
Veldvest op weg
naar Schitterende
Stichting

Kwaliteit
verhogen
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‘Herkenning en erkenning
van sterkten en zwakten is
nodig om de school (verder)
te ontwikkelen.
Op basis van onze diepte-
analyse begeleiden we
scholen bij het schrijven
van een verbeterplan.
Het is belangrijk dat de
scholen eigenaar zijn en zich

eigenaar voelen van het ver-
beterproces’, vindt Annemiek
Verschuuren.
Zij is medecoördinator en
onderwijskundig expert bij
verschillende ‘Schitterende
Scholen projecten’.
‘De kracht van Schitterende
Scholen zit in de samenhang.
Door vanuit een gezamenlijke

visie verbindingen te leggen
tussen het onderwijskundig
leiderschap, personeel,
leerkrachtvaardigheden,
teamcultuur, leerlijnen en
–opbrengsten, leerlingenzorg
en de kwaliteitszorg.

Schitterende Scholen
Giralis Groep

gedreven onderwijsadviseurs die de kunst verstaan

Schitterende Scholen is uniek

Opbrengstgericht denken; hoge realistische doelen voor de gehele organisatie
Integrale aanpak is de kracht van Schitterende Scholen

• lees verder op pagina 3

• de aanpak aansluit bij de bestuurders; de aanpak snel is uit te voeren: In één week maakt
Giralis een diepteanalyse;

• Giralis gebruik maakt van verschillende expertises en daartussen de samenhang zoekt om
een integrale aanpak voor de school neer te zetten;

• Giralis intussen met 24 scholen in verschillende fases van verbetering te maken heeft (gehad)
• De afgesloten trajecten het gewenste effect hebben gehad.
• Giralis het proces bewaakt en met de adviseurs tijdens de route blijft afstemmen;
• de aanpak ervan uitgaat dat mensen ontwikkelbaar zijn, tenzij anders blijkt;
• de aanpak uitgaat van de kracht van de mensen zelf om eigenaar te worden van hun ontwikkeling.

Het Schitterende Scholen concept is
bedoeld voor zwakke en risicovolle
scholen en scholen die zichzelf de maat
willen nemen.
Giralisgroep heeft het concept speciaal
ontwikkeld om deze scholen te helpen
DE LEERLINGPRESTATIES TE
VERBETEREN. Schitterende Scholen
is een integraal concept en een alles-
omvattende aanpak en is uniek omdat:

Schoolleiders
weten
onvoldoende

Verleng de
rekentijd

• pagina 6

Wat zijn de effecten
van de verandering
op het team?

Kunnen de team-
leden het aan?

• pagina 7
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wakke of zeer zwakke
scholen hebben vaak
geen inzicht in de pro-

blemen van de eigen school’,
vindt onderwijsinspecteur
John Rohde, die werkzaam is
in Noordoost-Brabant. ‘Ze zit-
ten nogal eens in de ontken-
nende fase, het rouwproces. De
herkenning en erkenning van
de problemen duurt dan soms
lang, maar ook deze scholen
hebben niet veel tijd. Daarom
kan het belangrijk zijn dat ze
een contra-expertise laten uit-
voeren door een ander, onaf-
hankelijk bureau. Wij rappor-
teren alleen op schoolniveau,
maar een bureau als Giralis
gaat veel dieper in zijn analy-
ses en zal dan ook de achterlig-
gende oorzaken beter kunnen
blootleggen. Het oordeel van
de inspectie wordt verbreed en
dat is een goede basis om tot
verbeteringen te komen. Op
basis van de analyse komt het
externe bureau samen met de
school en het bevoegd gezag tot
oplossingsrichtingen 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
functioneren van de directie. Het
gaat om leiderschap. Vaak hebben
zwakke 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 bete-
kent zwak. Als een
reeks van indicato-
ren zwak zijn maar
wel de opbrengsten
voldoende dan
wordt een school niet
als zwak beoordeeld. Andersom als
scholen al langer tegen de onder-
kant aanzitten en er géén zicht is
op snelle verbetering dan kunnen
ze wel zwak of zeer zwak worden
beoordeeld. Of een school zeer
zwak is, is uiteindelijk altijd een
beslissing van de hoofdinspecteur.

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.’

•

it de woorden
‘Schitterende Scholen’
spreekt een positieve

verwachting: we worden een
Schitterende School en op een
aantal punten zijn we dat al.’
Directeur Linda de Wagt van
basisschool De Zonnebloem is
enthousiast over het verbeter-
proces dat op haar school
gaande is. ‘Het geeft een lek-
ker, schitterend gevoel. We
zijn weer trots op de school en
op wat we met elkaar preste-
ren. Eerst waren we alleen
maar een leuke school. We
geven iedereen het gevoel dat
hij of zij er toe doet. Iedereen
wordt weer gezien en daar
worden mensen vrolijker van.’

De Zonnebloem is door de onder-
wijsinspectie niet als zwak of zeer
zwak beoordeeld, maar bevond
zich volgens de inspectie wel in de
gevarenzone. De kwaliteit was
inderdaad niet optimaal; de
stichting vond een verbeterplan
noodzakelijk. Samen met Giralis is
een diepteanalyse uitgevoerd.
Daarbij is op maat gekeken waar
verbeteringen mogelijk zijn. De
laatste jaren heeft de school zes

verschillende leidinggevenden
gehad. Huidige directeur De Wagt
is pas in dienst bij De Zonnebloem
sinds augustus 2009. Van te voren
was zij zes jaar lang directeur van
een basisschool in Soest. Voor de
komst van De Wagt was de direc-
teur van De Zonnebloem tegelijker-
tijd ook directeur van De Regen-
boog in Voorthuizen. Het bestuur
van De Zonnebloem, stichting
Eemvallei Educatief, vindt het
belangrijk dat bij de uitvoering van
het verbeterplan de directeur dage-
lijks fysiek aanwezig is op De
Zonnebloem. Gezien de historie in
leiderschap is het volgens De Wagt
niet raar dat uit de analyse is geble-
ken dat bijna op alle fronten verbe-
teringen mogelijk zijn. ‘Wij willen
de kwaliteit verhogen van de didac-
tische vaardigheden, het dagelijkse
handelen van de leraren, van het
klassenmanagement en het zelf-
standig werken en van de door-
gaande lijn. Daar komt nog bij dat
we een gezamenlijke visie en geza-
menlijke doelen moeten ontwikke-
len. De focus ligt op taal, lezen en
rekenen. Giralis levert de experts
die ons ondersteunen bij rekenen,
taal en voortgezet technisch lezen.
We zijn een prachtig traject begon-
nen en we boeken snel resultaten.

We hebben al veel bereikt en som-
mige dingen zijn zelfs al geborgd.’

Slechte naam
De Zonnebloem had een slechte
naam; het is de zwarte school van
Barneveld; alle witte mensen
gaan naar de christelijke scholen.
De Wagt droomt ervan beter te sco-
ren dan een witte school in
Barneveld. ‘Daar streven wij alle-
maal naar op deze school. We wil-
len echt een betere naam krijgen.
Dat doen we door alle positieve
dingen van onze school te commu-
niceren via de krant met de
Barnevelder bevolking. Als er iets
te vieren valt, bellen we de krant en
dan komt er gelukkig altijd iemand.
We halen daarom vaak de regionale
krant over bijvoorbeeld ons
Kerstproject, een kunstenaars-
project en de actie voor Haïti. Ik
benadruk daarbij voortdurend dat
het team het moet doen. En het
team doet het ook en is enthou-
siast. De leraren zijn blij met het
verbeterplan en het hele proces
wordt strak gevolgd door de
Giralisadviseurs, de IB’er en door
mij. We hebben er een gewoonte
van gemaakt de successen goed te
vieren. Dat is belangrijk: we moe-
ten durven laten zien dat we voor-
uit gaan. Het verbeterplan wordt
gedragen door het hele team, maar
ook de leerlingen merken het,
onder meer door de nieuwe manier

van toetsen. En ook de kinderen
zijn natuurlijk eigenaar van hun
eigen ontwikkelingsproces.

Wij verwachten ook veel
van de leerlingen.

Wij zeggen: dit is ons aanbod en
wij verwachten dat jullie het aan-
kunnen en uiteindelijk halen. Ik
ben ervan overtuigd dat ze daar
groter van worden. Het blijkt dat
ook de leerlingen daar enthousias-
ter van worden en de leraren
komen in een flow.’

Verantwoordelijk-
heid oppakken
Om de verbeteringen te realiseren
worden sinds september de resulta-
ten van de toetsen in het team
besproken. De Wagt legt uit dat er
elke maand een zogenaamde toets-
lunch is. ‘Het blijkt dan steeds
dat meer dan 80 procent van de
resultaten voldoet aan de norm. Bij
de overgebleven 20 procent bespre-
ken we met elkaar waardoor de
resultaten achterblijven. Zo zien we
snel of het groeps‐ of een individu-
eel probleem is. De leraren kunnen
daardoor hun verantwoordelijkheid
oppakken en eigenaar worden van
hun eigen ontwikkeling. Belangrijk
zijn ook de klassenbezoeken. In
juni 2009 is er een eerste ronde
klassenbezoeken gehouden waarbij

de leraren een cijfer tussen 1 en 5
konden scoren. Binnenkort volgt
een tweede meting waarbij de lera-
ren minimaal een 3 moeten scoren
op alle punten. Na het klassenbe-
zoek volgt een professionaliserings-
gesprek. De vraag is natuurlijk of
alle leraren meekunnen in het ont-
wikkelingsproces? Ze hebben er
allemaal voor getekend. Als leraren
niet een 3 halen die wij bij de
komende klassenbezoeken als
norm hebben gesteld, volgen er
gesprekken die niet vrijblijvend zul-
len zijn. Op dit moment ligt de
school op koers: leraren die niet
mee kunnen, moeten de conse-
quenties aanvaarden. Maar de
insteek van de klassenbezoeken
blijft positief. De resultaten zijn ook
verbeterd. En als mensen achter-
blijven, onderzoeken we hoe dat
komt. Wat zijn de oorzaken? We
doen dat op een manier dat de
leraar er iets mee kan. We willen
samen van elkaar leren; we moeten
het met elkaar doen. Onze positieve
benadering heeft tot gevolg dat de
leraren de leerlingen ook veel posi-
tiever benaderen. Voor de leraren is
het een grote verandering; ze zijn
niet gewend dat ze uitvoerig wor-
den bekeken. Ik vind het knap dat
ze zich kwetsbaar durven opstellen.
Ze durven zelfs aan te geven waar
ze nog niet zo goed in zijn en vra-
gen ook hulp aan collega’s en aan
Giralisadviseurs.’

•

John Rohde, onderwijsinspecteur

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

Leiderschap is een cruciale factor
voor het functioneren van een school

basisschool De Zonnebloem

Niet zwak, maar toch beter willen worden

Een Schitterende School
worden geeft een lekker,
schitterend gevoel

‘Z

‘U
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en ‘Schitterende Scholen
project’ begint met een
diepteanalyse. Hierin creë-

ren we een beeld van de school.
Volgens Verschuuren kun je dit ver-
gelijken met een foto. ‘Het is de
waargenomen situatie op dat
moment. We nemen alles onder de
loep, ook de rol van de directeur en
het bestuur. Het beeld maken we
nooit mooier dan het is. Wel
bespreken we met de school of ze
zich herkennen in onze bevindin-
gen. Wanneer een school (zeer)
zwak is, worstelt die met diverse
problemen en die worden door
middel van een inspectierapport
openbaar. De school wordt gedwon-
gen om openheid van zaken te
geven. In een Schitterende Scholen
traject merken we dat scholen leren
om zich open te stellen. Dit is ook
een voorwaarde; anders zijn wij
niet beschikbaar om de school ver-
der te helpen.
Kwaliteitsverbetering daar draait
het uiteindelijk om. Deze verbete-
ring komt er niet zomaar, het is een
heel proces. Dit stuk kun je vergelij-
ken met een goede film (‘kaskra-
ker’). De basis van een succes wordt
omschreven in een draaiboek (het
verbeterplan, met heldere en haal-
bare doelen ). Daarna gaan alle
actoren, in samenhang met elkaar,
aan de slag om er een groot succes
van te maken.’

Heldere onder-
wijskundige visie
Verschuuren ging naar de pabo en
studeerde onderwijskunde in
Nijmegen aan de Radboud
Universiteit. Ze werkte als leer-
kracht op diverse scholen en sollici-
teerde heel bewust bij een school
die onder curatele stond van de
inspectie. Ze werd aangenomen als
leerkracht en na een half jaar werd
ze lid van het MT. ‘Ik vond het een
uitdaging om vanuit het predicaat
‘zeer zwak’ de school te ontwikkelen
en kwaliteit neer te zetten. De din-
gen die je doet, moet je doen vanuit
een heldere onderwijskundige visie.
We hebben het verbetertraject op
die school in anderhalf jaar gereali-
seerd. Ik vind het een uitdaging om
een school op een hoger kwaliteits-
niveau te tillen, alles eruit te halen
wat erin zit, zodat de school schit-
tert in de wijde omgeving.'
Verschuuren zit bij Giralis Groep en
bij Schitterende Scholen op haar
plaats. Haar rol is vooral didactisch
pedagogisch van aard, dus op leer-
krachtniveau. ‘De leerkrachten zijn
de personen die binnen de school
met de leerlingen aan de slag gaan’,
vindt Verschuuren. ‘Ze moeten dat
eigenaarschap ook voelen en zich
ervan bewust zijn dat ze een bijdra-
ge moeten leveren aan de kwaliteit.
Door middel van klassenbezoeken
(uiteindelijk samen met de direc-
teur) worden de kwaliteiten en ver-
beterpunten van de leraren in kaart
gebracht. De verbetering is niet
alleen gericht op de leerkrachten,
maar ook hier is de kracht om ver-
beterlijnen met elkaar te verbinden.
Een voorbeeld hiervan is dat we de
directeur begeleiden in zijn onder-
wijskundig leiderschap. 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 verster-
ken, want na twee jaar moeten ze
het zelf kunnen.'

Opbrengstgericht
denken
‘De kracht van Schitterende
Scholen zit in de samenhang, in de
integrale aanpak’, vervolgt
Verschuuren haar betoog. ‘Op alle
verbeterlijnen stellen we hoge maar
realistische doelen. Zo worden op
het gebied van leerlijnen en
–opbrengsten doelen omschreven
en streefcijfers opgesteld. Om deze
doelen te kunnen bereiken wordt er
ook geïnvesteerd in de leerkracht-
vaardigheden (onder andere effec-
tieve instructie, differentiatie, klas-
senmanagement en zelfstandigheid-
bevordering). Daarin stimuleren we
leerkrachten om met en van elkaar
te leren, maar ook om hoge ver-
wachtingen van zichzelf en naar
elkaar te hebben. Dit leidt ook tot
hoge (realistische) verwachtingen
van kinderen. Positief kritisch naar
elkaar kijken; dat is relevant! Bij
opbrengstgericht werken gaat het
erom dat je de juiste interventies
binnen je school uitvoert om je
gestelde doel te bereiken. Iedereen
vindt het prettig om goed te preste-
ren en zich steeds verder te ontwik-
kelen, ook leraren: ze komen dan in
een flow. Ik voel dat gebeuren bij
een team en werk daar bewust naar
toe. Een mooi praktijkvoorbeeld: in
de school werd gesproken over een
moeilijke leerlingenpopulatie, waar-
mee de streefcijfers niet bereikt
konden worden. Door hoge doelen
voor zichzelf en de hele school te

stellen werden de resultaten ruim-
schoots gehaald. Om dit te handha-
ven werden de afspraken vastgelegd
in een kwaliteitshandboek. Het vie-
ren van successen is heel belangrijk
in elk verbetertraject. Durf te laten
zien waar je trots op bent, durf te
schitteren!’

Maatwerk -
Excellerende
schitterende
scholen
De integrale aanpakt van Schitte-
rende Scholen kan veel betekenen
voor scholen die gewoon goed pres-
teren. ‘Voor elke school is het zinvol
om te kijken hoe de kwaliteit blij-
vend versterkt kan worden’, vindt
Verschuuren. ‘Samen met de school
gaan wij op zoek naar de indicato-
ren waardoor de school een sterke
school is. Binnen groene scholen
spreken we niet over verbeteren
maar over ontwikkelen.
Kwaliteitszorg is een belangrijke
ontwikkellijn. Hoe wordt het onder-

wijskundig proces vormgegeven
door de onderwijskundig leider en
wat zijn de kwaliteiten van het
team? Ook bij goede scholen is het
belangrijk dat men hoge, realisti-
sche verwachtingen heeft van zich-
zelf, naar elkaar toe en van de leer-
lingen. Het komt nog te vaak voor
dat het goed presteren van een
school gebaseerd is op toeval.
Scholen moeten zich daar van
bewust zijn. Wij helpen scholen
zich te onderscheiden, om nog meer
te schitteren, om het beste te zijn in
hun omgeving, om klanten aan zich
te binden en ouders en leerlingen
het optimale in hun ontwikkeling te
bieden. Borging is heel belangrijk;
scholen moeten dat in de loop van
het proces leren. Onze experts op
het gebied van leiderschap, team-
cultuur, onderwijskunde en leerlin-
genzorg pakken alles aan en dragen
het over aan de school, zodat het
van de school zelf wordt. Wij leve-
ren maatwerk en leren scholen kij-
ken naar hun eigen handelingen.
De school is zich bewust van haar
kracht en kan dat naar buiten uit-
dragen.’

•

Opbrengstgericht denken;
hoge realistische doelen voor de gehele organisatie

Integrale aanpak is de kracht
van Schitterende Scholen

A
n
n
em

ie
k
V
er
sc
hu
u
re
n

E

Twee statements:
Schitterende scholen werken aan
kwaliteitsverbetering met duurzame
ontwikkeling als schitterend, resultaat.

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

• vervolg van pagina 1
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tichting Veldvest heeft
Giralis uitgenodigd om te
helpen de hele stichting

op een hoger plan te brengen.
Het concept Schitterende
Scholen wordt daartoe in
plaats van op één school op de
hele stichting toegepast. Uit
een gesprek met drie directeu-
ren van basisscholen van de
stichting blijkt dat de aanpak
van Giralis wordt gewaardeerd
gezien bewezen expertise. De
stichting is vooral blij met de
flexibiliteit, de aanpak op maat
en de deskundigheid van de
Giralisadviseurs.

De Stichting Veldvest vormt het
bevoegd gezag over 16 basisscholen,
een speciale school voor basison-
derwijs en een school voor speciaal
onderwijs in Veldhoven en omge-
ving. Twee van de 16 basisscholen

hebben het predicaat ‘zeer zwak’
gekregen van de inspectie. En om
mogelijke risico’s binnen de andere
scholen op het spoor te komen, is er
besloten dat de overige scholen het
concept gebruiken om zichzelf de
maat te nemen. De oorzaak van
tegenvallende opbrengsten ligt vol-
gens de stichting onder meer in het
streven naar inclusief onderwijs; zo
veel mogelijk kinderen zo dichtbij
mogelijk naar school laten gaan. En
met succes: het verwijzingspercen-
tage is kleiner dan een half procent.
Het curriculum is daartoe aange-
past, maar de stichting heeft ver-
zuimd aan te geven dat dit gevolgen
heeft voor de opbrengsten. Het is
bekend dat de inspectie vooral let
op de opbrengsten. Een tweede oor-
zaak zoekt de stichting in het ont-
wikkelingsgericht of constructivis-
tisch onderwijs. Daar is hard aan
gewerkt mede met adviseurs van de

toenmalige SBD. Het constructivis-
me is een waardevolle stroming,
maar heeft ook gezorgd voor veel
verwarring. Er kan veel misgaan.
Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de twee zeer zwakke scholen
voorop liepen in het ontwikkelings-
gericht onderwijs. Het zicht hebben
op leerdoelen en leerlijnen, plan-
matig uitvoeren, op tijd toetsen, het
didactisch handelen van de leer-
kracht als vakman was op die scho-
len op de achtergrond geraakt.

Empirie is basis
Het antwoord van stichting op de
twee zeer zwakke scholen en uitein-
delijk alle scholen is veel omvat-
tend. Gijs van Vark, directeur van
basisschool De Rank, legt uit dat
het bestuur streeft naar eclectisch
onderwijs. ‘Wij onderscheiden drie
leertheorieën: empirie (kennisover-
dracht), constructivisme (zelfstu-
rend leren) en cultureel leren
(waardeoriëntatie). De vraag is:
welke leertheorieën gebruik je
waarvoor? Wij vinden dat empirie
de basis is, vandaar onze keuze voor
Schitterende Scholen. We zijn nu
bezig met het opleiden van alle leer-
krachten binnen de stichting in alle
drie de leertheorieën. We hebben
van de 45 MT-leden van alle scho-
len drie teams van 15 gemaakt: de
zogeheten transformatieteams. Elk
team houdt zich bezig met een leer-
theorie en onderzoekt wat er goed
gaat op de scholen en wat beter
kan. Het is een grote professionali-
seringsslag die wij maken en een
ambitieus nascholingstraject. Wij
willen het handelen van de leer-
krachten verbeteren. We hebben
vier cursussen of vensters om het
didactisch handelen van de leer-
kracht op peil te brengen: didactiek,
kwaliteit van de instructie, klassen-
management en differentiatie en
leerlijnen. Dat doen we allemaal in
onze eigen Veldvestacademie.
Experts op bovenstaande terreinen
vanuit onze stichting geven zelf cur-
sussen en we huren mensen in.’

Opbrengsten
Van Vark heeft samen met Jane van
der Heijden, directeur van basis-
school Wintelre, en Marieke
Wensing, directeur van basisschool
Zeelsterhof, de leiding over het
transformatieteam Empirie. Zij
hebben de voorjaarsconferentie van
de stichting in 2009 voorbereid.
‘Deze conferentie had tot doel in te

zoomen op opbrengsten stichting-
breed’, legt Van der Heijden uit.
‘Hoe staat het met de opbrengsten?
De scholen moeten zichzelf de maat
nemen. Onze ambities gaan verder
dan de ambitie van het concept
Schitterende Scholen. Onze doel-
stelling is dat we de expertise van
Giralis straks in eigen huis hebben:
het middenmanagement moet dan
in staat zijn op eigen kracht een
diepteanalyse te maken. Iedereen
binnen de stichting is verantwoor-
delijk: we moeten die verantwoor-
delijkheid samen pakken en delen.

Giralis is onze kritische
vriend: op alle niveaus
leren we van elkaar
en met elkaar.

De helft van alle scholen heeft al
samen met Giralis en het transfor-
matieteam een diepteanalyse uitge-
voerd. Wij leren daar veel van; we
leren zelf een diepteanalyse maken
en een documentenanalyse uitvoe-
ren. Daarom gaan we de tweede
helft van de scholen zo veel moge-
lijk zelf doen. Giralis zal daar bij
betrokken blijven als kritische
vriend en partner. Het verbeterplan
is iets van de school zelf, maar
Giralis zal nog helpen bij het inter-
preteren van de stukken. Geen
enkel team gaat iets alleen doen.
Ook op leerkrachtniveau wordt er
volop samengewerkt. Wij willen de
diepte in en zorgen voor maatwerk
op elke school. Vooralsnog is de
diepte vooral gericht op effectieve
instructie, klassenmanagement en
groepsplannen. Deze basale vaar-
digheden zijn op elke school
belangrijk en zijn bijna op alle
scholen een beetje op de achter-
grond geraakt. Het is zaak deze
vaardigheden te optimaliseren en te
onderhouden. Door samen met
leerkrachten van andere scholen
vensters te volgen en opdrachten te
maken hopen we meer verbonden-
heid tussen de verschillende teams
te bewerkstelligen.’

Gelijkwaardig
Giralis heeft de opleiding onder-
wijskundig leiderschap verzorgd.
Het was noodzakelijk dat leden van
het middenmanagement en
management getraind werden in de
aspecten van onderwijskundig lei-
derschap, namelijk focus op en ken-
nis van het genereren van hoge
opbrengsten. ‘Giralis heeft dat goed
gedaan’, vindt Wensing. ‘Bij de eer-

ste bijeenkomst over onderwijskun-
dig leiderschap bleek al snel dat wij
een andere vraag hadden gesteld
dan wat Giralis aanbood. Wij wil-
den als MT-leden vooral het kwali-
teitskader van de inspectie kennen
en kunnen toepassen. Wij wilden
leren onszelf de maat te nemen en
dat direct inzetten. Wij vinden dat
Giralis daar goed op heeft geantici-
peerd. Ze hebben intern en in over-
leg met ons radicaal geschakeld in
één week; dat vind ik knap en
klantgericht. Prettig vind ik ook dat
Giralis ons als gelijkwaardige part-
ners ziet. Zij kunnen er ook van
leren en stellen zich ook zo op.
Giralis krijgt iets van ons terug en
doet daar ook iets mee. We hebben
vaak discussies en als we het niet
met elkaar eens zijn, is dat
bespreekbaar. Maar aan de andere
kant gaan ze hun verantwoordelijk-
heid niet uit de weg: ze kunnen ook
heel standvastig zijn, als het gaat
om het uitdragen van hun experti-
se. Ze waaien niet met alle winden
mee en terecht, want het traject
Schitterende Scholen is gestoeld op
wetenschappelijk onderzoek.’

Vraaggestuurd
Binnen de Veldvestacademie wordt
zo veel mogelijk vraaggestuurd
gewerkt. ‘Het concept Schitterende
Scholen is ook aangepast aan onze
situatie’, vindt Van Vark. ‘De for-
mats hebben flink ter discussie
gestaan. De klassenbezoeken en de
interpretatie van de diepteanalyse
hebben we samen uitgevoerd.
Giralis stelt zich open en samen-
werkend op om van en met elkaar
te leren. Ze beschikken over de
tools en de ambitie om het waar te
maken. In de uitvoeringspraktijk
hebben we duidelijk de flexibiliteit
en gedrevenheid van Giralis kunnen
zien. Alles is gedaan in de korte tijd
die ervoor stond: Giralis heeft een
traject van 2x drie scholen tegelij-
kertijd bezocht en onderzocht en
dat alles in negen weken. Dus drie
scholen tegelijkertijd en daarbij ook
nog mensen van onze stichting
meegenomen in het leren. Giralis
heeft een voortdurende focus op de
kwaliteit van het werk. Ze hebben
geen concessies gedaan aan de hoe-
veelheid interviews en klassenbe-
zoeken. Kortom, Giralis is flexibel,
is gefocust op resultaten, heeft een
goed reflectievermogen en stemt
zijn hulp af op de vraag.’

•

e 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 onderwijskun-
dig 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
worden 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 eige-
naarschap van het verbeterproces
moet liggen waar het hoort: bij het
bestuur, bij de schoolleiding en bij
het team.’

•

Stichting Veldvest op
weg naar Schitterende
Stichting

Veelomvattende
aanpak om
kwaliteit te
verhogen

Alleen een integrale aanpak werkt
Onderwijskundig leiderschap vereist moed

Jane van der Heijden, Gijs van Vark en Marieke Wensing
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et komt als een verras-
sing voor basisschool
de Groen van Prinste-

rer in Ede als in januari 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
verbeteringen nodig waren.
Bijvoorbeeld de zorgstructuur
was al langer een aandachts-
punt en ook de CITO-eindtoets
was al twee jaar onder de
maat. Door het inspectierap-
port werd duidelijk dat het
niet om een incidentele slechte
score ging. Er bleek duidelijk
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
Giralisgroep zetten gezamenlijk de
schouders eronder, met als motto:
We gaan voor Groen!
Allereerst wordt de school grondig
door Giralisgroep 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
Hardeman constateert dat het pro-
ject Schitterende Scholen veel im-
pact heeft. ‘Het schudt dingen op en
het vraagt veel van het team. Er zijn
zeven verbeterlijnen tegelijk uitge-
zet. Alleen al de versnelde invoering
van meerdere nieuwe lesmethodes
vraagt extra inzet van het team. Het
tempo van ontwikkeling op allerlei

gebieden ligt hoog. Het vraagt van
de leerkrachten bewustwording van
eigen verantwoordelijkheid, en ver-
andering. De ene leerkracht kan dat
beter aan dan de andere.’ Voor de
schoolleider betekent 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 verbeteren.
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? Ook is er training
voor het voeren van gesprekken,
omgaan met weerstand, het ontdek-
ken van de eigen leiderschapsstijl
en het werken met video interactie
begeleiding.
Voor iedereen een intensieve perio-
de dus, waarin professionele onder-
steuning goed bruikbaar is.
Hardeman vindt dat Giralisgroep
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 Giralisgroep
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. Op basis daarvan
wordt er met verschillende zorgni-
veaus en met groepsplannen
gewerkt. Zo is duidelijk welke kin-
deren zorg in de groep krijgen en
welke kinderen remedial teaching
krijgen. Er moet dus structureel
gelegenheid worden gecreëerd voor
de extra zorg in de groep.
Schitterende Scholen pakt ook het
klassenmanagement op. Het team
doet daardoor ervaring op met een
instructiemodel met een duidelijke
lesopbouw. Binnen die lesopbouw
wordt er met de kinderen naar
instructiebehoefte gewerkt. In de
zorgblokken tijdens de les is er
ruimte voor de leerkracht om extra
zorg te geven aan leerlingen die dat
nodig hebben. Op deze manier
maakt het klassenmanagement het
mogelijk om de vernieuwde zorg-
structuur 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 2010, zijn bijna
allemaal gehaald. Deze scores vol-
doen ook aan de vaardigheidscores
die de Inspectie voor de tussenop-
brengsten aangeeft. Ook de CITO-
eindtoets van februari 2010 was
positief. Dat is toch een geweldige
prestatie?
Er is nog een ander positief punt.
De school heeft op advies van
Giralisgroep heel open gecommuni-
ceerd met zowel de OR en de MR
als met ouders over de inspectiebe-
oordeling en het verbeterplan. Elk
half jaar wordt er een informatie-
avond gehouden over het verloop
van de verbeteringen. De trend dat
elk jaar 6 tot 8 kinderen van school
werden gehaald wegens onvoldoen-
de leerresultaten of door ontevre-
denheid bij de ouders is nu gestopt.
En de instroom van kinderen was
in september 2009 niet verminderd
ten opzichte van voorgaande 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’

Bert Hardeman, directeur

H
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r bestaan verschillen in
oorzaken van een zwak-
ke beoordeling, maar op

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 wat de kwali-
teit is van de rekenlessen die
gegeven worden door de ver-
schillende leerkrachten in hun
school. Ook al vinden school-

leiders dat klassenbezoeken en
op de leerkracht afgestemde
ondersteuning een van hun
belangrijkste taken is, toch
worden ze in beslag genomen
door de waan van de dag.
Sommige schoolleiders heb-
ben al jaren niet meer achter
in de groep gezeten. Het
gebruik van de rekenmetho-
den leidt daarnaast vaak een
eigen leven. Er zijn geen een-
duidige afspraken binnen het
team over bijvoorbeeld de
periode na een toets en er
wordt nauwelijks of niet gemo-
nitord op leerlingresultaten.
Ook zijn de leerkrachten vaak
het zicht op de doorlopende
leerlijnen en de bijbehorende
materialen, modellen en voor-
keursstrategieën 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 vanuit
een realistische rekendidactiek’,
zegt Versteeg. ‘Leraren weten
onvoldoende wat ze aan moeten
met contexten, ondersteunende

materialen en modellen en de vele
oplossingsstrategieën die methoden
gebruiken. Ze volgen de methode
les voor les, ondergaan de knelpun-
ten van de methode en zijn de lange
termijndoelen uit het oog verloren’.
Een tweede belangrijke probleem is
vaak een onvoldoende automatise-
ring van rekenbasisvaardigheden
door de leerlingen. Het gaat dan
om: wat moeten leerlingen wanneer
beheersen en op welke wijze wordt
het inoefenen en automatiseren
aangeboden? Vaak wordt te vroeg
gestart met de automatiseringsfase
terwijl leerlingen nog onvoldoende
inzicht hebben. De ijsberg geeft dan
veel inzicht in de fasen die leerlin-
gen doorlopen. Daarnaast gaat het
heel concreet om het inplannen van
extra oefenmomenten en dus de
uitbreiding van de rekentijd naar
minimaal een uur per dag’.
Het derde probleem ligt op het ter-
rein van de ondersteuning van
zwakke rekenaars. Binnen groepen,
zeker in de bovenbouw, bestaan er
grote niveauverschillen tussen leer-
lingen. Leraren weten vaak onvol-
doende hoe ze de zwakke rekenaars
kunnen ondersteunen. Als leerlin-
gen onvoldoende scoren op een

toets, moeten leerkrachten met
deze leerlingen aan de slag.
Doelgericht remediëren is lastig en
als deze leerlingen na remediëring
de stof nog steeds niet beheersen,
weten leerkrachten vaak niet meer
wat ze moeten doen. Vaak zit het
geheim in extra instructie inplan-
nen waarbij gestart wordt vanuit
wat de leerling al wel kan. Veel leer-
krachten durven niet (zo ver) terug
te gaan in de leerstof of komen niet
aan deze verlengde instructies toe.’

Te snel gaan
Schitterende Scholen kiezen er
soms voor om meerdere nieuwe
methodes tegelijk in te voeren, bij-
voorbeeld voortgezet technisch
lezen en een nieuwe rekenmethode.
Daarnaast moet ook het didactisch
handelen verbeterd worden. Dat
speelt in alle trajecten. Volgens
Versteeg is het de taak van Giralis
Groep om alle vernieuwingen bin-
nen het verbeterplan goed op elkaar
af te stemmen zodat het een haal-
baar traject wordt. ‘Hoe maken we
één lijn zodat er geen dingen dub-
bel worden gedaan? Er moet veel

gebeuren om de leerlingenresulta-
ten op korte termijn te verbeteren.
De inspectie wil snel resultaten zien.
De projectgroep met adviseurs van
een school ervaart daar wel een
bepaalde spanning. Het gevaar is
reëel aanwezig dat er teveel activi-
teiten ingepland worden en dat de
leerkrachten onvoldoende tijd krij-
gen om bijvoorbeeld instructiege-
drag in te oefenen en te automatise-
ren. Schitterende Scholen vraagt
veel van de leraren en het gaat
nooit alleen om rekenen. De crux
bij rekenen zit bijvoorbeeld in een
goede doelgerichte lesvoorberei-
ding. Hoe doe je dat als je ‘s mid-
dags 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. De rekenresul-
taten gaan omhoog en leerkrachten
ervaren dat hun handelen effect
heeft en dat zij er toe doen!’

•

ij ‘Schitterende Scholen’
is het wenselijk om snel
resultaten te halen’,

vindt Charles Kalkhoven, lees-
en taalexpert van Giralis. ‘Om
dit te bereiken beginnen we
graag bij het leesonderwijs
vanaf groep 4. Resultaten zijn
goed voor de motivatie van de
leraren. Vaak voeren we nieu-
we methodes in. Een dergelij-
ke omschakeling kost tijd.
Leraren zitten met negatieve
emoties. Ze vertalen een zwak-
ke beoordeling in het idee dat
de inspecteur vindt dat zij niet
goed hun best doen. Hier ligt
een belangrijke rol van de
schoolleiding: de directie moet
perspectief bieden. Als leraren

merken dat het verbeterplan
werkt en dat ze betere resulta-
ten boeken, werkt dat stimule-
rend. Ze vinden dat het nu
goed gaat en dat ze de juiste
keuzes hebben gemaakt.’

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 lezen en taal. Het niveau holt
dan achteruit. Ik raad Schitterende
Scholen aan overzichten te maken
van de bestede tijd. Dat werkt erg
verhelderend. Er bestaan grote ver-
schillen tussen groepen van dezelf-
de school. Dat kan variëren van 5
tot 9 uur in de week. De leraren
weten dat niet van elkaar.
Bovendien is het ook vaak onduide-
lijk welke tijd leraren meetellen.
Hoort vrij lezen er ook bij?
Ondanks dat er vaste roosters zijn,
bestaan er toch grote verschillen in
tijdsbesteding aan lezen en taal.
Scholen moeten zich de vraag stel-
len of ze vinden dat ze voldoende

tijd besteden aan lezen en taal of
juist niet. In de afgelopen jaren zijn
er richtlijnen 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.
Tijd is een belangrijke factor die er
echt toe doet.’

‘Ins’ en ‘outs’
Kalkhoven vindt ook de gebruikte
methodes belangrijk. ‘Zijn het
jonge, frisse methodes of zijn ze
oud en hebben ze hun tijd gehad?
Zijn ze beproefd, actueel en up-to-
date? Er bestaan verschillende
manieren van leren. Past de metho-
de bij de kinderen? Wordt er vol-
doende gedaan aan de ontwikkeling
van de woordenschat? Bij
Schitterende Scholen zien we vaak
het versneld aanschaffen en invoe-
ren 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. Wat is goede
instructie? De instructie moet effec-
tief zijn en aansluiten bij wat kinde-

ren hebben geleerd. Het doel moet
duidelijk worden gemaakt: wat
gaan we leren? Uitleg op maat, dus
differentiëren tussen de verschillen-
de niveaus bij de leerlingen. Veel
samen oefenen en zelfstandig
opdrachten maken. Een goede les-
afsluiting, waarin het doel van de
instructie wordt teruggehaald. Bij
Schitterende Scholen gaan we in de
klassen kijken hoe de instructie ver-
loopt. We gebruiken daar kijkwij-
zers voor. We zien vaak dat leraren
het model wel kennen, maar niet
meer precies alle ‘ins’ en ‘outs’
weten.’

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.’

Zegen
Volgens Kalkhoven is het eigenlijk
een zegen als een school een zeer
zwakke beoordeling krijgt. ‘Maar de
klap voor de hele school, het team
en de directie kan zo hard aanko-
men dat het belemmerend werkt.
Als de school wakker wordt
geschud, is dat gunstig. Veel zaken
komen in een stroomversnelling.
Het team maakt vaak een verslagen
indruk en daar moet het team uit-
komen. De combinatie van zwak
beoordeeld en achterstandsschool is
wel moeilijk. Dat komt omdat het
bij een dergelijke combinatie moei-
lijk is om de onvoldoende resulta-
ten om te zetten in een voldoende.
De thuissituatie van kinderen werkt
door op de school en helaas heb je
daar als school weinig invloed op.
Dit proces is voor het team moeilijk
vol te houden, omdat deze combi-
natie leidt tot veel frustraties.’

•

Schoolleiders weten onvoldoende wat er in de klas gebeurt

Verleng de rekentijd en verbeter
de leerkrachtvaardigheden!

Goed leesonderwijs leidt snel tot resultaten

Schitterende Scholen levert maatwerk

Bronja Versteeg,
adviseur rekenen

Charles Kalkhoven,
adviseur taal en lezen

‘B

‘E
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ijn rol is onder meer
het begeleiden van
het team bij het ver-

anderingsproces. Ik richt me
op de effecten van de verande-
ring in het team en de indivi-
duele 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 de 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 veran-
deren? Voor Franc van der Aa
is dat belangrijke informatie!

‘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 Giralis-
adviseurs. Maar de kracht van onze
integrale aanpak is dat wij als pro-
jectteam van Giralisadviseurs elkaar
voortdurend informeren. Ik weet
dus wat er gebeurt tijdens de vaar-
digheidstrainingen, waardoor ik me
een goed beeld kan vormen over de
mogelijkheden van het team en de
individuele 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
personeelsbeleid op school niet
goed functioneert. Er zijn bijvoor-
beeld geen functioneringsgesprek-
ken geweest; er hebben geen klas-
senbezoeken plaatsgevonden, etc.

Als zwak of zeer zwak beoordeeld
worden en het daarop volgend ver-
beterproces leidt tot veel bewegin-
gen in de school. Zoals ik al heb
gezegd, hebben sommige mensen
daar moeite mee. Ik coach die men-
sen om ze te laten groeien in hun
nieuwe rol. Belangrijk is ook dat ik
de teamleden wijs op hun eigen
kracht en de kracht van het team. Ze
moeten 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. Volgens Van
der Aa zijn er vier verschillende
groepen mensen te onderscheiden
tijdens het verbeterproces: mensen
die wel willen en wel kunnen; men-
sen die niet kunnen maar wel wil-
len; mensen die niet willen maar
wel kunnen en mensen die niet wil-
len en niet kunnen. In de tweede
groep zal flink geïnvesteerd moeten
worden en met de laatste groep zal
een gesprek moeten plaatsvinden
over de wijze waarop ze hun carriè-
re elders kunnen voortzetten. En
dan komt de bovenschools direc-
teur of manager om de hoek kijken.
Deze problemen overstijgen de
school: mobiliteit, vervroegd pensi-
oen zijn zaken die door de bestuur-
der geregeld moeten worden. Aan
alle geledingen in de school (lera-
ren, bouwcoördinatoren en IB’er)
moeten dergelijke indringende vra-
gen worden gesteld. Als er mensen
weg moeten, betekent dat ook dat
er nieuwe mensen komen. Teams
pakken dat heel professioneel 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 van
de verandering op het team?

Kunnen de teamleden
de veranderingen aan?

Franc van der Aa, adviseur verandermanagement

‘M



n alle Schitterende
Scholen is het leiderschap
een kritische succesfac-

tor’, vindt Ria van der Heijden,
Giralisadviseur en trekker van
de Schitterende Scholen-
trajecten. ‘Het is de taak van
de schoolleider om regie te
voeren op het verbeterplan.
Het verbeterplan loopt over
twee jaar, waarin de focus vol-
ledig op het verbeterproces
moet liggen. Het maken van
keuzes is van groot belang: wat
moet snel, wat doe je niet.' In
dit proces staat de schoollei-
der niet alleen. Vanuit de
Giralis Groep is er gedurende
het hele traject ondersteuning
op maat.
'Het is mijn taak de schoollei-
der te ondersteunen om door
veranderingen in zichzelf de
verandering in het team op
gang te brengen. We gaan op
weg naar onderwijskundig lei-
derschap. Soms kan en wil de
directeur de verandering niet
leiden. Door het bestuur wordt
er dan doorgepakt en het
eigenaarschap voor de voor-
waarden voor verbetering
wordt getoond. Door lage
gemiddelde leeropbrengsten
worstelen (zeer) zwak beoor-
deelde scholen vaak met een
negatief zelfbeeld. Het is de
uitdaging het onmachtige
gevoel om te draaien in de
positieve ervaring te kunnen
schitteren. Daar is voor nodig

dat het team een lerende groep
wordt, waarvan de leden
elkaars parels blijvend poet-
sen, aangevoerd door een
onderwijskundig leider. Het
bestuur staat achter hen, faci-
literend en ondersteund en
pakt door als nodig is.’

Leiderschap is belangrijk,
niet alleen in de school,
maar ook in het bestuur.

De bestuurder, bovenschools of
algemeen directeur wordt immers
op de maatschappelijke verant-
woordelijkheid voor leeropbreng-
sten aangesproken! Daarom vinden
de eerste gesprekken die Giralis
voert over een Schitterende School
en de opdracht, altijd plaats met
het bestuur. Volgens Van der
Heijden kan Giralis de opdracht
niet uitvoeren als het bestuur de
voorwaarden niet maakt. ‘In diverse
scholen zien we dat de directeur
zich bezig houden met beheer,
financiën, externe contacten (brede
school). Het onderwijskundig lei-
derschap is dan vaak uitbesteed,
bijvoorbeeld aan de IB’er. De rollen
in de school moeten echter goed op
elkaar aansluiten en elkaar onder-
steunen: de onderwijskundig coach
en de leidinggevende hebben bei-
den en samen een verbeteropdracht
met het team. Een kwalitatief goede
school heeft naast de onderwijskun-

dige ondersteuning 'schitterend'
personeel en daarbij horend beleid
nodig.’

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 te
investeren in anders acteren. Strak
sturen (alleen) werkt niet. Zoals bij
de ontwikkeling van kinderen geldt
ook voor leerkrachten dat de juiste
manier van aanspreken leidt tot een
intrinsieke motivatie voor leren,
verbeteren en ontwikkelen. Ken je
leerlingen en leerkrachten en kop-
pel de optimale leeromgeving aan
de leerlingen- en leerkrachtenken-
merken. Wat hebben de school en
de leraren nodig? Op welke punten
moet er ontwikkeld worden?
Hebben zij de kracht om een tandje
bij te schakelen? Zo niet, welke
mogelijkheden zijn er dan op het
gebied van de mobiliteit? Soms is er
historie en cultuur waardoor er
blokkering in de professionele ont-
wikkeling is ontstaan. Het maken of
herstellen van de professionele cul-
tuur moeten openlijk worden
besproken, zowel in de gesprekscy-
clus met de schoolleider als in het
team. In het verbeterproces moeten
mensen, van algemeen directeur tot
en met de conciërges, aangesproken
worden op hun eigen reflectie- en
ontwikkelingsmogelijkheden.’

Leeropbrengsten bij
kinderen verbeteren vraagt
om een lerende omgeving!

Succesformule

Naar leiderschap is veel onderzoek
gedaan en er is veel over geschre-
ven onder meer door Senge,
Marzano en Fullan. Tepper &
Mulder hebben onderzoek gedaan
naar bestuurlijke verantwoordelijk-
heid en onderzoek van Mijs heeft
waardevolle inzichten gegeven in
verbetertrajecten. Het concept
Schitterende Scholen is onder meer
gebaseerd op genoemde weten-
schappelijke onderzoeken en
Giralisadviseurs werken met
beproefde aanpakken. Alle trajecten
die de periode van twee jaar hebben
doorlopen, zijn inmiddels succesvol
afgerond.

Een integraal samenhangend verbe-
terproces kan een school niet alleen
doorlopen. Het is belangrijk dat een
school gebruik kan maken van bui-
tenstaanders met verschillende
expertise. Voor adviseurs is flexibi-
liteit en aansluiten bij de behoefte
van de school in haar ontwikkeling
van belang. Door de integrale aan-
pak van Schitterende Scholen is dit
mogelijk. Een belangrijke taak is
volgens Van der Heijden de conti-
nue afstemming, waardoor het ver-
beterproces in optimale banen
wordt geleid. 'Het bereiken van een
kortstondig resultaat of ‘Window
dressing’ is geen kunst. Het gaat om
verbeteren met het oog op structu-
rele verbetering. Om dit voor elkaar
te krijgen begeleiden we de school,
eerst heel intensief en langzamer-
hand steeds meer op de achter-
grond. In de twee jaar wordt er een
cultuurontwikkeling in gang gezet
en een grote kwaliteitsslag gemaakt,
maar het is een illusie om te denken
dat de school dan klaar is. De
school zal de verbeteringen moeten
doorzetten, maar heeft alle tools in
handen om dit te kunnen doen.’

(Van) plan?
De school moet soms een nieuwe
weg zoeken in een veranderde
omgeving, een veranderde leerlin-
genpopulatie. Van der Heijden wijst
erop dat Giralis scholen helpt om

de organisatie en de onderwijskun-
dige kwaliteiten zo in te zetten dat
het aansluit bij specifieke schoolbe-
hoeften, maar dat het ook uitdaagt
om met je school excellent te pres-
teren. ‘In het verbeterplan zijn hoge
maar realistische doelen vastgesteld
in een mijlpalenoverzicht. Met de
bovenschoolse directeur/bestuurder
en de schooldirecteur sturen wij op
die mijlpalen: waarom hebben we
het gehaald of niet? Wat is er mis
gegaan? Halen we het de volgende
keer wel? Behaalde successen moe-
ten worden gevierd. Voor een blij-
vend succes is het belangrijk dat er
gedurende het hele proces ook aan-
dacht is voor kwaliteitszorg.
Uiteindelijk moeten in een goed
kwaliteitssysteem het resultaat en
de nieuw ingerichte processen
geborgd worden. Opschrijven hoe
we voortaan dingen in de school
doen en zorgen dat dit levende
documenten worden, die we
naslaan, aanvullen en veranderen
als nodig. Dat is voor ons de essen-
tie van kwaliteitszorg. Na het traject
kunnen alle leerkrachten meten hoe
ze er met de kinderen voorstaan. Ze
kunnen analyseren wat die meetge-
gevens betekenen en kunnen plan-
nen maken om te verbeteren. Alle
plannen kunnen ze uitvoeren, chec-
ken en indien nodig bijstellen
(Plan-Do-Check-Act)! Ook de
beleidsstukken worden geborgd.’

•
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Vanuit het Ministerie van Onderwijs is het doel
gesteld om in 2011 het aantal zeer zwakke
scholen teruggebracht te hebben van 97
(december 2009) naar 45. Met de aanpak van
Schitterende Scholen hebben we bewezen dat we
zowel de zeer zwakke als de zwakke scholen
effectief en binnen de gestelde tijdsperiode
begeleiden naar een kwalitatief goede school.

Het blijkt dat de in de meeste gevallen, zowel de
schoolleiders als de leerkrachten, verrast zijn over
het predicaat zwak of zeer zwak. Hoe staat uw
school er voor? Kunt u verrast worden? Laat dit
niet gebeuren. De aanpak van Schitterende
Scholen (aansluiten bij bestuurders – snel uit te
voeren – integraal – succesvol – eigenaarschap)
is uitstekend geschikt om in te zetten in uw
schoolontwikkeling, zodat de school nooit zwak
wordt, maar op weg gaat naar een excellerende
Schitterende School!

Leiderschap doet er toe
Giralis Groep stimuleert
algemeen directeur, schoolleider en
leerkrachten tot krachtiger optreden

Meer informatie:
Annemiek Verschuuren, Ria van der Heijden

Giralis Groep
telefoon 073 - 6405000
e-mail a.verschuuren@giralisgroep.nl

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

Ria van der Heijden, adviseur leiderschap

‘I


