
Beste collega,

Midden in de vierde jaargang van School aan zet magazine maken we 
voorzichtig een eerste balans op. Want komend voorjaar ronden we de 
taal/lees- en rekenverbetertrajecten af. Scholen en onderwijsprofessionals 
hebben samen met PK veel ontwikkelingen in gang gezet, instrumenten
ontwikkeld en goede voorbeelden verspreid. Het belang van taal en 
rekenen en het versterken van opbrengstgericht werken staat bij scholen 
duidelijk op de kaart. Dat betekent niet dat we klaar zijn. Juist nu is het van 
groot belang om de resultaten duurzaam te maken. 

PK blijft scholen ondersteunen bij het invoeren van verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen, 
niet door nieuwe subsidieprojecten en -trajecten, maar door gerichte activiteiten, verspreiding en 
kennisdeling. Daar horen natuurlijk ook de beproefde PK-middelen bij, zoals School aan zet, de 
kwaliteitskaarten en de conferentie in Lunteren. Maar met het onderwijsveld gaan we ook op zoek 
naar aanvullende succesvolle aanpakken, als het ontwikkelassessment en e-learning.  
Samen houden we de aandacht gericht op opbrengstgericht werken, de basisvaardigheden en het 
inventariseren en delen van aantoonbaar goede aanpakken en resultaten in het veld.

Voor nu een fi jne vakantie en feestdagen gewenst en veel goede zin in het nieuwe jaar!

Roel Weener, algemeen projectleider Projectbureau Kwaliteit

VOOR SCHOLEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS
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Jaarkalender eff ectief rekenonderwijs

AGENDA

REFERENTIENIVEAUS 
TAAL EN REKENEN
nog enkele plaatsen in januari 
2011,  Assen, Rotterdam, Venlo, 
Utrecht, Beekbergen en Haarlem

MASTERCLASSES
OPBRENGSTGERICHT BESTUREN
nog plaats op enkele data in het 
voorjaar van 2011, De Bilt

MASTERCLASSES
EDUCATIEVE INFRASTRUCTUUR
diverse onderwerpen in februari 
en maart 2011, Utrecht

DRIEDAAGSE CONFERENTIE 
TIEN JAAR LEREN IN LUNTEREN
21, 22 en 23 maart 2011, Lunteren
21 maart: bestuurlijk programma

Kijk op www.schoolaanzet.nl voor 
meer informatie en inschrijven.
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OP MAAT BESTUUR INOS
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REFERENTIENIVEAUS 
FILM: ELKE DAG LEZEN
LEES VERDER OP PAGINA 6

VERBETERTRAJECTEN
LEES VERDER OP PAGINA 7

ONDERWIJSGANGMAKER 
AAN HET WOORD
LEES VERDER OP PAGINA 8

Test je eigen vaardigheden
Een kenmerk van sterke leerkrachten is dat ze nog sterker willen worden. 
Om hen daarbij te helpen lanceert PK in januari het ontwikkelassessment. 
Vier online tests die leerkrachten kunnen doen. En: je slaagt altijd.

Met het ontwikkelassessment 

kun je nagaan hoe het gesteld 

is met je eigen vaardigheden 

op het gebied van taal/lezen en 

zicht op je eigen didactische 

kwaliteiten en onderwijs-

behoeften. Dat kan je gebruiken 

voor het pop-gesprek met je 

directeur of als input voor een 

gesprek met je collega’s.

De tests nemen elk 30 tot 45 

minuten in beslag. Je kan ze dus 

beter niet allemaal in één keer 

uitvoeren, maar je eigen keuzes 

maken in de loop van de tijd.

Zie www.ontwikkelassessment-

leraarpo.nl en www.schoolaanzet.nl

in de loop van januari 2011.

rekenen.  Ook kun je vaststellen 

op welke aspecten van eff ectieve 

interventies en opbrengstgericht

werken je nog zou kunnen 

groeien en wat je al weet over  

referentieniveaus en de 

doorgaande leerlijnen. 

Het ontwikkelassessment geeft 

inhoudelijke feedback over waar 

je kansen liggen om sterker te 

worden. De tests zijn gratis en 

anoniem en zo gemaakt dat ze 

niet als beoordelingsinstrument 

kunnen worden gebruikt.

Als je weet op welke punten je

sterker kan worden heb je meer
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MASTERCLASSES TEAMBIJEENKOMST OPBRENGSTGERICHT 
WERKEN

Vanwege de grote belangstelling organiseert Projectbureau 
Kwaliteit in januari, februari en maart nog een aantal 
masterclasses Teambijeenkomst opbrengstgericht werken.

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

NIEUWE KWALITEITSKAARTEN

Er zijn weer nieuwe kwaliteitkaarten, o.a.:
• Kwaliteitskaart Alternatief leerlingrapport (voor schoolleiders s(b)o)
• Scan opbrengstgericht besturen
• Bestuursmodellen en opbrengstgericht besturen
• Jaarkalender eff ectief rekenonderwijs

U vindt ze op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en 
www.schoolaanzet.nl bij Implementatiekoff er of Kwaliteitskaarten.

Een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid

Opbrengstgericht werken ter sprake brengen in het team levert wel wat op. Meestal spreken 
leerkrachten af dat ze meer met elkaar gaan delen. Ook worden de doorgaande leerlijnen een 
onderwerp in de school. “Meer dan andere beleidsthema’s vinden leerkrachten dit leuk.” 

LEUK

Daarbij heeft de schoolleider een belangrijke rol: hij of zij moet een 

leerkracht die zich niet aan de afspraken houdt aanspreken, anders 

komt opbrengstgericht werken niet van de grond. Maar hebben 

leerkrachten echt zo’n bezwaar tegen  opbrengstgericht werken? 

“Meer dan andere beleidsthema’s vinden leerkrachten dit leuk”, zegt 

een deelnemer aan een van de masterclass. “Ze meten de leerresultaten,

passen hun instructie aan en zien een half jaar later resultaten. Dat is 

“Op het niveau van de leerkracht krijgt opbrengstgericht werken pas echt betekenis.”

MASTERCLASSES TEAMBIJEENKOMST OPBRENGSTGERICHT WERKEN

enorm motiverend.” Maar leerkrachten hebben vaak andere zorgen. 

“Workshops over gedragsproblemen zitten altijd vol”, weet Yvonne. 

“Daar moeten we echt iets mee doen. Opbrengstgericht werken gaat 

over gegevens, terwijl de leerkracht last heeft van gedrag. Alleen 

opbrengsten analyseren werkt niet. Om hulp te accepteren moet er 

een veilige cultuur in de school zijn.”

RUST

Met het team praten over opbrengstgericht werken creëert rust, is de

ervaring van Yvonne en Tijn. Deelnemers aan de masterclass ontvangen

materialen om het thema bespreekbaar te maken, zoals een dvd. Vaak 

is de fi lm heel herkenbaar voor leerkrachten. Door leerkrachten in 

kleine groepjes te laten praten over stellingen, over samenhang met 

andere beleidsthema’s, over leren van elkaar, wordt duidelijk hoe 

collega’s erover denken. “Je moet niet de dvd laten zien en er verder 

niets mee doen”, zegt Yvonne. “Er moet iets aan voorafgaan en er 

moet iets op volgen. Vaak is een uitkomst van een bijeenkomst dat 

leerkrachten afspreken meer te delen met elkaar, bij elkaar in de 

klas te gaan kijken. Ook zie je vaak dat de leerlijnen een onderwerp 

worden. Door opbrengstgericht te werken zie je beter waar de hiaten 

zitten tussen de groepen. Zo ontstaat er een gevoel van gedeelde 

verantwoordelijkheid en gaan mensen aan de slag.”

Meer informatie  over opbrengstgericht werken vindt u op 

www.schoolaanzet.nl 

“Meestal zijn leerkrachten niet bekend met opbrengstgericht werken, 

en wat hun rol daarin is”, zegt Yvonne Leenders. Samen met Tijn 

Nuyens geeft zij de masterclasses Teambijeenkomst Opbrengst-

gericht werken van Projectbureau Kwaliteit. In deze masterclasses

leren schoolleiders, intern begeleiders en bestuurders hoe zij met 

schoolteams opbrengstgericht werken kunnen bespreken. Wat 

betekent het om uit toetsgegevens consequenties te trekken voor 

het werken in de klas? “Intern begeleiders hebben een voorsprong in 

kennis”, legt Yvonne uit. “Voor ib’ers worden landelijke bijeenkomsten 

georganiseerd. Daardoor zijn zij meestal beter op de hoogte dan 

leerkrachten. Terwijl opbrengstgericht werken op het niveau van de 

leerkracht pas echt betekenis krijgt.”
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JAARKALENDER EFFECTIEF REKENONDERWIJS

Tijd voor goede voornemens voor uw rekenonderwijs? 

De Jaarkalender eff ectief rekenonderwijs zet de belangrijkste 

activiteiten voor het versterken van het rekenonderwijs op een 

rij. Om de resultaten van uw rekenverbetertraject te borgen is 

deze kalender dus een onmisbaar hulpmiddel. De jaarkalender 

is ook in een Wordversie beschikbaar, waardoor hij gemakkelijk 

kan worden aangepast aan de eigen schoolsituatie.

De Jaarkalender eff ectief rekenonderwijs wordt meegestuurd met
deze School aan zet en is te downloaden via www.rekenpilots.nl/
kwaliteitskaarten 

Het Forum rekent op betere tijden
Eén van de belangrijkste pijlers onder het nieuwe rekenonderwijs op Het Forum in Warnsveld is 
het groepsplan. Ook is de rekentijd verlengd van drie kwartier naar een uur en is onderling 

afgesproken hoe dat uur wordt ingevuld. Leerkracht Hilde Balduk: “Het komt niet meer voor dat 
hoofdrekenen door gebrek aan tijd wordt overgeslagen.”

Het rekenonderwijs op obs Het 

Forum in Warnsveld liet ook 

volgens het team al enige tijd 

te wensen over. Maar toen de 

onderwijsinspecteur de school 

‘rekenzwak’ noemde was het 

helemaal duidelijk: hier moest 

iets gebeuren. “Met adviezen 

van buiten waren we al aan de 

slag gegaan”, zegt Martin Botter, 

directeur van Het Forum. “En 

toen de mogelijkheid van het 

intensief rekenverbetertraject 

langs kwam, hebben we daar 

direct gebruik van gemaakt.”

PLANMATIG 

Het eenjarige rekenverbeter-

traject bestaat uit drie 

uitgebreide gesprekken met 

twee onderwijsadviseurs. Deze 

onderwijsadviseurs zijn er vooral 

voor de feedback. “Wij hebben 

met ons team zelf het plan 

gemaakt om ons rekenonderwijs

te verbeteren”, zegt Martin. 

”Daar hebben we met de 

adviseurs over gepraat om het 

verder aan te scherpen.” Eén van 

de belangrijkste pijlers onder 

het nieuwe rekenonderwijs is 

het groepsplan. “Door voor elke 

groep doelen te stellen’, zegt 

leerkracht en intern begeleider

Florence Kah, “is het voor 

leerkrachten veel duidelijker 

geworden wat ze moeten doen 

en hoe ze dat moeten doen.” 

Daarbij heeft de school de 

dagelijkse rekenlessen verlengd 

van drie kwartier naar een uur, 

maar ook onderling afgesproken 

hoe dat uur wordt ingevuld. 

Leerkracht Hilke Balduk ziet 

“Door veel te oefenen wordt sneller geautomatiseerd”, vertelt leerkracht en intern begeleider Florence Kah.

daarvan de resultaten. “Vroeger 

kwam het wel eens voor dat je 

als leerkracht geen tijd meer 

had voor het hoofdrekenen. Dat 

sloeg je dan maar een keer over. 

Nu is het voor iedereen duidelijk 

hoe de rekenles eruit ziet. En 

in alle groepen is de werkwijze 

nagenoeg gelijk.”

VEEL OEFENEN

Naast het verlengen van de 

rekentijd heeft Het Forum ook 

de instructie aangepakt. Die is 

nu veel eff ectiever. “Daardoor 

hebben de leerlingen meer tijd 

om zelfstandig met de sommen 

te oefenen”, zegt Florence. 

“En door veel te oefenen wordt 

een en ander sneller 

geautomatiseerd.” Bijkomend 

voordeel is volgens collega-ib’er 

Jan-Willem van de Vegt dat 

leerkrachten meer aandacht 

kunnen besteden aan zwakkere 

leerlingen. “Eerder werkten de 

leerlingen meer zelfstandig, 

bijvoorbeeld in het maatschrift 

met aparte instructie. Nu blijven 

ze gewoon in de groep, krijgen 

ze toch extra instructie, maar 

vallen ze veel minder op. 

Voor het kind is dat een stuk 

plezieriger.”

TEVREDEN

Martin kijkt tevreden naar de 

resultaten. “Misschien waren we 

hier ook uitgekomen als we het 

helemaal zelfstandig hadden 

moeten doen. Maar dan had dit 

proces veel langer geduurd en 

hadden we bovendien het risico 

gelopen dat het ergens 

onderweg was doodgebloed. 

Nu zijn we echt goed op weg.”

Lees meer praktijkervaringen op 

www.rekenpilots.nl/

lerenvanelkaar 
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Betere didactici voor betere leeropbrengsten

Conferentie Opbrengstgericht werken met de pabo

Iselinge Hogeschool is een van de twintig pabo’s die mee doen aan het project Opbrengstgericht
werken in de pabo. Dit door Projectbureau Kwaliteit en het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen
Basisonderwijs (LOBO) opgezette stimuleringsprogramma heeft als doel opbrengstgericht werken
op pabo’s onder de aandacht te brengen.

“Ik sluit in mijn lessen nu beter aan bij de problemen die de studenten 

hebben met instructie”, vertelt Mariëlle Dortant, docent taal/lezen 

aan Iselinge Hogeschool in Doetinchem. “Doordat studenten video’s 

maken van hun stage zie je wat ze doen en beleven.”

Op basisscholen, en zeker op de scholen die deelnemen aan een taal/

lees- of rekenverbetertraject, staat opbrengstgericht werken steeds 

Scholen verwachten van pabo’s dat toekomstige leerkrachten weten hoe je met een 
leerlingvolgsysteem werkt en hoe je een trendanalyse moet interpreteren.

Zij deden dit tijdens de conferentie voor scholen en pabo’s over 

opbrengstgericht (samen)werken, die de PO-Raad samen met het Lan-

delijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) organiseerde.

Pabo’s die in pilots met scholen en in hun eigen organisatie actief zijn 

met opbrengstgericht werken, deelden hun ervaringen en resultaten 

met collega’s en studenten. Schoolbestuurders en pabodirecteuren 

hebben een voortrekkersrol in onderlinge samenwerking. Daarom 

gingen zij tijdens de conferentie in een speciale sessie met elkaar in 

gesprek over hoe zij de samenwerking in hun regio in de dagelijks 

praktijk gestalte willen geven.

PUBLICATIE OPBRENGSTGERICHT WERKEN MET EN IN DE DE PABO

meer in de belangstelling. Deze scholen verwachten van de pabo’s 

dat de toekomstige generatie leerkrachten ook weet hoe je met een 

leerlingvolgsysteem werkt en hoe je een trendanalyse moet 

interpreteren.  

De pabo’s in het project werken, samen met de scholen waar hun 

studenten stage lopen, aan de verbetering van het taal/lees- of 

rekenonderwijs, altijd in aansluiting op een traject waarmee de school 

al bezig is. Bijzonder is de rol die de studenten daarbij innemen: zij 

lopen geen stage als aankomend leerkracht, maar doen onderzoek 

en experimenteren met aanpakken. Dat betekent dat zij naast de 

leerkracht staan, in de rol van educatief adviseur. Zo ontwikkelen 

de studenten van Iselinge kijkwijzers voor eff ectieve instructie in 

woordenschat. Marielle Dortant: “Betere didactici zorgen voor betere 

leer-opbrengsten. Door te werken met kijkwijzers en video’s krijgen 

studenten sneller betere instructievaardigheden. De leerkrachten van 

de basisschool gaan hiermee nu ook aan de slag.”

In het boekje Opbrengstgericht werken met en in de pabo vertellen o.a. 

pabodocenten, schoolleiders, leerkrachten en studenten over het project. 

De brochure is te bestellen via www.onderwijsuitgaven.nl (€ 10,- inclusief 

verzendkosten). 

Meer informatie over opbrengstgerichte pabo’s bij u in de regio vindt u op 

www.schoolaanzet.nl  bij Opbrengstgericht werken onder Pabo’s.

De PO-Raad en de HBO-raad willen nauwer gaan samenwerken om 

de kwaliteit van het primair onderwijs en de onderwijskwaliteit van 

de pabo’s te verbeteren. Hiertoe zetten de raden gezamenlijk in op 

regionale samenwerkingsverbanden, betere onderwijsresultaten door 

verdere professionalisering van (toekomstige) leerkrachten en meer 

aandacht voor refl ectie op het eigen handelen, het opbrengstgericht 

werken, op het niveau van de leerling. De focus ligt de komende jaren 

op de kwaliteit van taal en rekenen.

Kijk voor het verslag en de presentaties van de conferentie op 

www.schoolaanzet.nl

Op 8 december gingen voor het eerst bijna 250 pabodocenten, stagebegeleiders, lectoren, 
studenten, schoolleiders en bestuurders breed met elkaar in gesprek over de dagelijkse praktijk 
in de scholen en hoe studenten zich daar het beste op kunnen voorbereiden. 
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“Het geeft houvast”

Bestuursvoorzitter Wim Kaizer: “Als het gaat om leeropbrengsten, moeten we op 
alle scholen dezelfde taal spreken.” 

INOS in Breda is een van de schoolbesturen die de afgelopen jaren in een Op Maat-traject extra 
investeerde in opbrengstgericht taal/lees- en rekenonderwijs. “Wij willen de leerkracht haar vak 
weer teruggeven en grote verantwoordelijkheid geven voor het primaire proces”, vertelt Wim 
Kaizer, voorzitter van het College van Bestuur. “Maar niet meer zoals vroeger, met de deuren 
dicht, maar actief samen met collega’s in het team.”

In Breda en omgeving is INOS als 

schoolbestuur verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van het 

onderwijs aan 10.500 kinderen 

op de 31 bij haar aangesloten 

scholen. 1.350 professionals 

moeten zorgen voor kwaliteit. 

Resultaat en opbrengstgerichtheid

zijn daarbij van groot belang. 

Elke school moet voldoen aan 

een ambitieus basisniveau voor 

zowel de opbrengsten als voor 

passend onderwijs. Daarnaast 

kiest iedere school een eigen 

onderscheidend profi el. Op een

aantal scholen wordt ook 

gewerkt aan taal- en rekenpilots 

in het perspectief van 

opbrengstgericht werken.

ZOEKEN NAAR 

MOGELIJKHEDEN

Wim vindt het belangrijk de 

kwaliteit van het onderwijs 

continu te verbeteren, zodat 

talenten en leerprestaties van 

leerlingen zo goed mogelijk 

benut worden en zij goed 

kunnen doorstromen naar het 

voortgezet onderwijs. “De 

leerkracht speelt daarin een 

belangrijke rol; die maakt het 

verschil. Een goed pedagogisch 

klimaat is heel belangrijk, maar 

ook doelen stellen en hoge 

verwachtingen hebben van 

leerlingen en het regelmatig 

volgen en bijstellen van de 

verwachte ontwikkelingen. We 

willen zoeken naar mogelijkheden

in plaats van beperkingen en 

steeds de lat weer hoger leggen. 

In het speciaal (basis)onderwijs 

willen we dit ook, onder meer 

door te werken vanuit het 

ontwikkelingsperspectief van 

leerlingen.”

 ANALYSES MAKEN

“Als het gaat om leeropbrengsten

moeten wij op alle scholen 

dezelfde taal spreken. Daarom 

hebben we één leerlingvolg-

systeem voor alle 31 scholen: 

26 basisscholen, twee scholen 

voor speciaal basisonderwijs en 

drie REC-SO scholen. De scholen 

gebruiken de informatie uit het 

leerlingvolgsysteem om hun 

(taal- en reken-)onderwijs te 

verbeteren. Doordat alle scholen  

hetzelfde leerlingvolgsysteem 

gebruiken kan je leren van 

elkaars deskundigheid. Alle 

directeuren en intern begeleiders

kunnen inmiddels de meer 

gevorderde (trend)analyses 

maken en interpreteren.  Ook 

de leraren worden geschoold in 

het werken met het leerlingvolg-

systeem.“

ZELF OPLEIDEN

De scholen stellen een zelfeva-

luatierapport op met tussen- en 

eindopbrengsten op groeps- en 

schoolniveau. Dat maakt het 

mogelijk om beleidsmatige 

keuzes op schoolniveau te maken.

Naast de directeuren en interne 

begeleiders worden inmiddels 

ook de teamcoördinatoren van 

de zelfverantwoordelijke teams 

binnen INOS geschoold. Zij 

spreken elkaar regelmatig 

schooloverstijgend over 

opbrengsten en kwaliteits-

verbetering van het onderwijs. 

Wim: “Op dit moment 

worden de scholen van de 

stichting ondersteund door 

externe experts, maar wij willen 

zelf experts opleiden. In feite 

gebruiken we de externe 

ondersteuning om de ‘trainers 

te trainen’, de directeuren, de 

interne begeleiders en de 

teamcoördinatoren. Het doel is 

dat opbrengstgericht werken 

steeds meer en steeds breder op 

de werkvloer door onze eigen 

INOS-mensen wordt gedragen.“

LEREN VAN ELKAAR

Wim over de opbrengstgerichte 

cultuur: “Het geeft veel houvast 

om op een professionele manier 

met elkaar over onderwijs en 

zorg te praten, over je rol als 

leerkracht, maar ook als team in 

een bepaalde bouw. Het kijken 

naar opbrengsten op groeps-

niveau moet echter geen 

afrekenen worden. Het gaat er 

juist om met elkaar in gesprek 

te gaan, van elkaar te leren en 

elkaar verder te helpen.” 

Meer opbrengstgerichte besturen 

vindt u op www.bestuuraanzet.nl
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elke dag lezen
Sara kijkt benauwd op. Welk woord staat hier? “Doe maar hakken”, zegt juf Laila zachtjes. “B…” 
In zichzelf prevelt Sara: “b…  ee…. “ Het is een van de hartveroverende scènes uit de fi lm elke 
dag lezen die Lumineus Filmproducties samen met Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad en 
Alle Scholen in Beweging heeft ontwikkeld. 

Op basisschool De Kameleon in ’s-Hertogenbosch lezen alle kinderen 

aan het eind van groep 3 op minimaal AVI-2 niveau. En dat spreekt 

niet vanzelf op een school met veel kinderen met een niet-Nederlands-

talige achtergrond. 

De fi lm elke dag lezen laat zien hoe de school dit voor elkaar krijgt. We 

volgen het proces van leren lezen een schooljaar lang, van de eerste 

letter i tot de laatste bladzijden van Veilig leren lezen. Rosina leest vlot 

voor op de laatste schooldag: “Muizen zijn niet gevaarlijk. Ze zijn heel 

onschuldig.” 

Laila, de leerkracht van groep 3, stelt doelen aan het begin van het 

schooljaar, besteedt veel tijd en aandacht aan lezen en geeft niet snel 

op. Belangrijk is ook dat het leren lezen in groep 3 gezien wordt als 

een verantwoordelijkheid van de hele school.

Elke dag lezen (€ 12,50) is te bestellen via www.onderwijsuitgaven.nl

Het boekje bij de dvd bevat vragen en opdrachten. Dat maakt de dvd 

geschikt om samen met pabostudenten en leerkrachten te bekijken en na 

te gaan: Hoe ga ik zelf om met leren lezen en hoe zou ik dat beter kunnen 

doen? 

OPBRENGSTGERICHT BESTUREN

Opbrengstgericht besturen betekent dat het bestuur zich 
in zijn beleid laat leiden door de uitkomsten van metingen 
en observatiegegevens en werkt vanuit het concept van 
opbrengstgericht werken. 

Om besturen hierbij te helpen organiseert Projectbureau 

Kwaliteit (PK) van de PO-Raad in het schooljaar 2010-2011 een 

aantal masterclasses ‘Opbrengstgericht besturen’. 

De masterclasses geven inzicht in hoe bestuurders actief 

onderwijskundig leiding kunnen geven en opbrengstgegevens 

kunnen gebruiken om het onderwijs in de basisvaardigheden 

duurzaam te verbeteren en te borgen. Onderwerp zijn o.a. 

het•ontwikkelen van een lerende en opbrengstgerichte cultuur 

en het verbinden met beleid als referentieniveaus, good 

governance, kwaliteitszorg en passend onderwijs.

Op www.bestuuraanzet.nl vindt u meer informatie over de 

masterclasses Opbrengstgericht besturen, kwaliteitskaarten, de 

scan opbrengstgericht besturen en praktijkvoorbeelden.

BIJEENKOMSTEN REFERENTIENIVEAUS

Wegens grote belangstelling organiseert PK in januari nog een 

aantal bijeenkomsten over de referentieniveaus taal/lezen en 

rekenen/wiskunde. Deelnemers krijgen informatie over inhoud 

en doel van de referentieniveaus en handvatten voor school-

teams om er in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan. 

Na afl oop zijn zij in staat om collega’s en ouders uit te leggen 

wat referentieniveaus zijn, waarom deze ingevoerd worden 

en wat de relatie van de referentieniveaus is met de duurzame 

versterking van het taal/lees en rekenonderwijs.

Tijdens de bijeenkomsten worden twee kwaliteitskaarten 

uitgereikt. Een met de meest gestelde vragen over referentie-

niveaus en een kaart over ‘Hoe voer ik het gesprek over de 

referentieniveaus in mijn team en hoe informeer ik ouders’? 

De kaarten worden besproken tijdens de workshops en kunnen 

daarna ook in de schoolteams worden gebruikt.

Kijk voor meer informatie over de referentieniveaus en de 

bijeenkomsten op www.schoolaanzet.nl. 
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In het kader van de Kwaliteitsagenda Scholen voor Morgen heeft Projectbureau Kwaliteit met het 
brede onderwijsveld sinds 2007 gewerkt aan het leren binnen en tussen scholen en het 
versterken van opbrengstgericht werken. Wat is de stand en hoe nu verder?

Voorzichtige opbrengsten verbetertrajecten

Bijna 2.000 basisscholen en 

scholen voor speciaal (basis)

onderwijs namen deel aan een 

gesubsidieerd driejarig taal-/lees 

of rekenverbetertraject. De scho-

len werken samen in clusters of 

netwerken van scholen, zodat 

het leren van en met elkaar niet 

alleen binnen de school, maar 

ook bovenschools gerealiseerd 

kan worden. Ze zijn daarbij 

ondersteund door inhoudelijke 

experts en bestuurlijke adviseurs. 

AANTOONBARE 

VERBETERINGEN

De inspectie gaat de komende 

jaren rapporteren over de mate 

waarin activiteiten, gericht op 

het verbeteren van het taal-/

lees- en rekenonderwijs, leiden 

tot een meetbare verbetering 

van de leerlingprestaties op die

gebieden. Vertegenwoordigers

van scholen in een verbetertraject 

geven aan al wel verbetering 

te zien in het handelen van de 

leerkracht,het opbrengstgericht

werken op teamniveau, in 

het planmatig werken, in het 

klassenmanagement en in de 

resultaten van leerlingen.

FOCUS OP LEERPROCES 

Onderzoek toont aan dat de 

verbetertrajecten leiden tot een 

sterkere focus op het leerproces

van leerlingen en daarmee 

samenhangend de kwaliteit van 

de instructie in het taal/lees- en 

rekenonderwijs. Veel scholen 

stellen hoge, meetbare doelen 

voor de prestaties van leerlingen.

Om de gestelde doelen te reali-

seren hebben de scholen onder 

andere meer leertijd ingeroosterd.

Verder blijkt dat leraren als 

gevolg van de verbetertrajecten 

meer samenwerken en meer 

overleggen over de vormgeving 

en inhoud van hun onderwijs. 

Bovendien wordt op boven-

schools niveau het ‘leren van 

elkaar’ gestimuleerd door het 

organiseren van studiedagen en 

netwerkbijeenkomsten.

KWALITEIT INSTRUCTIE

Veel aandacht is er ook voor de 

kwaliteit van de instructie, vaak 

in relatie tot het vorm en inhoud 

geven aan diff erentiatie. Hierbij 

richt de focus zich vooral op de 

zwakkere leerlingen. Wenselijke 

aanpassingen voor betere 

leerlingen zijn vooral bij rekenen 

nog onvoldoende op gang 

gekomen.

HOE NU VERDER?

Op basis van de eerste successen 

is het van belang de opgedane 

kennis en ervaring verder te 

verspreiden en te borgen. De 

vraag is hoe het verder zal gaan 

na 2011. Er is een goede start 

gemaakt, maar een periode van 

drie jaar blijkt te kort om een 

stevige inbedding van 

opbrengstgericht werken en 

dus ook een voortdurende 

verbeteringsslag in het onder-

wijs in de basisvaardigheden 

te realiseren. Hoe kunnen de 

behaalde resultaten tot nu toe 

verder worden uitgebreid of 

worden vastgehouden? Hoe 

voorkom je terugval als de 

subsidietrajecten zijn afgerond? 

Wat is er nodig om grotere 

groepen scholen te betrekken? 

Er is een beweging op gang 

gekomen maar de geboekte 

resultaten zijn kwetsbaar. 

Een echte verbeterslag in de 

kwaliteit van het taal/lees- en 

rekenonderwijs vraagt nog veel 

investeringen in tijd en middelen.

Rapportages over de verbetertra-

jecten en opbrengstgericht werken 

vindt u op www.schoolaanzet.nl 

onder Publicaties.

ELEARNING PROJECT: KANSRIJKE INTERVENTIES

Hoe zorg je er nú voor dat de professionalisering van leerkrachten,
intern begeleiders en schoolleiders niet onder druk komt te 
staan door beperkte mogelijkheden in de jaarplanning van 
de  school of een beperkt budget? Hoe zorg je ervoor dat een 
scholingsaanbod naadloos aansluit op de scholingsbehoeften 
van individuele personen? 

Projectbureau Kwaliteit komt in het voorjaar van 2011 met 
Kansrijke interventies, een e-learning project om het 
leerrendement voor leerkrachten te vergroten. Kansrijke 
interventies kent een goede afstemming tussen inhoud, 
bijeenkomsten, werkvormen en e-coaching. Deelnemers 
hebben overal en op elk moment van de dag toegang tot de 
materialen. Scholen kunnen zelf bepalen of ze de scholing 
zelfstandig oppakken of met begeleiding door externe experts.

De eerste modules gaan over voorbereidend en aanvankelijk 
taal/leesonderwijs, voortgezet technisch leesonderwijs in de 
middenbouw en woordenschatontwikkeling. Ook voor het 
rekenwiskundeonderwijs worden er modules ontwikkeld, in 
eerste instantie gericht op de kwaliteit van instructie en het 
automatiseren. 

Meer informatie volgt via de digitale nieuwsbrief van 
www.schoolaanzet.nl 
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ONDERWIJS
GANG-
MAKER 
AAN HET 
WOORD

Annetti van Loon is orthopedagoog bij De Korenaer 

in Oss, een van de 13 scholen van Stichting Katholiek 

Basisonderwijs Oss. Op de Korenaer staat goede 

leerlingzorg centraal. Daarbij heeft orthopedagoog 

Annetti een belangrijke rol: “Mijn motivatie ligt in het 

denken vanuit de kracht en de kwaliteiten van ieder 

kind.” Annetti is ook actief in de GMR van de stichting.

Bent u een onderwijsgang-

maker en wilt u in deze 

rubriek vertellen waar u 

op school mee bezig bent? 

Laat het ons weten via 

redactie@schoolaanzet.nl
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Een orthopedagoog in de school
“Het mooie van mijn rol is dat ik de hele schoolloopbaan van het kind 
kan volgen. Ik ken het kind, de situatie thuis, de leerkrachten en de 
ib’er.”  Orthopedagoog Annetti van Loon vindt het een voordeel dat zij 
twee dagen per week aan De Korenaer in Oss verbonden is. “Ik kan aan 
de bel trekken als een leerling die in groep 2 al kan lezen, in groep 4/5 
niet meer ‘in beeld’ is.”

Orthopedagoog Annetti 

diagnosticeert en begeleidt op 

De Korenaer zelf vragen over leer-

capaciteiten, prestatiemotivatie,

faalangst, competentiebeleving

en sociale acceptatie van

leerlingen, naast onderzoek door 

externen. “We willen de drempel 

verlagen door zoveel mogelijk 

zorg ín de school te bieden. Dat 

doen we door goed contact met 

de ouders en aandacht over een 

langere termijn.”

TRAININGEN

“De leerkracht, intern begeleider

en ouders hebben allemaal een 

rol om het kind verder te helpen 

in zijn leerontwikkeling en 

persoonlijke ontwikkeling. Als 

het nodig is maken we met alle 

betrokkenen een plan om het 

kind de juiste zorg te bieden. 

Jaarlijks organiseren we sociale

weerbaarheidstrainingen. In 

groepjes van tien doen we dan 

rollenspellen, om te oefenen 

met duidelijk spreken, je mening 

zeggen en een ander vragen om 

te spelen.” 

‘PLATTE’ METHODES

Toch kan je niet op alles sturen 

en zijn zaken als burgerschaps-

ontwikkeling moeilijk meetbaar. 

Annetti: “Dyslexie kan een kind 

enorm frustreren en voor visueel 

of auditief leren is er vanuit de in-

spectie nauwelijks aandacht. Wij

kunnen dat al vroeg signaleren,

maar de methodes zijn vaak heel 

‘plat’. De vertelkwaliteiten van de 

leerkracht zijn enorm belangrijk 

om kennis en leergierigheid over 

te brengen.”

TECHNISCH LEZEN

Als taalpilotschool heeft De 

Korenaer de afgelopen jaren 

veel aandacht besteed aan het 

leesonderwijs, met name aan 

technisch lezen. “We zien dat de 

kinderen vooruitgaan. Dan is het 

leuk om te kijken, waar staat de 

groep nu? Dat motiveert enorm. 

We brengen de scores in beeld en 

vergelijken die met de Cito- en de 

inspectienorm. Dat is ook goed 

voor de leerkrachten, alhoewel ik 

soms een spanning ervaar tussen 

de eis van de inspectie om alles 

op papier te zetten en de kwa-

liteiten die we van leerkrachten 

vragen: dat ze leerlingen kunnen 

enthousiasmeren en boeiend 

kunnen uitleggen en vertellen.”

INSTRUCTIE

Om leerkrachten te helpen bij 

hun instructie gebruikt Annetti

ook de kwaliteitskaarten van 

Projectbureau Kwaliteit. “We 

hebben ze rondgemaild en in 

een digitale map geplaatst, zodat 

de leerkrachten er eenvoudig 

bij kunnen. Een aantal kaarten is 

gebruikt bij studiedagen, zoals 

die over de methodes Goed 

gelezen en Nieuwsbegrip en het 

diff erentiëren bij technisch lezen. 

We gebruiken ze ook om te kijken 

hoe Cito omgaat met toetsen 

voor kinderen met dyslexie en de 

spellingtoetsen en als achter-

grondinformatie, zoals de paper 

van Kees Vernooy waarin het 

belang van leesmotivatie aan de 

orde komt.”  

MEE BOUWEN

Annetti denkt binnen de stichting 

actief mee over hoe je zorg en 

onderwijs op orde kan brengen: 

“Je kan niet altijd direct een 

nieuwe methode kopen, al zou je 

dat willen. Maar ook met overige 

middelen kan je veel doen.

Ik heb echt zin om mee te bouwen

aan de ontwikkeling van leerlingen,

maar ook van de school.” 


