar aanspreken op
wat ze doen en laten.’

Optimale
condities
Schitterende Scholen dicht een
grote rol toe aan het bestuur en de
algemeen directeur. Van Altena is
het daar mee eens. ‘De algemeen
directeur heeft een toezichthouden-
de en controlerende rol. Worden er
goede onderwijsresultaten gehaald
op de scholen? Hij moet dus zorgen
dat hij goed wordt geïnformeerd. Ik
zie voor mezelf een belangrijke taak
in het creëren van optimale condi-
ties en randvoorwaarden zodat de
schoolleiding en het team hun werk
zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.
Ik denk daarbij aan de professiona-
lisering van het personeel, de huis-
vesting, het personeelsbeleid, etc.
Ik moet fungeren als klankbord
voor de directeuren. Waar gaat de
school naartoe? Leren ‘mijn’ scho-
len van elkaar? Dat kan bijvoor-
beeld door intervisie tussen de lera-
ren van verschillende scholen. Het
geheel is meer dan de som der
delen. Dit is niet zo maar een losse
kreet als de algemeen directeur er
in slaagt een verbinding tussen de
scholen tot stand te brengen.’

Spiegel
Zwak of zeer zwak beoordeeld wor-
den werkt als een spiegel die aan de
school wordt voorgehouden.
Iedereen schrikt. Gevoelens van
schuld en rouw steken de kop op.
De schoolleiding en het team wor-
stelen met allerlei vragen; teleur-
stelling en verdriet zijn het gevolg.
Volgens Van Altena is het de kunst
al die gevoelens om te zetten in
actie. ‘De school moet door de fase
van emoties heen en niet terug-
schrikken voor vervelende acties.
De school heeft behoefte aan een
messcherpe contra-analyse. De
tekortkomingen in de kwaliteit van
het onderwijs en in de professionele
cultuur moeten haarfijn worden
blootgelegd. Een belangrijke vraag
daarbij is: kunnen we met dit team
de gewenste onderwijskwaliteit rea-
liseren? Is het noodzakelijk dat
mensen elders worden geplaatst?
Kunnen de mensen het opbrengen
om te veranderen en hebben ze
daartoe het vermogen? Willen ze
ook veranderen? Dit soort vragen
moet de school niet uit de weg gaan
en uiteindelijk zal de school er een
stuk sterker uitkomen.
Het eigenaarschap van het
verbeterproces moet liggen waar
het hoort: bij het bestuur, bij de
schoolleiding en bij het team.’

•

Predicaat ‘zwak’ voor
Antoniusschool in Maren-Kessel

‘Wij zullen eens laten zien dat
we geen zwakke school zijn’

Alleen een integrale
aanpak werkt

Onderwijskundig
leiderschap
vereist moed

Archel Kerkhof, directeur

Theo van Altena, algemeen directeur

leerling van Groen van Prinsterer-school
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Het komt als een verrassing
voor basisschool de Groen van
Prinsterer in Ede als in janua-
ri 2008 de mening van de
Inspectie duidelijk wordt: zeer
zwak. Bert Hardeman, die dan
5 maanden schoolleider is van
deze school, herinnert zich dat
moment: ‘Ik wist wel dat ver-
beteringen nodig waren.
Bijvoorbeeld de zorgstructuur
was al langer een aandachts-
punt en ook de CITO- eind-
toets was al twee jaar onder de
maat. Door het inspectierap-
port werd duidelijk dat het
niet om een incidentele slechte
score ging, maar dat er al lan-
ger dan twee jaar onvoldoende
leerresultaten waren in meer-
dere groepen. Ik realiseerde
me dat er sprake was van een
structureel probleem. We
moesten op zoek naar de
dieperliggende oorzaken.'
De inspectie verwacht een
plan van de school; er moet
verbetering komen.

De Groen van Prinsterer en Giralis
Groep zetten gezamenlijk de schou-
ders eronder, met als motto: We
gaan voor Groen!
Allereerst wordt de school grondig
door Giralis Groep onder de loep
genomen. Wat zijn de oorzaken van
de achterblijvende resultaten?
Alle aanwezige informatie en docu-
menten worden doorgespit. Geen
onderdeel blijft ongezien. Het
didactisch handelen binnen de
school wordt bekeken. De gebruikte
lesmethodes worden beoordeeld op
effectiviteit. Leden van het manage-
mentteam blijken behoefte te heb-
ben aan een duidelijke omschrijving
van taken en bevoegdheden. De
professionaliteit van team en
management worden geanalyseerd.
Hardeman vindt ook het onderdeel
cultuuranalyse handig voor hem als
schoolleider en voor het team. ‘Er
was een vermijdende stijl ontstaan,
de teamleden durfden dingen niet
te benoemen. Nu is duidelijk dat we
naar een andere teamcultuur willen
groeien, waarin iedereen zelf ver-
antwoordelijkheid neemt voor wat
hij doet en wat hij signaleert.’
Door de analyse wordt duidelijk wat
er aan kwaliteit aanwezig is, en wat
ontbreekt. In mei 2008 gaat de
inspectie akkoord met de doelen in
het verbeterplan. Een nieuwe fase
breekt aan. De school heeft de tijd
tot mei 2010 om de leerresultaten
op peil te brengen.

Opgeschud
Nu, in maart 2009, is de Groen van
Prinsterer negen maanden bezig
met de uitvoering van het verbeter-
plan. Wat betekent dit voor de
school?
Hardeman constateert dat het pro-
ject Schitterende Scholen veel
impact heeft. ‘Het schudt dingen op
en het vraagt veel van het team. Er
zijn zeven verbeterlijnen tegelijk
uitgezet. Dat is veel. Wij doen in 2
jaar wat een andere school in 5 jaar
doet. Alleen al de versnelde invoe-
ring van meerdere nieuwe lesme-
thodes vraagt extra inzet van het
team. Het tempo van ontwikkeling
op allerlei gebieden ligt hoog. Het
vraagt van de leerkrachten bewust-
wording van eigen verantwoorde-
lijkheid, en verandering. De ene
leerkracht kan dat beter aan dan de
andere.’ Voor de schoolleider bete-
kent het dat hij steeds blijft zoeken
naar de balans: hoeveel ruimte kun
je geven aan iemand in relatie tot
de tijdsdruk die je hebt om te ver-
beteren.
Hardeman ondersteunt de MT-
leden in ‘nieuwe’ aspecten van hun
functioneren: wat is jouw rol bin-
nen Schitterende Scholen? Hoe pak
je het aan? Wat verwacht je aan
moeilijkheden?
Voor iedereen een intensieve perio-
de dus, waarin professionele onder-
steuning goed bruikbaar is.
Hardeman vindt dat Giralis Groep
het team heel goed opvangt. ‘Als
teamleden er niet uitkomen en het
gaat (mentaal) dieper dan ik als
schoolleider op kan lossen, is er
steeds iemand van Schitterende
Scholen bereikbaar en bereid mee
te denken. Zij zijn een vangnet voor
de teamleden.’

Hardeman is ook tevreden over de
beschikbaarheid van Giralis Groep
als sparringpartner voor zichzelf.
‘Juist het feit dat er zulke korte lij-
nen zijn naar de projectleider en de
onderwijsspecialisten is belangrijk.
Dat werkt voor iedereen heel goed.’

Alles haakt in
elkaar
Het grote voordeel van Schitterende
Scholen is volgens Hardeman dat
alles in elkaar haakt. Hij noemt
daar een voorbeeld van. ‘In de vroe-
gere zorgstructuur leverde de reme-
dial teacher alle extra zorg. Teveel
kinderen hadden een individueel
behandelingsplan. Dit was onover-
zichtelijk. Nu is er een nieuw zorg-
plan gemaakt. Daarin staat duide-
lijk welke kinderen zorg in de groep
krijgen en welke kinderen remedial
teaching krijgen. Er moet dus struc-
tureel gelegenheid worden gecre-
eerd voor de extra zorg in de groep.
Dat wordt gedaan met ondersteu-
ning van Schitterende Scholen in
het klassenmanagement. Het team
doet daardoor ervaring op met een
instructiemodel met een duidelijke
lesopbouw. Binnen die lesopbouw
is er ruimte voor de leerkracht om
extra zorg te geven aan leerlingen
die dat nodig hebben. Op deze
manier maakt het klassenmanage-
ment het mogelijk om de vernieuw-
de zorgstructuur goed handen en
voeten te geven. Tegelijk wordt
hiermee een ander doel bereikt:
kinderen krijgen het zelfstandig
werken beter onder de knie.’
Hardeman is enthousiast over de
samenhang in het concept
Schitterende Scholen.

We bouwen door
De tussendoelen van de leerresulta-
ten die in het verbeterplan gesteld
waren voor januari 2009, zijn bijna
allemaal gehaald. Dat is toch een
geweldige prestatie?
Hardeman is voorzichtig. ‘We heb-
ben de tussendoelen wel gehaald,
maar dit voldoet nog niet aan de
norm die de inspectie ons voor mei
2010 stelt.’ Toch ziet hij duidelijk
de opgaande lijn.
Er is nog een ander positief punt.
De school heeft op advies van
Giralis Groep heel open gecommu-
niceerd met zowel de OR en de MR
als met ouders over de inspectiebe-
oordeling en het verbeterplan. De
trend dat elk jaar 6 tot 8 kinderen
van school werden gehaald wegens
onvoldoende leerresultaten of door
ontevredenheid bij de ouders is nu
gestopt. En de instroom van kinde-
ren was in september 2008 niet
verminderd ten opzichte van voor-
gaande jaren.
Hardeman heeft volop plannen.
‘We willen ons ontwikkelen tot
Brede School. We wachten op goed-
keuring voor een nieuw gebouw.’
Als het aan Hardeman ligt, wordt er
doorgebouwd, net zolang tot er in
alle opzichten een Schitterende
School staat.

•

Groen van Prinsterer Ede: zeer zwak

‘We gaan voor Groen’
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‘Mijn rol is het begeleiden van
het team bij het veranderings-
proces. Ik ga niet over de
onderwijsinhoudelijke proble-
men, maar richt me op de
effecten van de verandering op
het team en de individuele
teamleden.’ Aan het woord is
Franc van der Aa, die als
Giralisadviseur betrokken is
bij een aantal Schitterende
Scholen. Een ‘Schitterende
Scholen project’ begint altijd
met een diepteanalyse en
Giralis kijkt daarbij ook altijd
naar het team en het MT: Wat
is de veranderingspotentie van
het team. Met alle teamleden
worden interviews gehouden.
Is het een innoverend team?
Hoe verhoudt het team zich tot
veranderingen? Vinden ze het
spannend? Zijn ze behoudend?
Vinden ze het leuk om te ver-
anderen? Voor Franc van der
Aa is dat belangrijke informa-
tie!

‘Ik tref bijna altijd een aangeslagen
team aan dat een dikke onvoldoen-
de heeft gekregen’, legt Van der Aa
uit. ‘Het team bevindt zich nog in
de eerste fase van ongeloof en
rouw. Ze hebben in de krant over
hun school gelezen en worden erop
aangesproken bij de bakker en de
slager. Mensen die al jaren lesge-
ven, hebben daar moeite mee. Alle
emoties moeten eruit. Ze wijzen ook
vaak naar elkaar en spelen elkaar
de zwarte piet toe. Ik geef het team
de mogelijkheid om te ‘schoorste-
nen’. Daarmee bedoel ik dat ze de
mogelijkheid krijgen om alle verve-
lende rook eruit te laten gaan. Ik
laat ze hun ongenoegen lekker spui-
en. Het ongenoegen en de frustratie
moeten eruit om vervolgens weer
open en vol met energie in het ver-
anderingsproces te kunnen staan.
Het is belangrijk dat het team deze
laag van emotie met elkaar deelt. Ze
zijn aangedaan door de situatie.
Vaak is er ook verzet en bestaat er
geen acceptatie van de bevindingen
van de inspectie. In dit gevoel mag
het team niet blijven hangen. Na
een tijdje probeer ik de teamleden
ervan bewust te maken dat zij een
cruciale rol spelen in het verbeter-
proces en daarom dus ander gedrag
moeten gaan vertonen. Ik leg ze
daarbij allerlei vragen voor: Wil je
meedoen in de verandering? Kun je
dat? Waarom werk je op deze
school? Wat doe je hier precies?
Wil je jezelf committeren aan het
verbeterplan? In feite gaat het om
hercontractering: de teamleden
moeten een nieuw contract afslui-
ten met zichzelf! Ik probeer het
team ervan te overtuigen dat de
weg in de richting van verbetering
niet zo lang is. Ze moeten proberen
het verleden te vergeten en vooral
kijken naar de toekomst. Op het
moment dat de eerste successen
worden geboekt, krijgt het team
weer zelfvertrouwen.’

Integrale aanpak
Niet alle teamleden kunnen direct
mee in het veranderingsproces.
Deskundigheidsbevordering speelt
een belangrijke rol. Een aantal zal
zijn basale leerkrachtvaardigheden
moeten versterken. Van der Aa is
niet direct betrokken bij het ver-
sterken van de leerkrachtvaardighe-
den. ‘Dat doen andere
Giralisadviseurs. Maar de kracht
van onze integrale aanpak is dat wij
als projectteam van
Giralisadviseurs elkaar voortdurend
informeren. Ik weet dus wat er
gebeurt tijdens de vaardigheidstrai-
ningen, waardoor ik me een goed
beeld kan vormen over de mogelijk-
heden van het team en de individu-

ele teamleden. Integraliteit van het
verbeterproces is heel belangrijk.
Dat neemt niet weg dat er altijd
mensen zijn die het niet trekken.
Vaak komt dat doordat het perso-
neelsbeleid op school niet goed
functioneert. Er zijn bijvoorbeeld
geen functioneringsgesprekken
geweest; er hebben geen klassenbe-
zoeken plaatsgevonden, etc. Als
zwak of zeer zwak beoordeeld wor-
den en het daarop volgende verbe-
terproces leidt tot veel bewegingen
in de school. Zoals ik al heb gezegd,
hebben sommige mensen daar
moeite mee. Ik coach die mensen
om ze te laten groeien in hun nieu-
we rol. Belangrijk is ook dat ik de
teamleden wijs op hun eigen kracht
en de kracht van het team. Ze moe-
ten elkaar op een transparante
manier aanspreken op hun werk. Ze
moeten leren denken op teamni-
veau. Als er één achter blijft, heeft
de rest er last van. Het is belangrijk
dat ze dat durven uitspreken naar
elkaar. Als dat allemaal lukt, leidt
het tot collegiale consultatie en
intervisie: mensen helpen elkaar te
helpen.’

Indringende
vragen
Ondanks alle coaching en deskun-
digheidsbevordering zullen er men-
sen zijn die tijdens het verande-
ringsproces afhaken. Er vindt een
nulmeting plaats tijdens de diepte-
analyse. Volgens Van der Aa wordt
dan al duidelijk dat er vier verschil-
lende groepen mensen te onder-
scheiden zijn: mensen die wel wil-
len en wel kunnen; mensen die niet
kunnen maar wel willen; mensen
die niet willen maar wel kunnen en
mensen die niet willen en niet kun-
nen. Met de laatste groep zal een
gesprek moeten plaatsvinden over
de wijze waarop ze hun carrière
elders kunnen voortzetten. In de
groep niet kunnen, maar wel willen
zal flink geïnvesteerd moeten wor-
den en de groep niet willen maar
wel kunnen zal een andere plaats in
het onderwijs aangeboden moeten
worden. En dan komt de boven-
schools directeur of manager om de
hoek kijken. Deze problemen over-
stijgen de school: mobiliteit, ver-
vroegd pensioen zijn zaken die door
de bestuurder geregeld moeten
worden. Aan alle geledingen in de
school (leraren, bouwcoördinatoren
en IB’er) moeten dergelijke indrin-
gende vragen worden gesteld. Als er
mensen weg moeten, betekent dat
ook dat er nieuwe mensen komen.
Teams pakken dat heel professio-
neel op. Een van de belangrijkste
vragen die teams stellen is: past de
nieuwe man of vrouw wel in het
team?’

Eigenaarschap
Het lijntje tussen zeer zwak, zwak
en normaal is volgens Van der Aa
heel dun. ‘Zwak beoordeeld worden
pakt uiteindelijk meestal goed uit.
Op managementgebied gebeurt er
van alles: personele verschuivingen,
een nieuwe directeur, etc. Je hoort
soms dat elke school zoiets zou
moeten meemaken. Er wordt tegen
de hele kist aangeschud: niemand
kan duiken. De school wordt op een
acceptabele manier geconfronteerd
met de dieperliggende cultuur van
de school. Dat geeft veel inzicht. Bij
de veranderingen is leiderschap
ontzettend belangrijk. Het gaat om
eigenaarschap van het proces. Daar
werk ik voortdurend aan.’

•

Wat zijn
de effecten

op het team?

Kunnen de
teamleden de
veranderingen

aan?

Franc van der Aa, adviseur verandermanagement
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‘De oorzaken van zwak beoor-
deeld worden zijn divers. Er
bestaan grote verschillen in
oorzaken, maar op bijna alle
Schitterende Scholen heeft de
schoolleiding onvoldoende
zicht op wat er in de klas
gebeurt’, vindt Bronja
Versteeg, rekenexpert van
Giralis Groep. ‘Veel schoollei-
ders weten niet hoe er les
wordt gegeven. Ze worden in
beslag genomen door de waan
van de dag. Ze leggen prioriteit
bij dingen die eigenlijk niet
wezenlijk zijn. Het gebruik van
methoden leidt daarnaast vaak
een eigen leven. Er is onduide-
lijkheid over de afspraken die
er binnen het team zijn
gemaakt over bijvoorbeeld de
periode na een toets en er
wordt nauwelijks of niet gemo-
nitord. Ook zijn de leerkrach-
ten vaak het zicht op de door-
lopende leerlijnen en de bijbe-
horende materialen, modellen
en voorkeursstrategieën kwijt.

Bronja Versteeg is bij Schitterende
Scholen betrokken als rekenexpert.
Ze leert leraren een goede rekenin-
structie te geven. ‘Het ontbreekt
vaak aan effectieve instructie in
combinatie met een realistische
rekendidactiek’, zegt Versteeg.
‘Leraren weten onvoldoende wat ze
aanmoeten met contexten, onder-
steunende materialen en modellen
en de vele oplossingsstrategieën die
methoden gebruiken. Daarnaast
vinden ze het lastig om interactie
tussen leerlingen vorm te geven.
Binnen groepen bestaan er tussen
leerlingen grote niveauverschillen.
Leraren weten vaak onvoldoende
hoe ze de zwakke rekenaars kunnen
ondersteunen. Een tweede belang-
rijk probleem ligt op het terrein van
het toetsen. Als leerlingen onvol-
doende scoren, moeten leraren deze
leerlingen remediëren. Maar ze
weten vaak niet wat ze moeten doen
als leerlingen na remediëring de
stof nog steeds niet beheersen.
Vaak zit het geheim in extra
instructie inplannen, maar veel
leraren komen daar niet aan toe.
Een derde probleem is dat leraren

niet weten wat ze moeten doen met
leerlingen die aan hun plafond zit-
ten in de bovenbouw. Die leerlingen
hebben een eigen leerlijn nodig, of
in ieder geval een eigen ontwikkel-
perspectief. Scholen zijn vaak nog
niet in staat eruit te halen wat er
inzit. Het vierde probleem is vaak
een onvoldoende automatisering
van rekenbasisvaardigheden door
de leerlingen. Het gaat dan om: wat
moeten leerlingen wanneer beheer-
sen en op welke wijze wordt het
automatiseren aangeboden? Vaak
wordt te vroeg gestart met de auto-
matiseringsfase terwijl leerlingen
nog onvoldoende inzicht hebben.’

Te snel gaan
Schitterende Scholen kiezen er vaak
voor om meerdere nieuwe metho-
des aan te schaffen. Ook het didac-
tisch handelen moet verbeterd wor-
den. Dat speelt in alle trajecten.
Volgens Versteeg is het de taak van
Giralis Groep om alle vernieuwin-
gen binnen het verbeterplan goed
op elkaar af te stemmen. ‘Hoe

maken we één lijn zodat er geen
dingen dubbel worden gedaan? Er
moet veel gebeuren om snel de leer-
lingenresultaten te verbeteren. De
inspectie wil snel resultaten zien.
Wij ervaren daar wel een bepaalde
spanning. Het gevaar is reëel aan-
wezig dat er teveel activiteiten inge-
pland worden en dat de leerkrach-
ten onvoldoende tijd krijgen om bij-
voorbeeld instructiegedrag in te
oefenen en te automatiseren.
Schitterende Scholen vraagt veel
van de leraren, want het gaat nooit
alleen om rekenen. De crux bij
rekenen is vaak een goede lesvoor-
bereiding. Hoe doe je dat als je ‘s
middags een teambijeenkomst hebt
gehad en er nog een stapel schriften
op je ligt te wachten? Het is een
behoorlijke klus voor de leraren en
gelukkig kunnen er op korte en
lange termijn successen gevierd
worden. Leraren merken dat het
inhoudelijk weer ergens over gaat.
Ze merken dat ook zwakke reke-
naars resultaten boeken en weer
enthousiast worden.’

•

‘Bij ‘Schitterende Scholen’ is
het zinvol om te beginnen met
leesonderwijs vanaf groep 4’,
vindt Charles Kalkhoven, lees-
en taalexpert van Giralis.
‘Daarmee zijn snel resultaten
te halen, omdat veel scholen
het leesonderwijs hebben ver-
waarloosd. Resultaten zijn
goed voor de motivatie van de
leraren. Als leraren merken
dat het verbeterplan werkt en
dat ze betere resultaten boe-
ken, werkt dat stimulerend.’

Op het gebied van taal en lezen zijn
er in Nederland tegenwoordig veel
beproefde, evidence-based aanpak-
ken. ‘We weten tegenwoordig heel
goed hoe lezen en taal het beste
geleerd kunnen worden’, zegt
Charles Kalkhoven. ‘Een belangrijk
criterium daarbij is de hoeveelheid
tijd die eraan wordt besteed. Er
bestaat een rechtstreeks verband
tussen de tijd en het niveau dat
wordt gehaald. In de hogere groe-
pen van de basisschool wordt er
vaak nauwelijks nog tijd besteed
aan technisch lezen. Het niveau

holt dan achteruit. Ik raad
Schitterende Scholen aan overzich-
ten te maken van de bestede tijd.
Dat werkt erg verhelderend. Er
komen soms grote verschillen tus-
sen groepen van dezelfde school
aan het licht. Dat kan variëren van
5 tot 9 uur in de week. De leraren
weten dat niet van elkaar. Scholen
moeten zich de vraag stellen of ze
vinden dat ze voldoende tijd beste-
den aan lezen en taal of juist niet.
In de afgelopen jaren zijn er richt-
lijnen gepubliceerd en ook de
staatssecretaris vindt dat meer
geïnvesteerd moet worden in lezen
en taal. Expertiseclubs van de PO-
raad adviseren 8 uur of meer in de
week aan taal te besteden, maar er
zijn scholen die nog meer doen.’

‘Ins’ en ‘outs’
Kalkhoven vindt ook de gebruikte
methodes belangrijk. ‘Zijn ze
beproefd, actueel en up-to-date?
Wordt er voldoende gedaan aan de
ontwikkeling van de woordenschat?
Bij Schitterende Scholen zien we

vaak het versneld aanschaffen en
invoeren van nieuwe methodes. Er
wordt daarbij ook meer aandacht
gegeven aan het goed gebruiken
van de methodes. Het geven van
instructie wordt vaak onderschat.
Het is bewezen dat zwakke lezers
het met goede instructie verder
kunnen brengen dan goede lezers
met een slechte instructie. De
instructie moet direct zijn en aan-
sluiten bij wat kinderen hebben
geleerd. Het doel moet duidelijk
worden gemaakt: wat gaan we
leren? Uitleg op maat, dus differen-
tiëren tussen de verschillende
niveaus bij de leerlingen. Veel
samen oefenen en zelfstandig
opdrachten maken. Een goede
afsluiting, waarin het doel van de
instructie wordt teruggehaald. Bij
Schitterende Scholen gaan we in de
klassen kijken hoe de instructie ver-
loopt. We zien vaak dat leraren niet
meer precies alle ‘ins’ en ‘outs’ van
de methode kennen.’

Geen standaard-
oplossingen
Schitterende Scholen levert maat-
werk. ‘Dat kan niet anders’, vindt
Kalkhoven. ‘Elke school is anders
en heeft ook zijn eigen problemen.
Er bestaan geen standaardoplossin-
gen. Het is belangrijk dat er een
goede afstemming is tussen de leer-
lingenzorg en de aanpak van het
taalonderwijs in de klas. Daarbij
moet goed gekeken worden naar de
hele groep, de individuen en de hele
school. Er moeten analyses worden
gemaakt. Wie blijven er achter?
Welke maatregelen moeten worden
genomen om achterstanden te ver-
kleinen? Onze doelstelling is zo veel
mogelijk veranderingen over te
brengen op de school zodat ze het
zelf kunnen als wij weer vertrokken
zijn. De klassenbezoeken worden
samen met de IB’er gedaan. Wij
leren hem om te gaan met bepaalde
observatie-instrumenten. De klant
moet het uiteindelijk zelf doen.’

•

Schoolleiders weten onvoldoende wat er in de klas gebeurt

Verbeter de instructievaardigheden van leerkrachten!

Goed leesonderwijs leidt snel tot resultaten

Schitterende Scholen levert maatwerk

Bronja Versteeg,
adviseur rekenen

leerlingen van de
Antoniusschool

Charles Kalkhoven,
adviseur taal en lezen



‘In alle Schitterende Scholen is
er iets aan de hand met het lei-
derschap’, vindt Ria van der
Heijden, Giralisadviseur. ‘Het
is de taak van de leider in de
school om het verbeterplan uit
te voeren. Daar heeft hij zijn of
haar handen vol aan. Het is
mijn taak te reflecteren op de
ontwikkelingsmogelijkheden
van de directeur. Zwak en zeer
zwak beoordeelde scholen
worstelen met een negatief
zelfbeeld en een onmachtig
gevoel. Het gaat erom dat ze
allemaal hun eigenaarschap
van de ontwikkeling oppak-
ken. Het is de uitdaging het
onmachtige gevoel om te
draaien in een gevoel te kun-
nen schitteren. Daar is een
intern proces voor nodig; het
team moet een lerende groep
worden die elkaars parels blij-
vend poetst.’

Leiderschap is dus belangrijk, niet
alleen in de school, maar ook in het
bestuur. De bestuurder, boven-
schools of algemeen directeur is
immers eindverantwoordelijk. Het
bestuur is ook opdrachtgever.
Daarom vinden de eerste gesprek-
ken die Giralis voert over een
Schitterende School, altijd plaats
met het bestuur. De opdrachtgever
moet de diepteanalyse en het verbe-
terplan dragen. Volgens Van der
Heijden kan Giralis de opdracht
beter niet aannemen als het bestuur
niet bereid is te investeren.
‘Besturen moeten zich de vraag
stellen hoe het mogelijk is dat ze
niet gezien hebben dat het slecht
ging met de school. Waarom heb-
ben ze geen signalen ontvangen dat
er iets mis ging. Hoe staat het met
de rapportages. Hoe liggen de lijn-
tjes tussen de algemeen directeur
en de directeur. Ik voer vaak
gesprekken met het bestuur over
hun te dragen verantwoordelijk-
heid. Ik spreek de bestuurder aan
op zijn rol van algemeen directeur
en op zijn integraal bestuurlijk lei-
derschap. Hij moet proberen de
directeur sterker te maken en daar-
mee de ontwikkeling van de school.
Het kan zijn dat we tot de conclusie
komen dat de directeur het niet
gaat trekken. We zien vaak direc-
teuren die een heel andere rol ver-
vullen. Ze houden zich bezig met
beheer, financiën, externe contac-
ten (brede school). Het onderwijs-
kundig leiderschap hebben ze uit-
besteed aan de IB’er, maar de IB’er
kan alleen zijn rol als onderwijs-
kundig coach waarmaken als hij
goed wordt ondersteund door zijn
directeur. Het is onmogelijk van
een school een schitterende school

te maken als de directeur zich niet
ontwikkelt tot een schitterende
leider.’

Reflectie

Het is bijna onmogelijk om mensen
te veranderen, dus ook een direc-
teur kan zijn mensen niet verande-
ren. Maar volgens Van der Heijden
is het wel mogelijk je eigen reactie
op mensen te veranderen. ‘Voor
directeuren is het belangrijk daarin
te investeren, anders komt er geen
ontwikkeling of verandering op
gang. Het gaat om het eigen reflec-
tieproces van de directeur; hij moet
de verbinding maken met het team
zodat het team voor hem in bewe-
ging komt. Strak sturen werkt niet.
Coachen en leiderschap zijn essen-
tieel. Zonder een lerende school is
het ook niet mogelijk een lerende
gemeenschap te worden. Naar lei-
derschap is veel onderzoek gedaan
en er is veel over geschreven onder
meer door Senge, Marzano en
Fullan. Tepper & Mulder hebben
onderzoek gedaan naar bestuurlijke
verantwoordelijkheid en onderzoek
van Mijs heeft waardevolle inzich-
ten gegeven in verbetertrajecten.
Het concept Schitterende Scholen is
onder meer gebaseerd op genoemde
wetenschappelijke onderzoeken en
als Giralisadviseurs werken wij dus
met beproefde aanpakken. In het
coachen van directeuren geven wij
daar handen en voeten aan. Wat
hebben de school en de leraren
nodig? Op welke punten moet er
ontwikkeld worden? Hebben zij
daarvoor de kracht? Zijn zij in staat
een tandje bij te schakelen? Als ze
daartoe niet in staat zijn: welke

mogelijkheden zijn er dan op het
gebied van de mobiliteit? Het gaat
erom mensen aan te spreken op
hun eigen ontwikkelingsmogelijk-
heden. Je ziet nogal eens op basis-
scholen oudere leerkrachten die les-
geven in de bovenbouw. Om zich
heen hebben ze een gesloten leer-
omgeving gecreëerd. De lerende
organisatie ontbreekt. Ze houden
zich vast aan hun eigen klasje en er
is geen sprake van doorlopende lij-
nen. Op dat soort scholen houden
de leraren elkaar niet in beweging.
Eigenlijk moet het zo zijn dat de
ouderen hun ervaring doorgeven
aan de jongeren en dat de impulsen
van de jongeren de ouderen aanzet-
ten tot blijven leren en ontwikkelen.
Overigens zitten dit soort mecha-
nismen niet alleen in de mensen
zelf maar ook in de cultuur en het
personeelsbeleid van de school en
het bestuur.’

Veel veranderingen

Van der Heijden is niet verbaasd
dat er relatief veel zwakke en zeer
zwakke scholen in Nederland zijn.
‘In de afgelopen decennia is er op
basisscholen veel veranderd.
Scholen hebben meer te verwerken
dan vroeger. Ze houden veel meer
kinderen in de eigen school die in
het verleden een plaats kregen in
het speciaal onderwijs. Daarom
moeten scholen ingaan op bijzonde-
re leervragen. Een tweede reden is
dat scholen een beter zicht hebben
op problemen. Er is meer expertise
dan voorheen, waardoor problemen
eerder worden geconstateerd en
aangepakt. Een derde reden is dat
scholen met meer problemen wor-
den geconfronteerd. Het gaat dan
om de toename van gedragsproble-
men en problemen die te maken
hebben met de interactie tussen
verschillende culturen op school.
Eén leerkracht in de klas kan deze
problemen niet meer oplossen.
Daarvoor heeft hij de expertise van
het hele team nodig.’

•
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Schitterende Scholen is een uniek concept omdat
• de aanpak aansluit bij de bestuurders;
• de aanpak snel is uit te voeren. In één

week maakt Giralis een diepteanalyse;
• Giralis het proces bewaakt en de eigen

adviseurs tijdens de rit blijft coachen;
• de aanpak ervan uitgaat dat mensen

ontwikkelbaar zijn, tenzij anders blijkt;
• de aanpak uitgaat van de kracht van de

mensen zelf die eigenaar moeten worden
van hun eigen ontwikkeling.

Leiderschap is HET thema bij
Schitterende scholen

Giralis coacht algemeen directeur en
schoolleider op integraal leiderschap

Meer informatie:
Kim de Jong, Ria van der Heijden

Giralis Groep
telefoon 073 - 6405000
e-mail k.d.jong@giralisgroep.nl

r.v.d.heijden@giralisgroep.nl
internet www.giralisgroep.nl

Ria van der Heijden, adviseur leiderschap


