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De nieuwe privacywet gaat in op 25 mei. 
Bereid jouw school goed voor. Kijk voor 
handige online hulpmiddelen op hulpbijprivacy.nl 

p r i v a c y  g a a t  i e d e r e e n  w a t  a a n

Is jouw school al goed voorbereid
op de nieuwe privacywet?
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6  Besturen en onderwijskwaliteit
  Schoolbesturen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de 

onderwijskwaliteit. De vraag is of zij deze verantwoorde-
lijkheid ook echt waar kunnen maken. Wetenschappelijk 
bewijs is niet te leveren.

10 Huisacademie
  Ruim tien jaar geleden verschenen de eerste huisacade-

mies in het onderwijs. Deze hebben zich inmiddels verder 
ontwikkeld en vormen een belangrijke leerinfrastructuur 
voor de professionalisering van leraren. 

14 De lerende schoolleider
  Wat zijn de effecten van formeel en informeel leren van 

schoolleiders op het individu, de schoolorganisatie en de 
kwaliteit van het onderwijs? 

17 Collectief professionaliseren
  De kwaliteit van de het onderwijs hangt nauw samen met 

de kwaliteit van de professionals die er werken. De school 
als lerende organisatie.  

20  Goed worden en blijven
  Het programma Goed worden en goed blijven helpt  

scholen bij het verbeteren van het onderwijs. Hoe werkt 
dat in de praktijk? 

23 Positioneren academische leerkracht
  Mede door de academische lerarenopleidingen, zijn er 

steeds meer leerkrachten met universitair opleidingsniveau 
werkzaam in het basisonderwijs. De meerwaarde die zij 
kunnen hebben, komt echter niet altijd uit de verf. Hoe kan 
deze beroepsgroep voor het basisonderwijs behouden 
blijven?

26 Lerarentekort terugdringen
  Alle onderwijssectoren kampen met een tekort aan leraren. 

In concurrentie met andere schoolbesturen is het belang-
rijk goed werkgeverschap te tonen. Enkele aanbevelingen.

28  Participatiebanen in onderwijs
  Drie jaar geleden trad de banenafspraak in werking met als 

doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
kans te geven op een normale baan. Het primair onderwijs 
levert een bijdrage.

31  Kindermishandeling 
     Bij het signaleren en bestrijden van kindermishandeling is   
  de samenwerking van scholen met de politie belangrijk. Dit 

komt op steeds meer plekken van de grond.

34  Algemene Verordening  
Gegevensbescherming

  De invoering van de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming komt met rasse schreden dichterbij. Ook 
voor onderwijsinstellingen heeft dat consequenties.

PO 

PO PO

PO

PO
PO

PO

PO

PO

VO

VO

VO

VO

VO
VO

VO

BVE

BVE

BVE

BVE

En verder

13  Column Column Rinda den Besten



www.nysingh.nl/onderwijs

Een wereld die bovendien steeds groter en complexer wordt. Denk aan 
individualisering en digitalisering in het onderwijs, goed bestuur en toezicht, 
kwesties rondom privacy en integriteit, personeelszaken, bekostiging en 
huisvestiging. Heeft u daarbij juridisch advies nodig? Dan staat Nysingh naast u. 
Wij zijn er om u voor te bereiden op de wereld van morgen. 
Besturen is immers vooruitzien.
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voorwoord
Relatie
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Maar kun-
nen zij die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk waar maken? Marlies Honingh 
deed literatuuronderzoek naar deze vraag. Heel veel variabelen spelen een rol en 
ook de mythe van de bestuurbaarheid komt weer om de hoek kijken. Het primaire 
proces is iets heel anders dan het bestuurlijk op orde zijn en je aan je taken houden. 
Het top-down-denken gaat ervan uit dat wat je daarboven doet, wel zal doorsijpelen 
en uiteindelijk effect zal hebben in de klas. Honingh zet daar grote vraagtekens bij.

Onderwijsbestuurder Thea Meijer herkent die bezwaren, garanties zijn niet te geven, 
… “maar ik vind wel dat je mogelijkheden hebt om op onderwijskwaliteit te sturen. 
Allereerst direct, door ervoor te zorgen dat je de juiste directeuren benoemt; indirect 
door te zorgen voor een goed werkklimaat, door de autonomie en het eigenaar-
schap op de scholen te laten en door professioneel personeel aan te stellen.”

Dat professionele personeel is er, zeker met de komst van de academisch geschool-
de leerkrachten. Hannah Bijlsma, voorzitter van de Beroepsvereniging Academici 
Basisonderwijs, breekt een lans voor deze beroepsgroep. Het blijkt dat de aca-
demische leerkrachten vaak niet in hun kracht gezet worden: het combineren van 
lesgeven in de dagelijkse praktijk, met het doen van praktijkonderzoek. Het gevaar 
bestaat dat deze mensen al snel weer afhaken en voor de scholen verloren gaan.

Het onderwijs staat of valt bij de professionaliteit van de man en de vrouw voor de 
klas. Ton Bruining beschrijft de relatie tussen de huisacademie en de academische 
opleidingsschool. Voor de instituutsopleiders was het een nieuwe ervaring om het 
werkveld te betrekken bij de ontwikkeling van lerarenopleidingen, schrijft hij. Leren 
van elkaar en leren van de praktijk, dat is waar het om gaat.

Zoals steeds opnieuw, blijkt de kwaliteit van de schoolleider van doorslaggevend 
belang bij het realiseren van onderwijskwaliteit. Inge Andersen en Meta Krüger 
deden onderzoek naar de vraag wat de effecten van formeel en informeel leren zijn 
op de schoolleider, de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Eén van 
hun conclusies is dat de sectoren PO en VO nauwer zouden moeten samenwer-
ken op het terrein van professionalisering en zouden moeten toegroeien naar één 
schoolleidersregister.

De relatie kwaliteit en professionaliteit komt in nog enkele artikelen ter sprake. 
Maar van alle beschreven ideeën en initiatieven komt helemaal niets terecht, als 
de ervaren werkdruk te hoog blijft, leerkrachten ziek 
thuis zitten en niets gedaan wordt aan het tekort aan 
leerkrachten dat zich nu al manifesteert. Rinda den 
Besten doet in haar column dan ook een krachtige 
oproep aan de politiek: krachtige maatregelen zijn 
nodig!

Uw opmerkingen zijn welkom:
b.nijveld@sdu.nl
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De onderwijsbestuurder staat doorgaans 
(wat) ver(der) af van de dagelijkse onder-
wijspraktijk. Toch is deze uiteindelijk 
eindverantwoordelijk voor de geboden 

kwaliteit. Kun je als bestuurder die verantwoordelijkheid 
ook echt waar maken? Hoe kun je invloed uitoefenen 
op de onderwijskwaliteit? En ben je dan ook echt in 
control? Marlies Honingh - zij is werkzaam aan de 
Radboud Universiteit en houdt zich onder andere bezig 
met governance in het onderwijs – stelde zichzelf deze 

vragen. Op zoek naar het antwoord verrichtte zij een 
literatuurstudie. Al snel werd duidelijk dat er weinig rele-
vant en bruikbaar onderzoek gedaan is naar de relatie 
tussen onderwijskwaliteit en de kwaliteit van besturen. 
En onderzoek dat wel gedaan is, heeft hoofdzake-
lijk plaatsgevonden in de Verenigde Staten en in het 
Verenigd Koninkrijk en heeft daarmee weinig relevantie 
voor de Nederlandse situatie. Haar voornaamste con-
clusie is dan ook dat alsnog gedegen eigen onderzoek 
zou moeten plaatsvinden.

Verantwoordelĳkheid 
waarmaken

Besturen en  
onderwijskwaliteit

Schoolbesturen zĳn uiteindelĳk verantwoordelĳk voor de onderwĳskwaliteit. 
De vraag is of zĳ deze verantwoordelĳkheid ook echt waar kunnen maken. 
Marlies Honingh deed literatuuronderzoek naar de vraag wat wetenschap-
pelĳk is vastgesteld over de relatie tussen besturen en onderwĳskwaliteit. De 
conclusie: er zĳn weinig studies verricht naar deze relatie en de studies die er 
wel zĳn, bieden weinig houvast.

Door Bert Nijveld

Bert Nijveld i s 
onderwi js journal ist  en 
e indredacteur.

Marlies Honingh: : “Het top-down-denken 

gaat ervan uit dat wat je daarboven doet, 

wel zal doorsijpelen en uiteindelijk effect 

zal hebben in de klas. Daar zet ik grote 

vraagtekens bij.”

PO VO
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Data misbruikt
Maar toch: wat heeft Honingh’s literatuurstudie nu wel 
opgeleverd? Haar vertrekpunt was allereerst het begrip 
onderwijskwaliteit te definiëren. En daar dient zich meteen 
het eerste probleem aan. Marlies Honingh: “Als ik met 
een pedagogische bril kijk, heb ik veel moeite met wat 
in onderzoek rondom onderwijskwaliteit onder kwaliteit 
wordt verstaan. Meetinstrumenten die zijn ontwikkeld 
voor het individuele kind, worden ineens gebruikt om 
iets te zeggen over de school als geheel. Misbruikt, zou 
ik eigenlijk moeten zeggen. Als je op schoolniveau naar 
dat soort cijfers kijkt, mis je de context waarbinnen het 
onderwijs plaatsvindt, dat vind ik een groot probleem. En 
die data vormen vervolgens aangrijpingspunt voor beleid, 
terwijl je je zou moeten afvragen wat je nu feitelijk weet. 
Sinds Piaget weten we al dat kinderen zich in sprongen 
ontwikkelen, het maakt nogal uit hoe je dat meet en inter-
preteert. In het onderwijs gaat het om de pedagogische 
relatie; de leerling moet zich gezien weten en kan daar-
door boven zichzelf uitstijgen. En dat is lastig te meten, 
maar wel waar het mijns inziens in de kern om gaat: lukt 
het om talenten tot bloei te laten komen? Het gaat over 
verwachtingsvol onderwijs, zodat kinderen van zichzelf 
versteld staan en er meer uitkomt dan ze van zichzelf 
verwachten. Dat staat mijlenver af van de manier waarop 
we nu veelal onderwijskwaliteit definiëren. Erg pijnlijk.”

“Ik hoop dat bestuurders bereid 
zĳn na te denken over wat  
onderwĳskwaliteit eigenlĳk is”

Lachspiegel
Ondanks de hierboven benoemde bezwaren, is het 
volgens Honingh wel degelijk zinvol onderzoek te doen 
naar de relatie onderwijskwaliteit en bestuurder. “Alleen 
al omdat we blijkbaar nogal hangen aan het meetbaar 
maken van dit soort zaken. Het is relevant om te laten 
zien dat het bewijs onder de data die gehanteerd worden 
om beleid op te baseren flinterdun is. We moeten niet te 
hard roepen dat als je nu maar dit of dat doet, dat dit zus 
en zo tot gevolg heeft. In de realiteit ligt het vele malen 
ingewikkelder. Als mijn literatuurstudie iets laat zien, dan 
is het dat we zo ontzettend weinig weten. Aan de ene 
kant is dat teleurstellend, aan de andere kant is dat ook 
aanleiding tot reflectie: wat weten we wel en wat niet en 
wat staat ons dus te doen. In het beschikbare cijferma-
teriaal zit zoveel vertekening; in gesprek met bestuurders 
zeg ik altijd dat ze in een lachspiegel kijken. Ze handelen 
op basis van vervormingen.”

Het brede verhaal
Marlies Honingh spreekt vanuit haar functie – zij geeft ook 
cursussen op het gebied van governance – regelmatig 
met directeuren en bestuurders. Wat is haar indruk, heb-
ben deze personen zelf het gevoel dat ze voldoende en 

de juiste data hebben om mee te kunnen sturen? “Wat 
ik merk is dat ze veel twijfels hebben over hun invloed op 
onderwijskwaliteit. Er is een proces gaande waarin steeds 
meer data worden geproduceerd en dat bestuurders daar 
ook om vragen omdat dit een gevoel van controle geeft. 
Ze moeten verantwoording afleggen en houden zich vast 
aan die data. Daarin schuilt een gevaar: weet je wel wat 
voor materiaal je in handen hebt en wat dat dan zegt? Is 
het informatie waarmee je kunt sturen? Je ziet dat bestu-
ren die onzeker zijn over hun functioneren, meer hangen 
aan hun Excel-sheets. Zij die daar minder onzeker over 
zijn, hebben het bredere verhaal. Bestuurders die meer-
dere scholen onder zich hebben, maar in staat zijn over 
die verschillende scholen eigen verhalen te vertellen, die 
kunnen vertellen wat op hun scholen gebeurt, los van de 
cijfers. Dat geeft mij meer vertrouwen dan iemand die aan 
de cijfers blijft hangen en daarmee denkt in control te zijn. 
Je hebt bestuurders die de private sector als voorbeeld 
zien en met de grote mensen in besturenland mee willen 
doen; willen bewijzen dat ze er ook toe doen. Maar dat is 
niet waartoe ze op aarde zijn: het gaat nog steeds over 
kinderen in een klas.”

Mythe van bestuurbaarheid
Is het überhaupt mogelijk in een grote onderwijsorganisa-
tie te sturen op onderwijskwaliteit? Al vaker is, zoals bij-
voorbeeld door Edith Hooge, gewezen op de mythe van 
bestuurbaarheid. Het primaire proces is iets heel anders 
dan het bestuurlijk op orde zijn en je aan je taken houden. 
Honingh: “Het top-down-denken gaat ervan uit dat wat je 
daarboven doet, wel zal doorsijpelen en uiteindelijk effect 
zal hebben in de klas. Daar zet ik grote vraagtekens bij. 
Ik had het al eerder over de lachspiegel waarin bestuur-
ders kijken: er vinden allerlei vertekeningen plaats. Voor 
mij is het maar zeer de vraag of die scholen wel zo direct 
en top-down bestuurbaar zijn. We hebben het over een 
complexe organisatie met een complexe sociale dyna-
miek waarin zeer veel variabelen een rol spelen. Daarin 
is het moeilijk vast te stellen wat ieders invloed is als het 
ergens goed of fout gaat.” 

Toch blijven bestuurders wel degelijk verantwoordelijk 
voor de gang van zaken binnen hun organisatie. Honingh: 
“Ik merk wel dat ze het spannende tijden vinden; ze 
bevinden zich in een kwetsbare positie. Ook vanuit juri-
disch perspectief.”

Invloed directeur
Alom leeft de gedachte dat het niet de bestuurder is die 
de grootste invloed heeft op de onderwijskwaliteit, maar 

“Meetinstrumenten die zĳn ontwikkeld voor 
het individuele kind, worden ineens gebruikt 
om iets te zeggen over de school als geheel”
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de schooldirecteur/ schoolleider. Marlies Honingh: “Ik 
onderschrijf die gedachte. Wat dus belangrijk is, is de 
relatie tussen de bestuurder en de directeur. Dat er een 
echt gesprek gevoerd wordt: wat heb je nodig om je 
werk goed te kunnen doen? Het gaat er om elkaar aan 
te spreken. Daarbij zou het niet juist moeten gaan over 
verantwoordelijkheid nemen. En juist daarin, in het elkaar 
aanspreken, zijn we in het onderwijs niet heel goed. We 
willen het toch graag gezellig houden. Veel wordt met de 
mantel der liefde bedekt.”

Wanneer bestuurders of directeuren vanuit een andere 
sector het onderwijs binnentreden, dan ziet zij verschillen. 
“Ik heb het idee dat zij iets rebelser durven zijn en met 
verbazing zien hoe bestuurlijk druk het is rond scholen.”  

Bereidheid tot nadenken
De literatuurstudie werpt al met al meer vragen op, dan 
dat het antwoorden biedt. “Ik hoop dat bestuurders 

bereid zijn na te denken over wat onderwijskwaliteit 
eigenlijk is”, zegt Honingh. “Loze zinnen als ‘de leerling 
centraal’ en ‘het beste uit ieder kind halen’ getuigen daar 
niet van.  Men zou zich moeten afvragen hoe hetgeen zij 
doen in de bestuurskamers, zich verhoudt tot het primaire 
proces. En wees kritisch op leuke boekjes met hand-
reikingen, tools en tips. Enkele jaren geleden moesten 
we ineens met z’n allen opbrengstgericht gaan werken. 
Zonder daar eerst echt kritisch over na te denken, heb-
ben velen zich daaraan overgegeven. Ik zou hopen dat zij 
kritisch na denken over hun positie en invloed. Cijfers zijn 
niet de werkelijkheid. Het is niet: ik doe dit, met deze data 
tot gevolg, dus ik ben een goede bestuurder. Het is niet 
zo instrumenteel en direct, je moet constant puzzelen. 
Dat maakt de baan van een schoolbestuurder ook zo 
interessant.” 

“Het is relevant om te laten zien dat het bewĳs 
onder de data die gehanteerd worden om beleid 
op te baseren flinterdun is”

In het onderwijs gaat 

het om de pedagogi-

sche relatie; de leerling 

moet zich gezien weten 

en kan daardoor boven 

zichzelf uitstijgen



SchoolManagement    9Sdu Uitgevers

Merkbaar en meetbaar

Thea Meĳer is voorzitter van het college van bestuur van 
de Stichting Primair Onderwĳs in Utrecht waartoe 35 
scholen vallen. In die functie is zĳ eindverantwoordelĳk 
voor de onderwĳskwaliteit van die betreffende scholen. Is 
dat waar te maken? “Niet in de zin dat je aan de voorkant 
garanties kunt geven”, beantwoordt zĳ deze vraag, “maar 
ik vind wel dat je inderdaad eindverantwoordelĳk bent 
en ook mogelĳkheden hebt om op onderwĳskwaliteit 
te sturen. Allereerst direct, door ervoor te zorgen dat je 
de juiste directeuren benoemt; indirect door te zorgen 
voor een goed werkklimaat, door de autonomie en het 
eigenaarschap op de scholen te laten en door professioneel 
personeel aan te stellen. Verder kun je als bestuur focus 
aanbrengen door belangstelling te tonen voor de kwaliteit 
van het onderwĳs op de scholen. Je moet dan ook defini-
eren wat je onder die kwaliteit verstaat, er een opvatting 
over hebben en er de mensen op bevragen. In mĳn organi-
satie hebben we onze missie en visie omgezet in ĳkpunten 
op basis waarvan de directeuren zich verantwoorden. Dat 
is een ruimere opvatting van kwaliteit dan alleen naar 
resultaten van kinderen te kĳken. De sturing die je hebt als 
bestuurder is dus vooral indirect, maar je stuurt wel.”
Marlies Honingh ziet twee typen bestuurders: zĳ die vooral 
gericht zĳn op harde cĳfers en zĳ die durven vertrouwen 
op hun gevoel. Meĳer: “Bĳ allebei heb ik wel herkenning. 
Bĳ het eerste type wil je zo ver mogelĳk wegblĳven omdat 
de werkelĳkheid vaak anders is dan de data doen voor-
komen. Maar we kĳken er wel naar. Je moet onderscheid 
maken tussen de merkbare en de meetbare kwaliteit. Je 
merkt het meteen als je een school binnenkomt: aan het 
gedrag van mensen en hoe klassen zĳn ingericht, hoe 
mensen, kinderen met elkaar omgaan.”

Kwaliteitszorg
De scholenstichting heeft twee adviseurs onderwĳskwa-
liteit die kwaliteitszorg als taak hebben. Aanvankelĳk 
waren deze op afroep door de directeur beschikbaar 
om ondersteuning te bieden. Dit gebeurde vooral als de 
directeur zich zorgen maakte of de resultaten tegenvie-
len.  Tegenwoordig heeft de taak een meer systematische 
invulling gekregen. Met elke directeur – en zo gewild het 
managementteam – vindt jaarlĳks een gesprek plaats 
over kwaliteit, gekoppeld aan het jaarplan: wat heb je 
bereikt, wat ga je doen? Ben je op de goede weg? Deze 
medewerkers bespreken dit met de betreffende directeur 
en die kan het verslag hiervan vervolgens gebruiken voor 
zĳn verantwoording aan het bestuur. “Het eigenaarschap 
ligt op de school”, benadrukt Meĳer. “Maar je probeert 
wel zo goed mogelĳk te ondersteunen. Niet alleen met de 
adviseurs onderwĳskwaliteit, maar ook met inzet van de 
personeelsadviseur en de directeur professionalisering.”

Indicatoren
Thea Meĳer: “Indicatoren kunnen zowel meetbaar als 
merkbaar zĳn. Natuurlĳk kĳk je naar leerresultaten, 

maar de kwaliteit van de processen, hoe de cultuur is 
en de professionaliteit van de leerkrachten is zeker zo 
belangrĳk. Ook kĳken we in toenemende mate naar het 
welbevinden van de kinderen. Dus niet tot achter de 
komma kĳken wat de kinderen van alle groepen 3 op 
al die scholen precies voor resultaten behalen, wel de 
scholen erop bevragen, er open over zĳn en ondersteunen 
als iets niet goed gaat.” 
Zelf bezoekt zĳ regelmatig de scholen die onder haar 
bestuur vallen. “Dat leidt niet tot verrassingen, want je 
kent de scholen. Een enkele keer gebeurt het weleens dat 
je als onderdeel van een schoolbezoek in een klas zit en 
iets ziet waarvan je denkt dat dat eigenlĳk niet in orde is, 
zoals een slecht pedagogisch klimaat. In zo’n geval meld 
ik het wel bĳ de directeur met de vraag of dit toevallig en 
eenmalig is, of dat het hem of haar ook is opgevallen. 

In control
Heeft zĳ al met al voor zichzelf het gevoel in control te 
zĳn? Meĳer: “Ja en nee. Het zogezegde dashboard geeft 
een schĳngevoel van in controle zĳn. Je moet vooral 
vertrouwen en ondersteuning geven, waardoor sprake is 
van een open communicatie en je, als iets niet goed gaat, 
dat tĳdig met elkaar bespreekt. Ik denk dus dat we heel 
redelĳk in control zĳn. Onze systematiek van vertrouwen 
geven en autonomie bieden, betekent ook dat we soms 
achteraf moeten vaststellen dat ondanks alle inspannin-
gen toch fouten zĳn gemaakt. Dan is het van belang te 
analyseren wat niet goed gegaan is en hoe dat komt. En 
te kĳken wat nodig is om te verbeteren. Het is te simpel 
om een verantwoordelĳk directeur daaropaf te rekenen 
omdat heel veel factoren een rol kunnen spelen, net als 
het te kort door de bocht is te zeggen dat een bestuurder 
weg moet, omdat school X niet goed draait. Toch denk 
ik dat we de best denkbare vorm van sturen hebben 
ingericht, omdat je vanuit vertrouwen samenwerkt en de 
professionals hun eigen verantwoordelĳkheid en zeggen-
schap geeft.”
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Ruim tien jaar geleden verschenen de eerste 
huisacademies in het onderwijs. Aanvankelijk 
waren deze ‘academies’ niet meer dan een 
nieuwe naam voor het opleidingsbeleid en 

de professionaliseringskalender van de school. Inmid-
dels hebben de huisacademies zich verder ontwikkeld 
en vormen ze een belangrijke leerinfrastructuur voor de 
professionalisering van leraren. 

Huisacademies en academische  
opleidingsschool
Door de jaren heen zijn de opvattingen over de aanpak 
van initieel en post-initieel leren geëvolueerd. Van een 
persoonlijke en cursorische benadering naar een meer 
integrale benadering en een belangrijke ruimte voor 
leren op de werkplek. Walton (1999) definieert huis-
academies als een overkoepelende benadering voor 

De bouw van een  
huisacademie in het  
onderwĳs (2)
Dit is het tweede artikel in een reeks over academievorming. In het eerste 
artikel besprak Marion Hoeffgen de academievorming in een vo-school. In het 
derde artikel deelt Evelien Loefen haar ervaring met het bouwen van een  
academie voor een netwerk van vĳftien VO-scholen.

PO VO
Door Ton Bruining

Dr. Ton Bruining i s 
a lgemeen di recteur 
en senior-adviseur & 
onderzoeker KPC Groep

De academische opleidingsschool als 
werkzaam bestanddeel van huisacademies

In de ontwikkeling van 

het initieel beroeps-

onderwijs heeft het 

werkplekleren een 

belangrijke plaats 

gekregen.
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het formele leren en kenniscreërende activiteiten in een 
organisatie. Hij beschrijft drie generaties in de ontwik-
keling van huisacademies. De eerste generatie richt 
zich vooral op het doorgeven van de bedrijfscultuur en 
het ontwikkelen van waarden en normen. De tweede 
generatie richt zich op kwaliteitszorg en competen-
tieontwikkeling. De derde generatie richt zich op de 
ontwikkeling van een lerende organisatie, waarbij hij 
vooral ook de ontwikkeling van verbindingen met de 
buitenwereld benadrukt.

In de ontwikkeling van het initieel beroepsonderwijs 
heeft het werkplekleren ook een belangrijke plaats 
gekregen. Zo worden sinds ruim tien jaar leraren voor 
een belangrijk deel in de onderwijspraktijk opgeleid. 
Academische opleidingsscholen zijn opleidingsscholen 
die het opleiden van leraren verbinden met het door 
de leraar in opleiding verrichten van praktijkgericht 
onderzoek en schoolontwikkeling. Veel academische 
opleidingsscholen geven aan dat hun uiteindelijke doel 
is: het inzetten van onderzoek als innovatiestrategie, 
om het onderwijs systematisch en onderbouwd, met 
eigenaarschap van leraren zelf, te verbeteren. Dit wordt 
gerealiseerd als onderzoek integraal onderdeel uit-
maakt van het onderwijskundig beleid, personeelsbe-
leid en financieel beleid van alle aangesloten scholen. 
In de praktijk blijkt dat veel scholen een begin heb-
ben gemaakt, maar dat het beleid nog onvoldoende 
geborgd is (Ros, Timmermans, Van de Steen, 2016). 
Hier zit het belang van het in samenhang bouwen aan 
een huisacademie en een academische opleidings-
school.

De ontwikkeling van een academische 
opleidingsschool 
De ontwikkeling van de academische opleidingsschool 
startte in 2006. Vijf basisscholen gingen samen met 
een pabo aan de slag met de ontwikkeling van een 
programma. Het lectoraat en een leeronderzoeksgroep 
(kenniskring) van praktijkopleiders uit het basisonder-
wijs en lerarenopleiders van de pabo vervulden de rol 
van aanjager. De kenniskring faciliteerde de ontwikke-
ling van verbindingen tussen bijvoorbeeld onderzoeks-
groepen in de verschillende scholen, tussen schooldi-
recteuren en besturen enerzijds en instituutsopleiders 
en schoolopleiders anderzijds. De kenniskring zorgde 
ervoor dat betrokkenen elkaar ontmoetten, samen 
leerden en samen onderzoek deden. Verder werkten 
de kenniskringleden met de verschillende groepen op 
hun eigen niveau aan de ontwikkeling van het basison-
derwijs en van de lerarenopleiding. 

De kenniskring bood los van de dagelijkse hectiek een 
waardevolle ruimte om elkaar te leren kennen en van 
daaruit kritisch te reflecteren op de eigen rol. Ze ver-
vulde een belangrijke functie in het ontwikkelen van de 
opleidingsscholen met onsamenhangende projecten, 
naar een gezamenlijk professioneel netwerk. Instituuts-
opleiders gingen participeren in onderzoeksgroepen op 

basisscholen en schoolopleiders gingen zich bemoeien 
met de ontwikkeling van de lerarenopleiding. Voor de 
instituutsopleiders was het een nieuwe ervaring om het 
werkveld te betrekken bij de ontwikkeling van leraren-
opleidingen, in plaats van te vertellen hoe het nieuwe 
onderwijsbeleid in elkaar zit. Voor de schoolopleiders 
was het een nieuwe ervaring om zichzelf als mede-
eigenaar van het curriculum te zien. De leden van de 
kenniskring werden zogenaamde grensgangers. Ze 
verkeerden in elkaars werelden en, belangrijkrijker nog, 
ze werden daar als belangrijke partners erkend.
Het netwerk van academische opleidingsscholen was 
niet de overkoepelende benadering voor het formele 
leren en kenniscreërende activiteiten in de betrokken 
scholen, maar had daarin wel een belangrijk aandeel.

Boundary crossing
De laatste jaren is er in onderzoek naar leren en profes-
sionaliseren in organisaties meer aandacht is gekomen 
voor de interacties en bewegingen die plaatsvinden 
over de grenzen van meerdere organisaties heen. 
De term boundary crossing wordt gebruikt om te 
beschrijven hoe verschillende professionals vaak te 
maken hebben met verschillende kennisdomeinen en 
subculturen en er toch in slagen om samen te werken. 
Akkerman en Bakker (2012, p. 16) definiëren bounda-
ries als volgt: “sociale of culturele verschillen tussen 
praktijken die leiden tot problemen in handelingen of 
in de interactie met andere praktijken.” 
Juist in die problemen of fricties op of over de grens en 
het oplossen daarvan schuilen nieuwe perspectieven. 
Zo waren we in ons onderzoek naar de ontwikke-
ling van een academische basisschool (Akkerman & 
Bruining, 2016) met een videocamera aanwezig bij een 
gesprek tussen twee studenten, een leraar/schoolop-
leider, een basisschooldirecteur en een instituutsop-
leider. Zij spraken over de afronding van een onder-
zoeksproject. Het werd een vervelend gesprek waarin 
de belangen en routines van studenten, basisschool en 
lerarenopleiding botsten. Tijdens het terugkijken van de 
video zagen de gesprekspartners dat zij als drie ver-
schillende systemen opereerden. Uit een gezamenlijke 
reflectie op deze waarneming besloten ze om zich in te 
spannen om samen één minisysteem te vormen, onder 
meer door vanuit een gemeenschappelijk belang te 
werken en een gezamenlijke doelstelling te formuleren.

Leermechanismen in de ontwikkeling van de  
academische opleidingsschool
Akkerman & Bakker (2012) onderscheiden vier leerme-
chanismen die zich bij boundary crossing voor kunnen 
doen. Deze vier leermechanismen zijn identificatiepro-

Voor de instituutsopleiders was het een  
nieuwe ervaring om het werkveld te betrekken 
bĳ de ontwikkeling van lerarenopleidingen
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cessen, coördinatieprocessen, reflectieprocessen en 
transformatieprocessen. 
Uit de analyse van onze casestudy (Akkerman & 
Bruining, 2016) werd duidelijk dat verschillende leer-
mechanismen de ontwikkeling van de academische 
opleidingsschool ondersteunden. Eerst lag de nadruk 
op coördinatie. De keuze voor een gezamenlijk onder-
zoeksmodel speelde een belangrijke rol bij het vinden 
van onderlinge afstemming. Dat bood een gemeen-
schappelijk referentiepunt en zowel de schoolorganisa-
tie, de kenniskring als de individuele kenniskringleden 
konden hiervan leren. Gaandeweg verschoof de aan-

dacht naar identiteitsvraagstukken. Wat betekent het 
wanneer we een bord academische opleidingsschool 
op de deur hangen? De betrokkenen in de basis-
scholen en op de pabo gingen zich veel meer in elkaar 
verplaatsen en bijvoorbeeld denken vanuit de rol van 
de student. In de eindfase kwamen transformatiepro-
cessen op gang, zo evolueerde naar het eind van het 
project toe de rol van de meetings met de bestuurders 
van klankbordgroep naar vergadering van eigenaren. 

De keuze voor een gezamenlĳk 
onderzoeksmodel speelde een 
belangrĳke rol bĳ het vinden van 
onderlinge afstemming

In alle vier de leermechanismen zagen we dat er leer-
processen op institutioneel, op interpersoonlijk en intra-
persoonlijk niveau op gang kwamen. Institutioneel: wat 
betekent de academische opleidingsschool voor ons 
onderwijsbeleid, voor de communicatie met ouders en 
de samenwerking met kenniscentra? Interpersoonlijk: 
wat verwachten wij van elkaar en hoe kunnen we van 
elkaar leren? Intraperspoonlijk: ben ik wel een onder-
zoeker? En als ik dat wil zijn, welke consequenties 
heeft dat dan voor mijn professionalisering? 
De kenniskringleden vervulden gedurende het project 
een waardevolle rol als verbinders. Al zagen we ook 
dat het netwerk op een gegeven ogenblik aan vitaliteit 
dreigde te verliezen doordat steeds dezelfde mensen 
het roer in handen namen.

Ten slotte zagen we dat de meest uitgesproken grens-
ganger de leraar-in-opleiding was en dat we vermoe-
delijk te weinig gebruik maakten van mogelijkheden 
van studenten om krachtige impulsen te geven aan het 
leren van het netwerk 
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Aanbevelingen 
Tot besluit enkele aanbevelingen die kunnen worden afgeleid uit erva-
ringen met en onderzoek naar de ontwikkeling van een academische 
opleidingsschool.

You don’t have a new culture by Monday luidt een bekend manage-
mentgezegde. Met andere woorden: geef de ontwikkeling van een 
leer- en onderzoekscultuur in de school een kans om te evolueren. 
Heb daarbĳ oog voor leermechanismen, zo dat je die gericht kunt 
faciliteren zowel op het niveau van de schoolorganisatie (institu-
tioneel), tussen onderwĳsprofessionals (interpersoonlĳk) en bĳ 
individuele onderwĳsmensen (intrapersoonlĳk).

de school, de professionele standaarden en de persoonlĳke vragen 
en dilemma’s van onderwĳsmensen.

-
ving en/of zoek grensobjecten die verleiden tot leren. Dat kunnen 
grote projecten zĳn zoals een fabriekshal voor het beroepsonder-
wĳs, kleine opdrachten om iets met verschillende partners te ont-
wikkelen en te produceren of een gezamenlĳk onderzoeksmodel. 
Voor onderwĳsprofessionals kunnen grensprojecten een trigger zĳn 
om na te gaan hoe zĳ zich tot het onderwĳs, de eigen professionali-
teit en die van anderen verhouden.

-
hebbenden elkaar kunnen waarderen en uitdagen. Breng partners 
van verschillende niveaus geregeld samen. Geef daarna de afzon-
derlĳke niveaus de ruimte om in eigen kring verder te werken.

-
vaardigheden om grensgesprekken te kunnen voeren en samen op 
te denken en de vaardigheid om praktĳkgericht onderzoek te doen 
en je te verhouden tot relevante kennisbronnen.

zorg voor doorstroming.

van de huisacademie. Als die er niet is dan zou de academische 
opleidingsschool een startpunt daarvoor kunnen zĳn.
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De noodklok klinkt schijnbaar nog niet hard genoeg. 
Daarom nog een keer in hoofdletters: ER DREIGT 
EEN GIGANTISCH LERARENTEKORT DAT DE 
KWALITEIT VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS IN 

GEVAAR BRENGT! 

Het ministerie van OCW heeft berekend dat het primair onderwijs 
in 2027 te maken heeft met een tekort van 11.000 leraren. Er zijn 
lijnen uitgezet om dat bij te sturen, maar ik krijg niet de indruk 
dat op het ministerie de alarmbellen écht rinkelen. Het lijkt of ze 
denken dat het de komende jaren wel bij zal draaien. En natuur-
lijk heeft het aankondigen van een tekort effect, maar we kunnen 
niet afwachten of dat voldoende is. Daar zijn de problemen nu al 
te groot voor.

In veel steden hebben de scholen al moeite om vervangers te 
vinden. Ik hoor steeds vaker verhalen dat leerlingen een paar 
dagen, maar soms ook een paar weken met noodoplossingen 
worden ‘beziggehouden’. De collega’s doen hun best om het zo 
goed mogelijk in te vullen, met alle stress en frustraties die daar 
bij komen kijken. Voor de leerlingen blijft het echter rommelig en 
verstorend. En zo zijn er steeds meer kinderen die gedurende 
steeds langere tijd moeten worden ‘beziggehouden’. Dat gaat 
echt problemen geven.

Ik maak me dan niet als eerste druk om kinderen met een vloei-
ende ontwikkeling, die opgroeien in een warme, stimulerende en 
stabiele omgeving. Natuurlijk hebben zij er last van als de leraar 
uitvalt. Maar wat als er thuis grote problemen zijn, waardoor er 
amper met het kind wordt gesproken, laat staan dat het wordt 
voorgelezen? Wat als het kind moeite heeft met taal of rekenen 
en daar extra ondersteuning voor nodig heeft? Dan zijn kinderen 
voor hun ontwikkeling nog meer afhankelijk van een goede leraar 
en van continuïteit in de ondersteuning. Op het moment dat dán 
de juf of meester wegvalt, heeft dit enorme impact.

Scholen hebben ook nog te maken met een bezuiniging op het 
onderwijsachterstandenbeleid. Daardoor is er sprake van groei-
ende kansenongelijkheid in onze samenleving. Het succes en 
dus ook het effect van het onderwijsachterstandenbeleid staat 

onder druk en daardoor dreigen meer kinderen tussen wal en 
schip te vallen. Ik vind dat zeer zorgelijk.

Om in de toekomst voldoende leraren voor de klas te houden, 
zijn krachtige maatregelen nodig. We moeten zorgen dat het 
primair onderwijs aantrekkelijker wordt als werkgever. Dat begint 
met de aanpak van werkdruk. Uit onderzoek blijkt dat een op 
vier leraren rondloopt met burn-outklachten. Vergeleken met 
andere beroepsgroepen is dit erg hoog. Daarnaast verdient een 
leraar in het primair onderwijs nog altijd minder dan bijvoorbeeld 
zijn collega in het voortgezet onderwijs met een gelijkwaardige 
opleiding. 

Samen met de vakbonden hebben we dit vorig jaar gelukkig 
op de politieke agenda gekregen. Het kabinet heeft daar wat 
stappen in gezet, maar hopelijk blijft het daar niet bij. We moeten 
echt wat veranderen aan de slechte positie van het primair 
onderwijs. Daarnaast moeten we ook beter het mooie van het 
vak leraar voor het voetlicht brengen.

Op alle scholen waar ik kom, zie ik telkens weer hoe bevlogen 
en betrokken de leraren zijn. Als ik zie hoe mooi en inspirerend 
scholen bezig zijn met de ontwikkeling van jonge mensen, dan 
weet ik weer dat het primair onderwijs de mooiste sector is van 
de hele wereld. Dat moeten we niet vergeten en mogen we 
misschien vaker zeggen, … en misschien in hoofdletters: HET 
PRIMAIR ONDERWIJS IS DE MOOISTE SECTOR VAN DE HELE 
WERELD.

Rinda den Besten, 
voorzitter PO-Raad

Hoofdletters!

Column 
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We hebben de internationale litera-
tuur doorzocht van 2007 tot en met 
januari 2017. Een publicatie werd pas 
meegenomen als deze een empirische 

studie rapporteert en gepubliceerd was in wetenschap-
pelijke peer-reviewed tijdschriften. Daarnaast hebben 
we ongepubliceerde dissertaties meegenomen en, 
wanneer inhoudelijk relevant en methodologisch goed 
onderbouwd, wetenschappelijke handboeken. Verder 
moesten de studies een omvang hebben qua respon-
dentgroep van tenminste 10 schoolleiders en moest 
onderscheid zijn gemaakt in verschillende leeracti-
viteiten en in de effecten van die leeractiviteiten. Alle 
onderzoeksmethoden zijn meegenomen in onze studie 
(kwantitatief, kwalitatief en mixed methods). Nederlands 
onderzoek op het betreffende terrein hebben we in de 
wetenschappelijke tijdschriften niet aangetroffen. 
Met deze overzichtsstudie probeerden we de volgende 
onderzoeksvraag te beantwoorden: Wat zijn volgens de 
literatuur de effecten van formeel en informeel leren op 
het individu van de schoolleider, de schoolorganisatie en 
de kwaliteit van het onderwijs?

Er blijkt nauwelijks onderzoek beschikbaar te zijn naar 
effecten van professionalisering van schoolleiders op de 
kwaliteit van het onderwijs. Dit hangt samen met het gege-
ven dat het bijzonder moeilijk is om directe effecten van 
leiderschap op de kwaliteit van het onderwijs te onder-
zoeken. Effecten van professionalisering van schoolleiders 
op het onderwijs is dus nog moeilijker onderzoekbaar. 
Wel wordt er in de literatuur tot nu toe van uitgegaan dat 
effecten van professionalisering op onderwijskundig leider-
schap en op de schoolorganisatie op hun beurt effecten 
zullen hebben op het onderwijs en de leerling. We zijn 
daarom uitgegaan van een tweedeling: de effecten van 
professionalisering op de schoolleider als individu en op de 
schoolorganisatie. Hier is meer over bekend, al staat ook 
dit onderzoek nog enigszins in de kinderschoenen en is 
het overwegend beschrijvend van aard. 

Effecten van formeel leren op de schoollei-
der en de organisatie
Uit de onderzoeken komen met name effecten naar 
voren op de schoolleider zelf. Vooral het werken in 

Meta Krüger is lector 
Leiderschap in het 
onderwijs bij Penta 
Nova.

Inge Andersen 
is hoofddocent 
Leiderschap in 
het onderwijs bij 
Hogeschool Utrecht, 
Seminarium voor 
Orthopedagogiek

De lerende schoolleider
In opdracht van de VO Academie en het Nationaal Regieorgaan Onderwĳs hebben wĳ een kwa-
litatieve meta-analyse gedaan naar de effecten van formeel en informeel leren van schoolleiders 
op het individu, de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwĳs. 

Effecten van  
professionalisering

Door Meta Krüger en Inge Andersen

Mentoring kan een krachtig  

leermiddel zijn zowel in stages 

van beginnende schoolleiders als 

voor ervaren schoolleiders

PO VO BVE
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hechte leergroepen bevordert de ontwikkeling van 
professionele vaardigheden en leiderschapsontwikke-
ling. Schoolleiders rapporteren ook dat wanneer een 
opleidingsprogramma voor hen relevant en gepersona-
liseerd is dit antwoorden geeft op individuele vragen en 
behoeften. 
Stages van goede kwaliteit blijken veel effect te hebben 
op de kennis, houding en vaardigheden van de (begin-
nende) schoolleider zelf. Schoolleiders moeten dan in 
de stage wel daadwerkelijk leidinggevende verantwoor-
delijkheid dragen en de focus moet liggen op leiding-
geven aan schoolontwikkeling.  Het positieve effect op 
kennis, houding en vaardigheden geldt overigens niet 
alleen voor formele stages, maar ook voor het uitvoeren 
van intensieve praktijk georiënteerde opdrachten in de 
school. Het oplossen van problemen in stages en prak-
tijkopdrachten draagt bij aan het ontwikkelen van hogere 
orde denken. Mentoring kan een krachtig leermiddel 
zijn zowel in stages van beginnende schoolleiders als 
voor ervaren schoolleiders, mits aan voorwaarden 
wordt voldaan als voldoende tijd en middelen en goed 
getrainde mentoren. Coaching heeft een positief effect 
op het vormgeven aan een reflectieve praktijk met een 
onderwijskundige focus. Als ervaren schoolleiders zelf 
als coach of mentor optreden voor andere school-
leiders, blijkt dit voor hen een belangrijk leereffect te 
hebben. Wat verder vaak uit de onderzoeksresultaten 
naar voren komt, zijn de positieve effecten van het doen 
van praktijkgericht onderzoek door de schoolleiders in 
de opleidingen. Schoolleiders zien dergelijk onderzoek 
als een voorwaarde voor persoonlijke ontwikkeling en 
schoolverbetering.

Effecten van professionalisering van schoolleiders op 
de schoolorganisatie betreffen versterking van positieve 
leiderschapspraktijken en schoolvernieuwing en verbete-
ring van het schoolklimaat. Met name programma’s met 
een coherent op onderzoek en standaarden gebaseerd 
curriculum, actieve leervormen en een duidelijke verbin-
ding tussen theorie en praktijk bleken effectief. Dergelijke 
programma’s laten namelijk positieve resultaten zien 
voor beginnende en ervaren schoolleiders, zowel op 
het niveau van de individuele schoolleider als voor de 
school. Interessant is ook dat wanneer opleidingen 
plaats vinden in een schoolverbeteringscontext en 
worden ondersteund door het verrichten van schoolge-
bonden onderzoeksprojecten door de schoolleiders, dit 
niet alleen leidt tot een toename van schoolverbetering 
maar ook tot verspreiding van leren naar anderen in de 
school. 
Verder blijkt dat zeer ervaren schoolleiders nogal eens 
de interesse in de functie verliezen en dat zij door 
nascholing weer willen worden gerevitaliseerd en gemo-
tiveerd. Voor zeer ervaren schoolleiders zou daarom gel-
den dat professionalisering niet alleen doorlopend moet 
zijn, maar ook moet aansluiten bij de rol, leervragen 
en leerstijlen van de schoolleiders. Zij zouden dus juist 
geen gestandaardiseerde programma´s moeten volgen. 
Authentieke on the job professionalisering zou voor hen 
het meest geschikt zijn. 

Effecten van informeel leren op de school-
leider en de organisatie
De onderzoeksvraag naar effecten van informeel leren 
door schoolleiders kunnen we nauwelijks beantwoorden 
omdat er op dit terrein nog maar heel weinig onderzoek 
is gedaan. Wel weten we dat er onder schoolleiders veel 
behoefte aan informeel leren is en dat zij er veel waarde-
ring voor hebben. Ook weten we dat informele leeracti-
viteiten (zoals interne en externe netwerken, consultatie, 
deelname aan studiegroepen, onderzoeksactiviteiten, 
mentoring geven of ontvangen) onderwijskundig leider-
schap versterken. Ook doen informele leeractiviteiten 
het ontwikkelingsgericht handelen van schoolleiders 
toenemen zowel op leerlingniveau als op het niveau van 
het team en de school als geheel. Dit terwijl participatie 
in korte formele leeractiviteiten zoals seminars, cursus-
sen, trainingen, conferenties en schoolbezoeken alleen 
de mate verhogen waarin schoolleiders zich in hun han-
delen richten op de ontwikkeling van leerlingen. Dit zou 
te maken kunnen hebben met het onderzoeksresultaat 
dat opleidingsprogramma´s voldoende lengte moeten 
hebben om kritisch en reflectief denken van schoollei-
ders te stimuleren. Informele professionaliseringsactivi-
teiten, ook als deze onderdeel uitmaken van een meer 
formeel programma, bieden schoolleiders de tijd en de 
interactie met het team die nodig zijn om te leren over 
wat leerlingen, leraren en de school als organisatie nodig 
hebben binnen de eigen context.   

Effecten van professionalisering vergeleken 
met de professionaliseringswensen van 
schoolleiders 

Schoolleiders blijken wat betreft de inhoud van profes-
sionalisering behoefte te hebben aan vier categorieën 
van scholing: 
1.  scheppen van vertrouwen en samenwerking; 
2.   bevordering van onderwijskundig leiderschap en 

ontwikkeling van menselijk potentieel; 
3.  initiëren van schoolverbetering en -ontwikkeling;
4.   professionalisering op het gebied van datagebruik.
De wensen van schoolleiders ten aanzien van inhou-
delijk leren komen daarmee aardig overeen met wat in 
de effectliteratuur naar voren komt als effectieve inhoud 
voor professionalisering: focus op onderwijskundig 
leiderschap, organisatieontwikkeling en veranderma-
nagement en ook op teambuilding, het werken aan een 
lerende cultuur en schoolleiderschap als carrière.
Uit onderzoek naar wensen van schoolleiders voor 
vormen van professionalisering blijkt hun grote voorkeur 
voor informeel leren, terwijl er weinig literatuur is over de 
effecten van informeel leren. De weinige onderzoeken 
die er zijn op dit terrein geven wel aan dat informeel leren 
een goede basis vormt voor de verbinding van theorie 
en praktijk. Ook de directe doorwerking bij informeel 
leren van effecten voor de schoolleider zelf naar effecten 
voor diens school lijkt een belangrijk pleidooi voor infor-
meel leren. Wel is meer onderzoek naar de effecten van 
informeel leren noodzakelijk.  
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Naast informeel leren hecht men ook belang aan formeel 
leren. Daarbij noemen schoolleiders echter vooral 
formele leervormen waarbij opleiding en training in een 
praktische context worden geplaatst en die eigenlijk een 
soort mix vormen van formeel en informeel leren.
Schoolleiders geven de voorkeur aan school-based 
seminars, korte cursussen met specifieke thematiek, 
workshops en kleinere studiegroepen, boven langere 
opleidingen. Ook gaat de belangstelling uit naar formele 
leervormen die leiden tot het verwerven van kennis, 
zoals lezingen, congressen en internationale studierei-
zen. Juist deze kortdurende vormen van leren blijken niet 
erg effectief. Opleidingen dienen een behoorlijke lengte 
te hebben om te kunnen leiden tot werkelijke effecten 
op de schoolleider zelf en op de schoolorganisatie. 

Implicaties voor professionalisering van 
schoolleiders in Nederland 
Effectieve kenmerken van informeel leren worden in de 
literatuur niet genoemd. Wel is duidelijk geworden uit 
de literatuur dat naast informeel leren ook formeel leren 
noodzakelijk is in de professionalisering van school-
leiders, omdat daarbij de theorie en op onderzoek 
gebaseerde nieuwe kennis een grotere rol speelt dan 
bij informeel leren. Kwalitatief sterke programma´s 
zijn gebaseerd op onderzoek en effectieve praktijken 
(standaarden) en leggen de nadruk op onderwijskundig 
leiderschap, organisatieontwikkeling en veranderma-
nagement. 

Professionaliseringsactiviteiten moeten relevant en 
gepersonaliseerd zijn en zoveel mogelijk plaatsvinden 
in een schoolverbeteringscontext waarbij theorie en 
praktijk verbonden worden in probleemoplossend wer-
ken. Door het opnemen van praktijkgericht onderzoek 
en mentoring en coaching in de opleiding verspreiden 
activiteiten zich over het hele schoolteam. Stages van 
goede kwaliteit en het werken in hechte professionele 
leergroepen of leerteams vormen een ander effectief 
kenmerk van opleidingen. Het werken met gemixte 
leergroepen van (beginnende en ervaren) schoolleiders 
en leraren in één leergroep lijkt zeer kansrijk, hoewel de 
professionaliseringsbehoefte ook verschilt per loop-
baanfase. Beginnende schoolleiders hebben andere 
professionaliseringswensen en hebben ook andere 
inhouden en leervormen nodig dan ervaren schoollei-
ders. Er is echter ook literatuur waaruit blijkt dat ervaren 
schoolleiders in gemixte groepen juist veel leerden van 
beginnende schoolleiders, terwijl aankomende en begin-
nende schoolleiders meer zelfvertrouwen kregen in hun 
leiderschapskwaliteiten. Dat leidt tot de aanbeveling om 
te werken met gemengde leergroepen, waarbinnen op 
onderdelen gewerkt wordt met homogene deelgroepen. 
Opvallend is dat heel veel landen opleidingen hebben 
voor aankomende schoolleiders terwijl dit in Nederland 
nog niet het geval is (hoewel de basisopleidingen door-
gaans wel open staan voor teamleiders en voor leraren 
met leiderschapstaken). Besproken moeten worden 
hoe opleidingen en andere professionaliseringsactivitei-

ten voor schoolleiders een doorlopend geheel kunnen 
vormen: van scholing voor aankomende schoolleiders 
tot scholing voor ervaren schoolleiders en doorgaand 
gedurende de gehele loopbaan van de schoolleiders. 
Wat ook opvalt is dat in veel landen niet of nauwelijks 
verschil wordt gemaakt tussen professionaliseringstra-
jecten voor schoolleiders in het basis- of in het voort-
gezet onderwijs. De professionaliseringswensen en 
-behoeften van schoolleiders in PO en VO verschillen 
ook nauwelijks. Met het streven in Nederland naar (een 
toekomstgericht en samenhangend curriculum voor) 
funderend onderwijs verdient het aanbeveling om ook 
in Nederland geen aparte opleidingen en professionali-
seringstrajecten te organiseren voor PO en VO. Ook de 
schoolleidersregisters PO en VO zouden zich in onze 
ogen moeten beraden over een hechtere samenwerking 
op het terrein van professionalisering en het toegroeien 
naar één schoolleidersregister. 

Onderzoeksagenda
Het onderzoek naar effecten van professionalisering van 
schoolleiders staat nog enigszins in de kinderschoenen 
en is tot nu toe overwegend beschrijvend van aard. 
Gezien het algemeen erkende belang van professiona-
lisering van schoolleiders zou meer aandacht voor, en 
een grotere diversiteit aan effectonderzoek gerechtvaar-
digd zijn. 

Vooral over de effecten van informeel leren is weinig 
bekend. Ook is er nauwelijks iets bekend over effecten 
van formele en informele professionalisering op de lan-
gere termijn. Wij pleiten daarom voor meer longitudinale 
studies. Deze effectstudies, longitudinaal of niet, zouden 
een helder onderscheid moeten maken in verschillende 
soorten inhouden en verschillende leervormen. Ook een 
onderscheid in loopbaanfase van de schoolleiders is een 
vereiste. Welk soort curriculum en welke soort leervorm 
leidt tot wat voor soort effecten voor beginnende en 
ervaren schoolleiders? Daaruit zouden suggesties naar 
voren kunnen komen voor wat nodig is om de innova-
tieve schoolleider voor de toekomst op te leiden. Ook 
doen we de aanbeveling om verder onderzoek te doen 
naar de effectiviteit van groepen waarbinnen aankomen-
de, beginnende en ervaren schoolleiders in interactie 
leren, flankerend aan pilots op dit terrein.

Onderzoek naar effecten van professionalisering gaat 
echter gepaard met methodologische uitdagingen, 
onder andere omdat de verscheidenheid in leerbehoef-
ten en leerdoelen onder schoolleiders erg groot is. Er 
zou dan ook ingezet moeten worden op het ontwikkelen 
en onderzoeken van instrumenten waarmee (in onderlin-
ge samenhang) leervragen, leerresultaten en veranderin-
gen in leiderschapspraktijken kunnen worden gemeten. 

Het volledige onderzoeksrapport is onlangs verschenen:
Krüger, M. & Andersen, I. (2017). De lerende schoollei-
der. Effecten van professionalisering. NRO en VO-raad. 
Den Haag/Utrecht.
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De kwaliteit van onderwijsopbrengsten hangt 
nauw samen met de kwaliteit van de school 
als organisatie waarin professionals met 
elkaar en met leerlingen samenwerken. 

Het is van belang dat er op verschillende niveaus in de 
schoolorganisatie parallelle processen plaatsvinden die 
de kwaliteit van onderwijs, en dus het leren van de leer-
ling, centraal stellen. 

Een school waarin het samen delen, onderzoeken en 
verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoollei-
ding centraal staat, wordt een professionele leergemeen-
schap genoemd. De focus in deze scholen ligt op het 
permanent verbeteren van het onderwijs. Wil een school 
een professionele leergemeenschap worden, dan zal het 
onder andere collectief professionaliseren moeten orga-
niseren. Hierdoor ontstaat een cultuur waarin leraren de 
ruimte krijgen en nemen om hun talenten, en daarmee 
de talenten van de leerlingen, verder te ontplooien (van 
Veen et al. 2010).

In het schooljaar 2014-2015 ging een driejarige pilot 
Professionele leergemeenschappen in het VO van start. 
Hierin werken vijftien VO-scholen aan de versterking van 
hun professionele kwaliteit en daarmee de kwaliteit van 
het onderwijs. In de in december 2015 gepubliceerde 
tussenrapportage van het project werden vier belangrijke 
te leren ‘lessen’ genoemd voor scholen die als professio-
nele leergemeenschap (willen) functioneren:

1 Blijf focussen op de leerling.
2 Zorg dat het geen werk is dat ‘er bovenop’ komt.
3 Geef anderen een kijkje in de keuken.
4 Ontwikkel eigenaarschap en leiderschap.

De lessen uit de tussenrapportage laten zien dat er 
behalve plek voor collectief professionaliseren, ook expli-
ciet ruimte moet zijn voor het spreiden van leiderschap 
in de organisatie. Uit de literatuur is ook al langer bekend 
(MacBeath 2005, Leathwood et al. 2007 en Harris 2008) 
dat het spreiden van een groter deel van leiderschaps-
activiteiten met leraren een positieve invloed heeft op 
leraar-effectiviteit en studentbetrokkenheid. 

Collectief professionaliseren
Een van oorsprong Japanse benadering om de onder-
wijskwaliteit duurzaam te verbeteren middels collectieve, 
professionele ontwikkeling van docenten is Lesson Stu-
dy. Deze methodiek heeft in Japan een traditie van meer 
dan honderd jaar en is in de jaren negentig door Caroline 
Lewis geïntroduceerd in de Verenigde Staten. Het doel 
was de didactische vaardigheden van docenten in met 
name de vakken wiskunde en rekenen te verbeteren. Vijf 
tot tien jaar later bereikte deze succesvolle methodiek 
Groot -Brittannië en een paar jaar later ook Nederland.

In de afgelopen twee cursusjaren hebben alle docen-
ten van CSG Liudger Waskemeer gelijktijdig meerdere 
cycli Lesson Study doorlopen. Aan één daarvan is door 
de schoolleider onderzoek verricht. Daaruit komt naar 
voren dat de docenten de methodiek als zinvol hebben 
ervaren, vooral de activiteiten rond het geven, en in iets 
mindere mate het observeren en nabespreken van de 
les.  Ook het samenwerken binnen het team werd als 
plezierig ervaren en gezien als bron van inspiratie voor 
toekomstig, vakoverstijgend samenwerken.  Het leren 
zelf vond bij deze groep docenten vooral plaats door in 
de groep te ‘participeren’, ‘de kunst af te kijken’ en te 

Paral lel le processen in het  
leren en werken in de school

De leerling centraal
In dit artikel gaan we eerst in op het onderzoek dat is gedaan naar collectief 
professionaliseren. Daarna maken we de overstap naar het onderzoek waarin 
concretisering van gedeeld leiderschap in de schoolorganisatie centraal staat. 
Beide onderzoeken worden vertaald naar de schoolpraktĳk van CSG Liudger 
Waskemeer.  
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‘ontdekken’. ‘Oefenen’ en ‘(theoretische) kennis verwer-
ven’ speelden (alhoewel beschikbaar) een kleinere rol.

Tijdens het doorlopen van de Lesson Study en voor de 
eigen (toekomstige) lespraktijk gaven docenten aan het 
meest te leren over ‘het leren van de leerling’ en over 
het ‘onderwijzen’. Dat vertaalde zich in een aantoonbaar 
ervaren toename van kennis van onderwijsstrategieën en 
het inzicht in de behoeften van leerlingen. 

Door het onderzoek en het als procesbegeleider actief 
bijdragen aan een Lesson Study leerde de schoollei-
der de talenten en leerbehoeftes van de verschillende 
docenten beter kennen. Een prachtige input om, parallel 
aan het werk van docenten met leerlingen, beter in te 
spelen op de verschillende behoeftes en mogelijkheden 
van docenten met als doel ‘het continue verbeteren van 
het gehele leerproces’.

Een Lesson Study-cyclus wordt uitgevoerd door een groepje van drie 
tot zes docenten, een (geschoolde) procesbegeleider en een lid van de 
schoolleiding. De groep ontwerpt rondom een zelfgekozen thema de 
zogenaamde onderzoeksles. Deze wordt uitgevoerd door één van de 
leraren in een daartoe geselecteerde lesgroep. De andere groepsleden, 
eventueel aangevuld met experts en belangstellenden van buiten, 
observeren tĳdens deze onderzoeksles het leren van de leerlingen aan 
de hand van een vooraf opgesteld observatieformulier. Ze focussen 
daarbĳ op drie prototypische leerlingen, die ze tĳdens de lesvoorberei-
ding al hebben geselecteerd. Deze leerlingen worden na afloop van de 
onderzoeksles ook bevraagd op hun leerervaringen. De data die deze 
observaties opleveren, worden besproken en op basis van deze reflectie 
wordt de les aangepast en opnieuw gegeven. Daarbĳ observeren de 
andere groepsleden opnieuw de leerlingen. De uiteindelĳke resultaten 
van het Lesson Study onderzoek worden centraal binnen het hele 
docententeam gepresenteerd.

Aan het werk met 

zelfsturende teams
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Gedeeld leiderschap
Hoewel het werken met zelfsturende teams in de zorg 
inmiddels gemeengoed is, staat het in het voortgezet 
onderwijs nog in de kinderschoenen. Eerdere pogin-
gen om hier met teams te werken, bleken echter in de 
meeste gevallen niet succesvol, omdat er hiërarchische 
sturingsvormen aan de basis stonden van dit werken. 
Het werken met zelfsturende teams laat deze top-down-
benadering grotendeels los en gaat uit van de kracht 
van de professional. Het is geen doel op zich, maar een 
middel om goed onderwijs te faciliteren door de verant-
woordelijkheid voor goed onderwijs zo dicht mogelijk bij 
het primaire proces neer te leggen. 

Een zelfsturend team wordt door Tjepkema (2003) 
gedefinieerd als ‘Een min of meer vaste groep mede-
werkers die dagelijks samenwerken, en als een team de 
verantwoording dragen voor een geheel van samen-
hangende activiteiten die nodig zijn om een duidelijk 
omschreven, herkenbaar, product of dienst te leveren 
aan een interne of externe klant’. Het verschil tussen 
een team en een zelfsturend team zit volgens haar in 
het hebben van een gezamenlijk doel en gezamenlijke 
verantwoordelijkheden. Daarbij is het belangrijk dat het 
team van professionals beslissingsruimte krijgt om hun 
taak uit te voeren. 

Scholen  die al langer met zelfsturende teams werken 
noemen drie voorwaarden die voorwaardelijk zijn voor 
het goed functioneren van zelfsturende teams: het 
hebben van ‘een gezamenlijk teamdoel’, ‘beslissingsbe-
voegdheid’ en ‘onderlinge gelijkheid’. Deze zaken moe-
ten dus geborgd zijn in de organisatie-inrichting alvorens 
een schoolorganisatie succesvol met zelfsturende teams 
kan werken. 

Het blijkt dat zelfsturende teams vrij eenvoudig afstem-
ming kunnen vinden over de omschrijving van problemen 
en benodigde oplossingen op het gebied van het leren 
en ontwikkelen van de leerling in de praktijk. Factoren 
die daaraan positief bijdragen zijn ‘open communicatie 
tussen teamleden’, ‘het volgen van (team)trainingen’, ‘het 
uitwisselen en delen van kennis tussen teamleden’ (zoals 
Lesson Study) en een schoolleider die een (grotendeels) 
democratische leiderschapsstijl hanteert. 

Zelfsturende teams zouden dus relatief gemakke-
lijk verantwoordelijk gemaakt kunnen worden voor 
de begeleiding van het welzijn en de prestaties van 
een groep leerlingen. Voor leidinggevenden ontstaat 
hierdoor ruimte om organisatorische en onderwijskun-
dige verantwoordelijkheid te nemen. Het afstemmen 
van eigen belangen is een stuk ingewikkelder. Dit raakt 
namelijk meestal aan het overtuigingsniveau van het 
individu; de visie op goed onderwijs. Het volgen van 
collectieve professionaliseringsactiviteiten kan hier wel 
deels aan bijdragen, doordat men telkens kan terug-
grijpen op gezamenlijk opgedane kennis. In de praktijk 
blijft voor deze afstemmingsuitdaging een belangrijke rol 
voor de schoolleider weggelegd.

Waskemeer
In Waskemeer startte men in het schooljaar 2016-2017 
met het verkennen van werken met zelfsturende teams. 
In zelf samengestelde teams werd geëxperimenteerd 
met de leerlingbespreking. Vooraf werd duidelijk 
beschreven wat het doel en eindresultaat van de 
bespreking zou moeten zijn. De teams hadden daarbij 
zelf de ruimte om een geschikte vorm te kiezen, waarbij 
de leerling het meest centraal stond. De teams waren 
enthousiast over de autonomie en de uitkomsten en 
besloten het werken met zelfsturende teams in school-
jaar 2017-2018 verder de verkennen.
Kortom, een professionele leergemeenschap ben je niet 
zomaar. Het is hard werken en het vraagt om continue 
focus op goed onderwijs. De leerling moet daarbij altijd 
het uitgangspunt zijn. In Waskemeer, een school die op 
alle fronten goed scoort op de inspectiecriteria, zijn het 
collectief professionaliseren middels Lesson Study en 
het experimenten met zelfsturende teams stappen op 
weg naar een professionele leergemeenschap.  

 

Literatuur

Bos, M. (2017). Zelfsturende teams in het voortgezet onderwijs. Een meervoudige 

casestudie naar het effect van zelfsturende teams op de dubbele sturingsuitdaging in 

het voortgezet onderwijs. www.voion.nl/publicaties/zelfsturende-teams-in-het-voortge-

zet-onderwijs

Bannink, D. B. D., Six, F. E., & Van Wijk, E. (2015). Bureaucratic, market or professio-

nal control? A theory on the relation between street-level task characteristics and the 

feasibility of control Mechanisms. 

P. Hupe, M. Hill & A. Buffat (Eds.), Understanding street-level bureaucracy, (p.205-

225). Bristol: Policy Press.

Keuning, T. (2016). Samen leren van Lesson Study. Onderzoek naar de kritieke leermo-

menten van docenten tijdens het doorlopen van een Lesson Study cyclus. Drachten: 

MEL Penta Nova. www.voion.nl/publicaties/samen-leren-van-lesson-study

Leithwood, K., Mascall, B., Strauss, T., Sacks, R., Memon, N., & Yashkina, A. (2007). 

Distributing leadership to make schools smarter. Taking the ego out of the system. 

Leadership and Policy in Schools, 6(1), 37-67. 

MacBeath, J. (2005). Leadership as distributed: a matter of practice. School Leader-

ship & Management, 25(4), 349-366. 

Rittel, H.W.J., & Webber, M.M, (1973). Dilemmas in a general Theory of Planning. 

Policy Sciences, 4, 155–169. 

Tjepkema, S. (2003). Verscheidenheid in zelfsturende teams. Het belang van heldere 

en context-specifieke invulling van een breed begrip. In het handboek ‘Werken, leren 

en leven met groepen’.

Veen, K., van, Zwart, R.C., Meirink, J.A., Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling 

van leraren: een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinter-

acties van leraren. ICLON/ Expertise Centrum Leren van Docenten.

Vries, S.,de, Verhoef, N., Goei, S.L. (2016). Lesson Study: een praktische gids voor het 

onderwijs. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Anne Bergsma, inspecteur voortgezet onderwĳs, schreef als gast- 
observant een blog over een door hem bezochte Lesson Study op CSG 
Liudger Waskemeer: 
www.onderwĳsinspectie.nl/actueel/weblog/weblogberichten/2017/
weblog-kĳken-zonder-oordelen 



20   SchoolManagement Februari 2018

Het is ook een beetje pech hebben: dat je als 
basisschool bij de eindtoets nét een-tiende 
tekortkomt om voldoende te scoren. Maar 
Marijke Pitlo, schoolleider van de Montessori-

school in Tiel, is de eerste om dat te nuanceren. “Je kunt 
daar allerlei verklaringen bij bedenken, maar het punt is: 
het moet überhaupt niet op zo’n kleine marge aankomen. 
Als school wil je daar ruim boven zitten. Het kon veel 
beter, dat realiseerden we ons hier allemaal.” 
Daarom greep ze de kans met beide handen aan om 
twee analisten in huis te halen van Goed worden en goed 
blijven, het project van de PO-Raad dat basisscholen 
helpt bij het verbeteren van de onderwijsresultaten. 

De analisten waren één dag op school om lessen bij te 
wonen en uitgebreid met het team te spreken. Het rap-
port dat ze opstelden, bevatte niet alleen een grondige 
analyse van alle aspecten van het onderwijs op de Mon-
tessorischool Tiel, maar ook een advieslijst met verbeter-
punten. “In het rapport stonden geen echte verrassingen, 
de waarde zat vooral in de bevestiging: wat ik zie, ziet een 
ander ook,” zegt Pitlo. “Die bevestiging is fijn, want het 
geeft duidelijkheid. Het analyserapport is een onafhanke-
lijk ijkpunt. Je hebt het op papier en dat helpt enorm bij de 
bewustwording binnen het team.”

Quick wins
Marijke Pitlo: “Wat je doet is in feite een complete reset 
van je onderwijs. Je begint weer bij de basis. Echt álles 
wordt onder de loep genomen en opnieuw gestroomlijnd 
en verbeterd. Er waren veel zogenaamde quick wins. 
Leerdoelen werden bijvoorbeeld voortaan aan het begin 
van de dag benoemd en op het bord geschreven. ‘Aan 
het eind van de dag ken ik de tafel van vier,’ dat geeft 
voor de leerlingen ook duidelijkheid.”

Nog een actiepunt dat snel resultaat opleverde: ‘een 
voorbereide omgeving’. Ongemerkt ging tijd verloren bij 
het klaarzetten en wisselen van materialen. Een detail 
misschien, maar juist daar bleek snel winst te halen als 
het ging om onderwijstijd.
Binnen het Montessorionderwijs is veel individuele aan-
dacht voor de leerlingen, die daarbij in kleine groepjes uit-
leg krijgen. Om de netto onderwijstijd te vergroten, train-
den de leraren met de leerlingen op snelle wisselingen 
tussen de groepjes. Ook werd geoefend met zelfstandig 
werken. “Het is vaak eigenlijk zo simpel. Maar doordat de 

‘De analyse hielp ons het 
zélf te doen’

Goed worden en goed bl i jven op de  
Montessorischool Tiel

Een onderwĳsanalyse van Goed worden en goed blĳven helpt scholen bĳ het verbeteren van het 
onderwĳs. Hoe werkt dat in de praktĳk? Schoolleider Marĳke Pitlo van de Montessorischool Tiel: 
‘Het is soms hard werken, maar het levert zoveel op!’
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Goed worden en goed blĳven
Het programma Goed worden en goed blĳven biedt (gesubsidieerde) onder-
steuningsprojecten aan voor PO-scholen die van de inspectie het predicaat 
‘onvoldoende’ of ‘zeer zwak’ krĳgen. Een analist onderzoekt samen met de 
school de onderwĳssituatie en denkt mee over de verbeterstappen die de 
school moet zetten. Vervolgens kan de ‘Vliegende Brigade’ van Goed worden 
en goed blĳven ingezet worden om te helpen de kwaliteit weer op orde te 
krĳgen. 
Ook scholen die in april/mei voor de tweede keer op rĳ onvoldoende eind-
opbrengsten behaalden, komen in aanmerking voor een verbetertraject. 
Loopt je school, net als de Montessorischool Tiel, het risico op een onvol-
doende beoordeling? Kom dan naar een van de regiodagen voor risicoscho-
len in juni 2018. 
Meer informatie over het programma GWGB en de regiodagen voor risi-
coscholen vind je op de website van de PO-Raad, www.poraad.nl/agenda/
werkdagen-voor-risicoscholen
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werkwijze is vastgelegd, en je al dat soort details zorgvul-
dig uitvoert, heeft het toch een groot effect.” 

Professionele cultuur
Naast de ‘quick wins’ werd ook gewerkt aan lange 
termijndoelen, zoals ’meer leertijd’ en ‘meer effect van 
didactisch handelen’. Voor elk van die doelen werd een 
werkgroep van docenten samengesteld, die subdoelen 
formuleerde en acties vaststelde. “Een van de belangrijk-
ste punten daarbij was steeds ‘reflectie’. We zijn nu con-
stant bezig om naar onszelf te kijken en te onderzoeken 
wat er beter kan, dat is echt een gewoonte geworden. 
Voor mij was ‘goed voorbereiden’ een leerpunt. Bijvoor-
beeld door voorafgaand aan een vergadering duidelijk 
vast te stellen: wat wil ik dat deze vergadering oplevert?” 

“Die lange termijndoelen hebben echt geholpen om de 
professionele cultuur op school te verbeteren,” zegt Pitlo. 
“We zijn ons meer bewust van wat we doen en signaleren 
sneller de details die beter kunnen. Als we dan samen 
een actiepunt vaststellen, wordt dat ook door iedereen 
uitgevoerd. Het is transparant. Wat je tijdens zo’n traject 
ook opbouwt, is vertrouwen in elkaar. We weten dat we 
van elkaar op aan kunnen.” 
Natuurlijk is het hard werken, zegt Pitlo. “Maar het levert 
zoveel op! Kinderen hebben successen nodig, daar krij-
gen ze zelfvertrouwen van. Voor docenten geldt dat ook. 
Aan het begin van de week je doelen vaststellen en aan 
het eind van de week concluderen dat je ze gehaald hebt. 
Check! Dat is ook gewoon léuk. Het onbezorgde plezier 
in lesgeven is weer terug.”

De kern: zelf doen
Pitlo: “Het traject geeft je het duwtje dat je soms even 
nodig hebt, maar het gebeurt vanuit vertrouwen. De 
gedachte is: je kúnt het zelf, dat laat je al zien, maar het 
kan nog beter.” Wat dat betreft sloot het verbetertraject 

naadloos aan bij de onderwijsvorm. “Binnen het Montes-
sorionderwijs helpen we kinderen om het zelf te doen. 
Deze analyse heeft ons als team geholpen om het zelf te 
doen.”

Inmiddels scoort de school een ruime voldoende op de 
eindtoets. “We zijn groen en we doen er alles aan om 
groen te blijven,” aldus Pitlo. 
Maar de winst van Goed worden en goed blijven zit niet 
alleen in de positieve score bij de eindtoets. “Het warme 
pedagogische klimaat was er al”, zegt Pitlo. “Maar het 
komt nu beter tot uitdrukking.”
Ze merkt het aan de sfeer in het team. Alle docenten heb-
ben bewust voor het Montessorionderwijs gekozen en 
ze genieten ervan als ze merken hoe goed hun aanpak 
werkt.

Ben je schoolleider en overweeg je een begeleidingstraject? Dit zĳn de 
tips van Marĳke Pitlo.

1  Als je de kans krĳgt, dóen!
Marĳke Pitlo: ‘Ik zou elke schoolleider aanbevelen de kans met beide 
handen aan te grĳpen. Zie het als een cadeautje. Het draait om beter 
onderwĳs en het is ook gewoon léuk om te zien dat verbeteringen 
mogelĳk zĳn.’
2  Stel je open voor de adviezen en durf te veranderen.
‘Openstaan voor feedback is een van de pĳlers voor succesvol onder-
wĳs. Je krĳgt vakbroeders in huis die goed en aandachtig kĳken en die 
met waardevolle adviezen komen over wat je zou kunnen verbeteren. 
Misschien had je het zelf ook al bedacht, maar doordat het zwart op wit 
staat, krĳgt het extra urgentie.’
3  Betrek anderen bĳ het traject.
‘Communiceer helder en spreek je verwachtingen uit, niet alleen naar 
je team, maar ook naar de ouders, bĳvoorbeeld door een speciale 
ouderavond te organiseren. En deel vooral ook wat goed gaat. Niet 
alleen de quick wins, maar ook de successen op lange termĳn.’

Marijke Pitlo: “De 

waarde zat vooral 

in de bevestiging: 

wat ik zie, ziet een 

ander ook.”
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Wat we kunnen leren van ervaringen van risicoscholen om de  
onderwĳskwaliteit (tĳdig) te verbeteren

Tĳdig werken aan verbetering helpt! 

Door Nanny Schoenmakers

In het schooljaar 2016-2017 hebben zo’n 50 risicoscholen gebruik 
gemaakt van de ondersteuning van Goed worden en goed blĳven. 
Om een beeld te krĳgen van de effecten van deze ondersteuning 
en te leren van ervaringen heeft het programma een evaluatieon-
derzoek laten uitvoeren door Capgemini Consulting.

Het onderzoek geeft inzichten die bruikbaar zĳn voor andere 
scholen en biedt een handreiking voor besturen en scholen die ver-
keren in een risicozone, om de kwaliteit tĳdig op orde te brengen. 
Want tĳdig werken aan verbetering blĳkt effectief. Ook kunnen 
de inzichten worden gebruikt door alle scholen die werken aan de 
verbetering van de onderwĳskwaliteit. 

De analyse als startpunt 
De start van de ondersteuning door Goed worden en goed blĳven 
bestaat uit het uitvoeren van een analyse, waarmee een goede 
basis wordt gelegd voor kwaliteitsverbetering. Onderstaand is de 
effectiviteit van de analyse weergegeven, zoals deze door besturen 
en directeuren wordt ervaren.
 

Effecten van ondersteuning 
Maar liefst zo’n twee-derde van de risicoscholen die ondersteuning 
van het programma hebben gehad, is erin geslaagd om zich te 
verbeteren en in elk geval een voldoende te scoren op de eindtoets. 
Hiermee hebben zĳ weten te voorkomen onder verscherpt inspec-
tietoezicht te worden geplaatst.
Het een-derde deel van de risicoscholen dat er niet in is geslaagd 
een voldoende te scoren op de eindtoets, heeft de begeleiding 
door Goed worden en goed blĳven wel als effectief ervaren. Met de 
huidige leerlingenpopulatie en de te grote achterstanden was het 
echter niet haalbaar voldoende resultaat te. Er was meer tĳd nodig 
om tot de gewenste effecten te komen. 
Belangrĳkste verbeteracties 
De risicoscholen hebben aangegeven welke verbeteracties het 
meest hebben bĳgedragen om uit de risicozone te komen. Deze zĳn 
in vĳf rubrieken onder te verdelen.

Concrete verbeteracties voor risicoscholen om uit risicozone te komen

1.   Verbeteraanpak/ 
kwaliteitscultuur het analyserapport GWGB 

groep 8, analyse met quick wins)

extern attribueren

(samenwerken, samen leren)

van externe ondersteuning

2.   Opbrengst- 
gericht Werken en 
onderwĳsaanbod

verbeteracties

leerlingenniveau

leerlingen nodig hebben

3.   Leskwaliteit -
zoek/consultatie)

handelen

4.  Houding leerlingen
bĳ leerlingen 

-
back geven

sociaal-emotioneel)

5.   Ondersteuning en 
begeleiding

geven aan leerlingen

De risicoscholen hebben de ondersteuning door Goed worden 
en goed blĳven als positief ervaren. Waardevol was: de externe 
kritische blik, het krĳgen van praktisch uitvoerbare aanbevelingen, 
het bevorderen van urgentiebesef in het team, het focus leggen op 
leerkrachthandelen en opbrengstgericht werken en het besef dat 
de leerkracht ertoe doet en invloed heeft op het leren en de leer-
resultaten van leerlingen.

drs. Nanny Schoenmakers is werkzaam als adviseur 
bĳ Capgemini Consulting en voert projecten uit 
voor de sector Onderwĳs.
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De academische leerkracht in het basison-
derwijs heeft een dubbele oriëntatie: weten-
schappelijk en praktijkgericht. Deze wordt 
gerealiseerd doordat deze leerkrachten 

opgeleid zijn op basis van wetenschappelijke inzichten 
met een doorgaande en gelijktijdige focus op de onder-
wijspraktijk1. Academische leerkrachten zijn analytisch, 
stellen kritische vragen en hebben een onderzoekende 
houding. Zij kunnen input geven vanuit de theorie en 
daarmee het startpunt zijn voor onderwijspraktijkonder-
zoek. Ook kunnen zij de brug vormen tussen onderwijs 
en onderzoek, dat van wederzijds belang kan zijn. Met al 
deze vaardigheden, kennis en kunde, kunnen acade-
mische leerkrachten een duidelijke en onderscheidende 
positie innemen binnen een gedifferentieerd schoolteam 
en zo een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en 
verbetering van de school als zodanig. Hiermee wordt 
niet gezegd dat academische leerkrachten beter zijn dan 
leerkrachten zonder academische status. Ieder heeft 
z’n eigen kwaliteiten, maar academische leerkrachten 
brengen iets extra’s in de schoolpraktijk. Het mooie van 
een academische leerkracht is dat deze ook les blijft 
geven. Hierdoor kan de link tussen praktijk en theorie 
goed gelegd worden.

Weinig benut
Academische leerkrachten kunnen dus van meerwaarde 
zijn in de school en daarachter voor het basisonderwijs 

als geheel, maar in de huidige onderwijspraktijk wordt 
deze meerwaarde tot nu toe nog nauwelijks benut. Het 
blijkt lastig academische leerkrachten een plek te geven 
binnen de school en/of het bestuur. Deze leerkrachten 
komen daarom vaak in vergelijkbare functies terecht 
als die van een reguliere leerkracht, zonder dat zij hun 
extra kennis en vaardigheden kunnen inzetten. Dit is een 
gemiste kans. Het onderwijs is gebaat bij leerkrachten 
die de onderwijspraktijk goed kennen en daarnaast ook 
wetenschappelijk goed onderlegd zijn. Zij kunnen beide 

Academische leerkrachten in het basisonderwijs

Betere positionering 
van belang
Mede door de academische lerarenopleidingen, zĳn er steeds meer leerkrachten met  
universitair opleidingsniveau werkzaam in het basisonderwĳs. Deze leerkrachten kunnen 
van meerwaarde zĳn in de beroepspraktĳk en hierin verschillende functies en rollen  
vervullen. Velen van hen dreigen echter hun meerwaarde niet te kunnen benutten. Scholen 
weten niet goed hoe hun kennis en kunde in te zetten. Hoe kan deze beroepsgroep voor het 
basisonderwĳs behouden blĳven?

Door Hannah Bij lsma 

Hannah Bij lsma  
is  voorzi t ter  Beroeps-
vereniging Academici 
Basisonderwi js

PO

Rinda den Besten, 
voorzitter van de PO-Raad: 
“In onze sector is behoefte aan academisch geschoolde leerkrachten. Zĳ 
brengen onderzoekende vaardigheden de school binnen en benutten 
kennis uit onderzoek om de kwaliteit van ons onderwĳs, in samen-
werking met de overige leerkrachten, verder te verbeteren. Het is goed 
dat er nu een beroepsvereniging is opgericht waar kennis en ervaring 
onderling gedeeld kan worden. Vanuit de PO-raad blĳven wĳ graag 
goed in gesprek met de beroepsvereniging.”
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POSITIONERING
BLIJF IN BEWEGING!

Ondersteunende Organisaties

Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs

BBA

werelden met elkaar verbinden en werken aan de ver-
betering van de onderwijskwaliteit. Bovendien, als deze 
leerkrachten niet voldoende cognitief worden uitge-
daagd en geen ruimte hebben hun kwaliteiten te ontwik-
kelen, zullen zij op zoek gaan naar andere werkplekken 
op een andere school of buiten de onderwijspraktijk. Het 
onderwijs mist daarmee de kennis en vaardigheden die 
deze leerkrachten kunnen bieden. 
De academische leerkracht kan zijn of haar kwaliteiten 
ontplooien en inzetten, zodra de leerkracht een duidelij-
ke positie weet te verwerven en erkenning ontvangt van 
collega’s in het werkveld. Volgens Sinclair2 is het belang-
rijk om een beroep te doen op de intellectuele uitdaging 
van academische leerkrachten. Als deze uitdaging niet 
wordt benoemd of niet wordt vervuld, zal die persoon 
eerder geneigd zijn het onderwijs te verlaten. Binnen 
de schoolorganisatie moet daarom iets veranderen: er 
moet een erkende ongelijkheid zijn, waarbij verschillende 
kwaliteiten van leerkrachten benut worden en waardoor 
verschillende functies ontstaan. Het beschrijven én 
erkennen van deze verschillende functies in een team is 
essentieel. 

Goede voorbeelden
Gelukkig zijn er in Nederland good practices: voorbeel-
den waarop academische leerkrachten goed tot hun 
recht komen en waarin zij hun vaardigheden en capa-
citeiten kunnen inzetten ten behoeve van de school3. 
Een voorbeeld is Gijs de Groot, werkzaam als acade-
mische leerkracht en coach binnen zijn schoolteam: “Ik 
coach leerkrachtenteams in het geven van lessen met 
coöperatieve werkvormen. Tijdens mijn opleiding heb ik 
onderzoek gedaan naar de implementatie van coöpe-
ratief leren, en het is fantastisch om deze theoretische 
kennis te gebruiken in de praktijk ter verbetering van het 
onderwijs”. 
Een ander voorbeeld is Niels de Ruig, werkzaam als 
academische leerkracht en onderzoeker: “Naast leer-
kracht in groep 5-6, werk ik als onderzoekscoördinator. 
Ik vorm de brug tussen leerteams op basisscholen en 
kennisinstituten, waarbij we praktijkgericht onderzoek 
doen rondom het thema ‘Diversiteit in en om de klas’”. 

Positionering
Door academische leerkrachten de positie te geven die 
bij hen past, blijven zij, naast de lesgevende taken, cog-
nitief voldoende uitdaging ervaren. Een formele functie 
met bijbehorende functieomschrijving en een passende 
beloning zijn daarbij essentieel. In dit alles is een belang-
rijke rol weg gelegd voor de schoolleider. Deze heeft 
de taak deze academische leerkracht te positioneren 
binnen het schoolteam en de erkenning te geven die bij 
deze leerkracht past. Ook bestuursbreed moet er erken-
ning zijn voor deze leerkrachten zodat zij mogelijk ook 
bovenschools een rol kunnen vervullen.

Het streven naar een duidelijke positionering van de 
academische leerkracht is belangrijk om het basison-

Irene Koning, 
lid College van 
bestuur Fedra: 
“Functiediff erentiatie leidt tot georganiseerde 
ongelĳ kheid tussen leerkrachten en dat zĳ n we 
niet gewend. Toch zĳ n we toe aan het anders 
invullen van leerkrachtfunctie om het beroep 
aantrekkelĳ k te houden voor onderwĳ spersoneel 
en om onderwĳ s van hoge kwaliteit te blĳ ven bie-
den aan leerlingen. Dat kan door echt een verschil 
te maken tussen LA, LB en LC, in combinatie met 
andere/nieuwe functies. Het mission statement 
en de beroepsvereniging (BAB) kunnen scholen en 
besturen helpen om de mogelĳ kheden te verken-
nen.”
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De academische leerkracht
Academische leerkrachten zijn opgeleid op 
basis van wetenschappelijke inzichten met een 
gelijktijdige focus op de onderwijspraktijk. 
Ze zijn analytisch, stellen kritische vragen en 
hebben een onderzoekende houding. 
Naast dit academisch werk- en denkniveau, 
zijn academische leerkrachten in staat om 
pedagogisch en didactisch adequaat om te gaan 
met de kinderen in hun groep. 
Dit doen zij op basis van wetenschappelijke en 
onderzoeksmatige kennis, praktijkkennis en 
eigen ervaring.

Good practices
De good practices schetsen een beeld van zes 
posities die academische leerkrachten in 
kunnen nemen binnen het basisonderwijs.

Gijs de Groot

Niels de Ruig

Rosa du Pré

Miranda Noom

De academische leerkracht & coach
‘Ik coach leerkrachtenteams in het geven van 

lessen met coöperatieve werkvormen.’

De academische leerkracht & onderzoeker
‘Ik vorm de brug tussen leerteams op basisscholen 

en kennisinstituten.’

De academische leerkracht & onderwijsontwikkelaar
‘Ik werk als tpo leerkracht en ik ben bezig met het oprichten 
van een nieuwe school, waar onderwijs echt anders werkt.'

De academische leerkracht & orthopedagoog
Naast mijn werk als academische leerkracht, ben ik als ortho-

pedagoog verantwoordelijk voor het psychodiagnostisch onder-
zoek en de begeleiding van leerlingen.

De academische leerkracht
 'Mijn academische achtergrond helpt mij om in te 

spelen op de verschillende behoeften van ieder kind.'

Positionering
Academische leerkrachten kunnen hun 
kwaliteiten inzetten als zij een eigen positie 
in kunnen nemen binnen een veelzijdig 
schoolteam. Het is van belang dat bestuurders 
en schoolleiders academische leerkrachten 
positioneren in een functie met taken waarbij 
zij hun kwaliteiten in kunnen zetten. 
Hiervoor zijn een formele functie, vrijgestelde 
tijd voor deze taken en een passende beloning 
noodzakelijk. Zo behouden we academische 
leerkrachten in het basisonderwijs en kunnen 
zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
en verbetering van onderwijsland Nederland!

Jojanneke Mulder

Isa Claassens

Voor meer informatie 
www.bab.nl

BBA

Mission Statement

De academische leerkracht & beleidsmedewerker
‘Ik leg de verbinding tussen (landelijk) onderwijsbeleid en 

de onderwijspraktijk in de klas’.

derwijs een kwaliteitsimpuls te geven. Hannah Bijlsma, 
Mirjam Keyser en Alice de Groot hebben om deze reden 
samen met andere academische leerkrachten BAB 
opgericht: de Beroepsvereniging Academici Basisonder-
wijs. BAB heeft drie speerpunten: het behartigen van de 
belangen van academische leerkrachten, het inspireren 
om werkervaring en wetenschappelijke kennis te delen 
en het waarborgen van de professionaliteit van acade-
mische leerkrachten. Zij presenteerden in november 
2017 hun Mission Statement om aan belanghebbende 
partijen hun missie kenbaar te maken. Momenteel heeft 
de vereniging meer dan 350 leden en vormt zij een 
serieuze gesprekspartner bij beleidsmakers, vakbonden, 
besturen en andere onderwijsinstellingen. Dit alles met 
één passie: verbetering van het basisonderwijs door de 
inzet van academische leerkrachten.

Noten

1  Functieprofi el academische leerkracht Netwerk AcPa’s Nederland.

2  Sinclair, Catherine (2008). Initial and changing student teacher motivationand com-

mitment to teaching. Asia-Pacifi c Journal of Teacher Education, 36(2). 79-104.  

3 Mission Statement Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs.

Harrie van der Ven, 
voorzitter college van 
bestuur Optimus:
“Het werkveld juicht het toe dat er meer academi-
sche leerkrachten komen. Werkgevers zoeken naar 
wegen om dat talent nog beter structureel verbin-
den aan de andere capaciteiten in de school-
teams. Toepassingsgericht onderzoek op school- 
en stichtingsniveau kan nog meer gestimuleerd 
worden. De academische leerkracht speelt daarbĳ  
een belangrĳ ke rol. Om onderwĳ s en het beroep 
verder te brengen is het volgens mĳ  ook van 
belang dat meer leerkrachten uit het basisonder-
wĳ s kunnen promoveren. De beroepsvereniging 
kan daarbĳ  een informerende en stimulerende rol 
nemen. Ik wens de beroepsvereniging veel succes 
en ambitie toe. Goed dat jullie er zĳ n.”
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1. Een sterke employer brand
Om nieuwe leraren aan te trekken is het voor scholen 
ten eerste van belang om een inspirerende employer 
brand neer te zetten. Hierbij gaat het om het verkrijgen 
en behouden van een onderscheidende en relevante 
voorkeurspositie in de hoofd van (potentiële) nieuwe 
leraren. Belangrijk bij het neerzetten van een sterk 
merk is het managen van verwachtingen van potentieel 
nieuwe leraren. Wat mogen zij als medewerker van de 
school verwachten? Dit betekent ook een juiste weer-
gave van de heersende organisatiecultuur en werkom-
standigheden op een school.

2. Goed werkgeverschap
Onderwijsinstellingen moeten aandacht besteden aan 
goed werkgeverschap. Naast goed geregelde arbeids-
voorwaarden kun je hier ook denken aan zaken die het 
werk van de leraar kunnen vergemakkelijken, zoals vol-
doende voorhanden zijnde lesmaterialen, goede digitale 
schoolborden in de klas, een comfortabele personeels-
ruimte of bijvoorbeeld catering wanneer er naschoolse 
activiteiten worden georganiseerd. Organisatiecultuur, 
arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden kunnen 
in een schaarse markt van doorslaggevend belang zijn.

3. Betere selectie aan de poort
Na het aantrekken van nieuw talent met behulp van een 
inspirerende employer brand volgt het selecteren van 

de juiste kandidaten. Hierbij zijn cv’s vaak nog steeds 
leidend en wordt in combinatie met het onderbuikgevoel 
de eerste selectie van kandidaten gemaakt om verder 
mee te gaan in de sollicitatieprocedure. Reeds opge-
dane ervaring en een goed gevoel tijdens een interview 
met de kandidaat blijven belangrijke pijlers om nieuwe 
leraren te selecteren. 
Om de kans op een mismatch te verminderen en het 
selectieproces te objectiveren, kan People Analytics 
worden ingezet. Het belangrijkste hierbij is de kandi-
daat tegen het gewenste profiel af te zetten, waardoor 
op basis van préselectie assessments de juiste match 
gevonden wordt. Een betere selectie aan de school-
poort zorgt op deze manier voor een juiste match 
tussen de (startende) docent en de school als werkplek. 
Het is hierbij van belang om de focus dan niet zozeer te 
leggen op de matching van het kennis- en denkniveau, 
maar juist op de match met de persoonlijkheid, interes-
ses en vaardigheden. 

4. Training van startende leraren
Door de trainingsbehoefte van (startende) leraren in 
kaart te brengen, maakt u de begeleiding gerichter. Het 
doel is om de professionele ontwikkeling van de leraren 
te verbeteren. Bij het meten van de trainingsbehoefte 
van (startende) leraren wordt een functieprofiel aange-
maakt voor LB en LC leraren. Hier is ruimte om spe-
cifiek op te nemen aan welke softskills leraren in deze 
functie moeten voldoen. Leraren die al werkzaam zijn 
voor de onderwijsinstelling maken daarna verschillende 
assessments, waarbij hun score wordt afgezet tegen 
het eerder opgestelde profiel. Op deze manier brengt u 
de trainingsbehoefte en de ontwikkelgebieden in kaart. 
Vervolgens zet u hierop de juiste (maatwerk) begeleiding 
in. Het is van belang om juist in te zetten op ontwikkeling 
van cognitieve vaardigheden en niet (of zeker in mindere 
mate) op de vakinhoudelijke kennis, de leraren hebben 
immers bij het behalen van de opleiding bewezen aan 
deze eisen te voldoen.

5. Verbeter onboarding
Bij de benoemde oorzaken van de uitval onder leraren 
bleek al dat de overgang van de opleiding naar de 
dagelijkse praktijk als leraar soms lastig is voor star-

Koen de Rooij  is  werk-
zaam bi j  Dr iessen HRM 

Heinze Baars is  werk-
zaam bi j  GoudGri js 

Lerarentekort terugdringen
Aanbevelingen

Weinig afgestudeerden, een hoog verzuimpercentage 
en vergrĳzing leiden tot een toenemend lerarentekort. 
Zowel in het primair onderwĳs, voortgezet onderwĳs, 
als het middelbaar beroepsonderwĳs. Voor HRM, 
directie en bestuur is het een grote uitdaging om 
iedere dag een leerkracht voor de klas te krĳgen. 
Daarom een aantal aanbevelingen die helpen om het 
lerarentekort en de uitval onder startende leraren terug 
te dringen. 

PO VO BVE 
Door Koen de Rooij  en Heinze Baars
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tende leraren. De onboarding van (startende) leraren is 
dan ook een belangrijk aandachtspunt om de uitval te 
reduceren. Een goede inwerkperiode zorgt ervoor dat 
de ‘startende’ leraar zich welkom voelt in zijn nieuwe 
werkomgeving, maar ook dat hij of zij snel kennis maakt 
met de kernwaarden en normen binnen de school. Op 
deze manier kan er een betere fit ontstaan tussen de 
leraar en de school. Belangrijke punten om aandacht 
aan te besteden zijn:
-  Trek de employer brand door in het onboarding pro-

ces. Op deze manier maakt de nieuwe leraar direct 
kennis met de kernwaarden van de school en leert 
de heersende cultuur snel kennen.

-  Denk vanuit het oogpunt van de leraar. Het gaat 
hierbij om het in een vroeg stadium creëren van 
binding & bonding tussen de nieuwe leraar en de 
school.

-  Zorg voor een warm welkom op de eerste werkdag 
en maak het welkom persoonlijk om (ver)binding en 
vertrouwen te creëren.  

-  Zorg voor een goed ingeregeld inwerkproces, waar-
bij het gehele traject vanaf het tekenen van het con-
tract tot en met (minimaal) de eerste maand goed 
is ingestoken. Denk daarbij aan voldoende contact-
momenten voorafgaand aan de eerste werkdag, 
een ingerichte werkplek of klaslokaal en intensieve 
begeleiding in de eerste weken.

De overgang van de opleiding naar 
de dagelĳkse praktĳk als leraar is 
soms lastig

6. Investeer in een talentcaroussel
Investeer in een traineeship dat voorziet in een belang-
rijke behoefte van starters. Werk daarbij samen met 
andere scholen. Als starters een kijkje nemen in de keu-
kens van de verschillende scholen, zien ze welke school 
en cultuur het beste bij hun persoonlijke voorkeur en 
talenten past. Denk hierbij aan een speciaal programma 
waarbij starters gedurende een periode van twee jaar de 
mogelijkheid krijgen om telkens gedurende een aantal 
maanden op verschillende scholen ervaring op te doen. 
Een externe partij met specialisme op het gebied van 
begeleiding van trainees en zorgt dan voor een juiste 
coördinatie van en naar de samenwerkende scholen.



28   SchoolManagement Februari 2018

Een van die leerlingen is Bram. Hij is bijna 
klaar met zijn opleiding bij STIP Utrecht, een 
school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. 
Tijdens een snuffelstage op een basisschool 

ontdekte hij dat hij handig is in kleine reparaties. Het 
contact met kinderen gaat hem ook goed af. Zijn 
school heeft de begeleiding verzorgd. Bram staat 
intussen te springen om aan het werk te gaan. “Ik heb 
een aantal kennismakingsgesprekken gevoerd en hoop 
dat ik snel mag beginnen want ik wil graag mijn eigen 
geld verdienen.”

Veel schoolbesturen in het Primair Onderwijs willen 
jongeren zoals Bram een plek bieden in hun organi-
satie. Alleen de financiering van de werkplek en de 
begeleiding van de medewerker op de werkvloer zijn 
ingewikkeld. Om scholen en schoolbesturen te inspi-
reren en op weg te helpen heeft pensioenfonds Loyalis 
samen met het ministerie van OCW, de PO-Raad en 
Stichting Gezel onderzoek gedaan naar voorlopers. 
Deze voorbeelden laten zien dat een participatiebaan 
vaak waardevol is voor de medewerker en de school. 
In interviews met de schoolleider, HR-professional en 
de medewerker is in kaart gebracht hoe het proces van 
de plaatsing verliep.

Succesfactoren  
We spreken van een succesvolle plaatsing als de parti-
cipatiebaan meerwaarde heeft voor de medewerker, de 
gezondheid en motivatie van het team en voor de kwali-
teit van het onderwijs. Bij een goede match met het team 
wordt werk uit handen genomen. De inzet van assis-
tenten in de klas leidt tot extra aandacht voor kinderen, 
meer tijd om werk voor te bereiden en meer rust in de 
klas. Medewerkers die conciërgetaken uitvoeren geven 
de school een nettere uitstraling. Kortom bij een goede 
match ontstaat meerwaarde in de school. 

Voorwaarde is wel dat het schoolteam gemotiveerd is 
om de arbeidsbeperkte te begeleiden. Dan geeft het 
de collega’s voldoening om te zien dat een kwetsbaar 
persoon zich ontwikkelt. Een bevlogen aanjager speelt 
hierbij een belangrijke rol.  Dat kan een HR-professional 
zijn die het onderwerp aankaart, maar ook een school-
leider of een bestuurder die enthousiasmeert en initiatief 
neemt om praktische belemmeringen weg te nemen. Als 
het gesprek in een school eenmaal op gang is gebracht, 
ontstaan daaruit vaak mooie aanknopingspunten voor 
een vervolg. 

Dat gebeurde bij Marc. Hij is aan de slag als assistent 
conciërge bij schoolbestuur Trinamiek in Amersfoort. 

Zonder waarde geen 
plaatsing 

Succesfactoren bi j  het creëren van  
part icipatiebanen in het Primair Onderwijs

Drie jaar geleden trad de banenafspraak in werking met als doel om mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op een normale baan. 
Het primair onderwĳs levert een bĳdrage van 402 nieuwe participatiebanen 
per jaar. In totaal wordt toegewerkt naar 4020 nieuwe banen in het primair 
onderwĳs in 2023. De banenafspraak is belangrĳk voor de leerlingen uit het 
praktĳk- en voortgezet speciaal onderwĳs. Door deze wet ontstaan er voor hen 
meer kansen op een normale baan. 

PO VO
Door Dian van Erp, Aukje Smit,  Tinka van Vuuren

Dian van Erp  is 
bele idsadviseur HRM en 
werkgeverszaken -  PO-
Raad; Aukje  Smit  is 
onderzoeker exclus ieve 
arbeidsmarkt ;  Tinka 
van  Vuuren  is 
b i jzonder hoogleraar 
V i ta l i te i tsmanagement 
verbonden aan de Open 
Univers i te i t  Neder land
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Door goede samenwerking met de school voor Prak-
tijkonderwijs van Marc kon hij eerst via een stage en 
later in een baan aan de slag. “Ik werk vierentwintig uur 
op vier dagen. Dan help ik Rob. Ik wil graag veel leren 
zodat ik dit straks ook alleen kan.” Door de goede klik 
met Rob en de regelmaat in het werken gaat het ook 
privé goed met Marc. Hij gamet minder en zorgt beter 
voor zichzelf. 

De meeste functies worden ‘op maat gemaakt’ zodat 
ze passen bij de mogelijkheden van de medewerker en 
de wensen van de school,1 maar het kan ook anders-
om. Bij basisschool De Fontein in het Friese Dam-
woude was medewerker Akke bekend in het sociale 
netwerk in de school. Het schoolteam wilde graag iets 
voor haar betekenen en dat was de aanleiding om een 
functie van assistent klassenhulp te creëren. Ook het 
veranderen van regelgeving, zoals de verantwoordelijk-
heid voor het buitenonderhoud van schoolgebouwen, 
kan de aanleiding zijn voor een nieuwe baan. 

Duurzaam en efficiënt
Door beperkte financiële mogelijkheden proberen 
scholen de medewerkers uit de doelgroep zo efficiënt 
mogelijk in te zetten. Ze worden bijvoorbeeld op ver-
schillende scholen of in verschillende klassen ingezet. 
Dat vraagt flexibiliteit van een kandidaat en van de 
begeleiding door de teams. Het helpt daarbij om te kij-
ken naar de meerwaarde van een functie en wat dat in 
de organisatie waard is. Als een klas bijvoorbeeld niet 
gesplitst hoeft te worden door inzet van een zorgassis-
tent dan wordt daardoor geld bespaard. 

Meestal wordt bij de start van een dienstverband geko-
zen voor een tijdelijk contract met de wens om daar 
een vaste baan van te maken. Dat geeft de school 
en de medewerker meer tijd om kennis te maken en 
een werkgever loopt minder risico’s als het niet klikt. 
Een detachering, uitzend¬constructie of een tijdelijk 
dienstverband bieden goede mogelijkheden die ook 
meetellen voor de banenafspraak. Toch geven veel 
geïnterviewden aan dat zij de meeste voordelen zien bij 
een duurzaam dienstverband. Dan wordt de medewer-
ker, na een inwerkperiode, echt effectief. 

De eenvoudigste manier om een duurzame plek te 
creëren is om een bestaande vacature te vervullen met 
een of meerdere mensen met een arbeidsbeperking. 
Het is ook mogelijk om taken die door een externe 
organisatie worden uitgevoerd, zoals het groenonder-
houd en schoonmaak, via inleen- of detacheringscon-
tracten mee te laten tellen bij een schoolbestuur2. Een 
andere strategie is om met partners samen banen te 
financieren. Dat geeft de meeste kans op nieuwe en 
extra banen voor de doelgroep. Daar koos Stichting 
Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur (SKPOEL) voor. 

Een adviseur kan helpen om een geschikte kan-
didaat te vinden die past bĳ de behoeften van 
de school of scholen. Er zĳn particuliere bureaus 
die kunnen adviseren en matchen zoals Stichting 
Gezel, maar ook Sociale Werkbedrĳven en het 
werkgeversservicepunt in de regio kan meeden-
ken. Ook collega-scholen van het Voortgezet Speci-
aal Onderwĳs en Praktĳk Onderwĳs komen graag 
in contact met werkgevers. Zĳ zoeken stageplek-
ken voor hun leerlingen en begeleiden hen naar 
een eerste baan.  

Nu zijn er acht 

huismeesters 

actief die door een 

teamleider worden 

aangestuurd. 
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SKPOEL financierde zijn huismeesters/conciërges samen 
met de gemeente. Het was voor het schoolbestuur lastig 
dat de conciërges alleen in deeltijd beschikbaar waren, 
want de gebouwen worden ook na schooltijd door 
derden gebruikt. De gemeente Etten-Leur was bereid om 
samen te werken. Nu zijn er acht huismeesters actief die 
door een teamleider worden aangestuurd. De gemeente 
financiert vier van deze banen, het schoolbestuur bekos-
tigd de andere vier.

De kosten voor een participatiebaan zijn heel verschil-
lend per baan.  Een fulltime dienstverband is voor de 
banenafspraak 25,5 uur per week3, maar vaak werken 
mensen parttime. De loonwaarde speelt een rol, dat is 
het percentage van de uren dat iemand productief is. Stel 
dat iemand twintig uur in dienst is met een loonwaarde 
van vijftig procent. Dan betaalt de werkgever de mede-
werker voor tien productieve uren. De overige tien niet 
productieve uren worden betaald door de UWV of door 
de gemeente. 

In de onderzochte voorbeelden lopen de netto-kosten 
uiteen van 250 euro voor een leerwerkbaan tot 1.400 
euro per maand bij een 32-urige werkweek4. Belangrijk 
om rekening mee te houden zijn de indirecte kosten van 
de begeleiding van een medewerker. In een school is 
veel dynamiek. Wanneer iemand daarbinnen eenvoudige 
taken moet uitvoeren dan is het belangrijk om de begelei-
ding goed in te richten5. 

Aan de slag
Wilt u werk maken van de banenafspraak en bent u 
op zoek naar draagvlak in uw organisatie? U kunt dan 
contact zoeken met de voorbeelden uit het onder-
zoek. Zij delen graag hun ervaringen. Ook collega 
besturen uit het speciaal onderwijs in uw regio gaan 
graag met u in gesprek. Zij kennen hun leerlingen en 

kunnen met u meedenken over stage mogelijkheden 
en functies.  

Het doel van de banenafspraak heeft draagvlak in de sec-
tor, maar de regelgeving is niet eenvoudig. Daarom brengt 
de PO-Raad samen met partners knelpunten onder de 
aandacht bij de politiek. Ook wil de PO-Raad dat er meer 
jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs aan het 
werk komen. Daarom is de brancheorganisatie betrokken 
bij het project ingeschakeld om jongeren uit het speciaal 
onderwijs naar arbeid toe te begeleiden. Uw inzet is daar-
bij ook van harte welkom.

Noten

1  Dit proces wordt functiecreatie genoemd, zie ook de handreiking van het arbeids-

marktplatform PO. 

2  Het inkopen van diensten telt niet mee voor de banenafspraak. 

3  Verwijzing handreiking ‘Banenafspraak inschaling en salariëring’ 

4  Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (2016) berekende dat één fte 

arbeidsplaats in het kader van de Banenafspraak (= 25,5 uur per week) maximaal 

1.000 tot 1.200 euro per maand kost. Dit is op basis van het minimumloon en exclu-

sief de eventuele subsidie die de school kan ontvangen. Begeleidingsuren zijn hierin 

niet meegenomen. 

5 Verwijzing handreiking ‘Arbeidsparticipatie in financieel perspectief’ 

Verder lezen?  

Onderzoek PO Zonder waarde, geen plaatsing

Rapport en goed voorbeeldenboek over 14 goede voorbeelden 

in het Primair Onderwijs 

www.poraad.nl/file/7583/download?token=Mp8PCmAR

www.poraad.nl/file/7584/download?token=6NRyDw6r

Onderzoek VO ‘Bekend maakt bemind’

Rapport en goed voorbeeldenboek over 14 goede voorbeelden 

in het Voortgezet Onderwijs. 

www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/423/

original/Rapport_Bekend_maakt_bemind_met_foto’s.

pdf?1506536963 

www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/424/

original/Goede_voorbeeldenboek_Bekend_maakt_bemind_.

pdf?1506539441

Handreiking: Arbeidsparticipatie in financieel perspec-

tief, door Algemene Werkgeversvereniging Nederland 

(AWVN)

www.poraad.nl/system/files/werkgeverszaken/arbeidsparticipa-

tie_vanuit_financieel_perspectief.pdf 

Handreiking: Banenafspraak inschaling en salariëring, 

door PO-Raad en Vo raad

www.poraad.nl/system/files/werkgeverszaken/participatie-

wet_banenafspraak_inschaling_en_salariering.pdf

Handreiking: Functiecreatie, door Arbeidsmarktplatform 

PO

www.poraad.nl/system/files/werkgeverszaken/handreiking_

functiecreatie_feb_2016.pdf

Artikel: 55 tips voor inclusief HR-beleid, door Algemene 

Werkgeversvereniging Nederland (AWVN)

http://werkgeven.awvn.nl/werkgeven/55/tips-voor-inclusief-hr-

beleid/

Onderzoek: ‘Verschil smaakt naar meer’, door Algemene 

Werkgeversvereniging Nederland (AWVN)  

www.awvn.nl/actueel-site/Documents/Verschil%20smaakt%20

naar%20meer.%20Interactief%20online%20feb%202017.pdf

De inzet van assistenten in de klas leidt tot 
extra aandacht voor kinderen, meer tĳd om 
werk voor te bereiden en meer rust in de klas



SchoolManagement    31Sdu Uitgevers

Samenwerking polit ie en  
school rond kindermishandeling 
en geweld

Signalen opvangen en delen

Veel mensen die als kind zĳn mishandeld geven aan dat een specifieke leer-
kracht door zĳn of haar aandacht en steun het verschil heeft gemaakt in hun 
leven. Maar dan moeten leraren wel wéten dat er iets speelt. Hierin is een 
cruciale rol weggelegd voor besturen en directies. Nauwere samenwerking van 
scholen met de politie komt op steeds meer plekken van de grond. Ook door 
het delen van een niet-pluisgevoel, kunnen leraren kansen keren, en soms zelfs 
levens redden.

Door Elise Haarman

Elise Haarman is 
communicat ieadviseur/
web redacteur bi j  de 
PO-Raad

PO VO

Zorg dat het voor iedereen op school klip en 

klaar is welke stappen je moet zetten bij een 

vermoeden van kindermishandeling.



Een leidinggevende binnen een onderwijs- 
instelling wordt regelmatig geconfronteerd  
met te nemen beslissingen die ook juridische 
consequenties kunnen hebben. Neem ik een 
nieuwe docent aan voor bepaalde of onbepaalde 
tijd? Hoe ga ik met een zieke medewerker om?  
Zijn mijn contracten nog wel up-to-date?   
Waar vind ik al deze informatie?

Juridisch advies is daarbij onmisbaar. Bij Berculo 

Advocaten zijn ervaren en gespecialiseerde advocaten 

werkzaam die dagelijks dergelijke vragen voor hun 

cliënten beantwoorden. Ondernemingen in de 

onderwijssector, de zorg- en welzijnsector, de private 

sector, maar ook particulieren behoren tot het 

cliëntenbestand.

Tevens is Berculo Advocaten actief op het gebied  

van het juridisch onderwijs. Met regelmaat worden 

naar de wens van de cliënten op maat gesneden 

cursussen of interactieve workshops over een juridisch 

onderwerp verzorgd. 

Wilt u meer weten: www.berculo.nl

Maliesingel 17  –  3581 BD  Utrecht  –  T  030 231 80 60  
secretariaat@berculo.nl
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Scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen 
wordt sinds kort direct geïnformeerd door 
de politie als bij een leerling thuis sprake is 
geweest van huiselijk geweld. Het is een proef 

van het ministerie van Veiligheid en Justitie en stichting 
Augeo, een stichting die zich bezighoudt met het herken-
nen en voorkomen van kindermishandeling en huiselijk 
geweld. Ouders krijgen te horen dat school wordt inge-
seind. Ondersteuningscoördinator Petra Ruisch: “Zonder 
details te geven, vertelt de agent mij om welke leerling het 
gaat. Laatst gebeurde dit in de proefwerkweek. Dan ga je 
niet zeggen: jij bent te laat, ga je maar melden. Dat is het 
laatste wat een leerling op zo’n moment kan gebruiken.”

Het idee is geboren in het Engelse Plymouth. Daar werken 
politie en scholen samen onder de werknaam Operation 
Encompass. Een vertrouwenspersoon van school krijgt als 
er thuis iets is voorgevallen de melding Handle with care – 
let een beetje extra op dat kind; geef het een aai over de 
bol, een luisterend oor, of een extra knuffel. 

Laagdrempelig contact
Uit verschillende onderzoeken is bekend dat steun van 
een betrouwbare volwassene de negatieve gevolgen van 
mishandeling zoals psychische klachten en gedragspro-
blemen bij kinderen helpt te verminderen1. Daarnaast 

verbeteren hun schoolprestaties2. Maar om het geweld te 
stoppen is meer nodig. 

Met meer dan 40.000 meldingen bij Veilig Thuis (voor-
heen Advies en Meldpunt Kindermishandeling) per jaar, 
is de politie de belangrijkste melder van vermoedens van 
kindermishandeling. Uit het onderwijs is volgens de laatste 
schatting slechts elf procent3 van de meldingen afkomstig 
(=7.338 meldingen). Dat is jammer, want scholen zien 
bijna alle kinderen dagelijks, terwijl de politie pas betrok-
ken wordt als een situatie uit de hand loopt. Leerkrachten 
worden dan ook gezien als één van de belangrijkste 
sleutelfi guren die kindermishandeling vroegtijdig kunnen 
signaleren en leerlingen kunnen steunen die thuis in een 
onveilige situatie opgroeien. Er wordt echter, op vso-
scholen na, nog weinig structureel samengewerkt tussen 
scholen en politie. 

Voor de meeste mensen ligt een intensievere relatie tussen 
politie en school niet direct voor de hand. Toch kondigde 
de politie dit voorjaar aan vaker op school te gaan verschij-
nen. De meeste scholen hebben echter geen politie nodig 
om de veiligheid op school te garanderen. En op een 
verplicht extra onderdeel in het toch al overladen lespro-
gramma zitten ze al helemaal niet te wachten.

“Geen zorgen”, zegt Nicole Tillie, adviseur onderwijs bij 
de politie geruststellend. “Het gaat ons niet zozeer om 
een lesprogramma of om extra surveillance, al kan daar 
natuurlijk in worden voorzien als het nodig is. Waar het ons 
om gaat is het vroegtijdig delen van signalen van onveilig-
heid. Preventie. Daarvoor is een laagdrempelig contact 
nodig tussen school en politie.” 

In haar nieuwe visiedocument belooft de politie dan ook 
een vaste contactpersoon voor iedere school, wat in de 
meeste gevallen de wijkagent zal zijn. “Als we signalen van 
kindermishandeling en verwaarlozing in een vroeg stadium 
met elkaar delen, weten wij beter van elkaar wat er speelt. 
Zo kunnen we het gedrag van een kind beter plaatsen en 
actie ondernemen als dat nodig is.”

 Drie tips voor scholen
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Betrouwbare bron
Dat klinkt logisch, maar beleidsadviseur Anneke Risselada 
van de PO-Raad plaatst een kanttekening. “Het is juist de 
bedoeling dat iedereen zijn melding bij Veilig Thuis doet en 
niet alleen in eigen kring. Zodat Veilig Thuis de afweging 
kan maken of actie nodig is. Alléén als iedereen zijn 
zorgen om een kind structureel meldt, wordt Veilig Thuis 
in alle regio’s een betrouwbare bron en krijgt het echt de 
beoogde radarfunctie.” 
Per 1 januari 2019 komt hier mogelijk verbetering in met 
het wettelijk verplicht worden van een sectoreigen afwe-
gingskader bij de Meldcode Kindermishandeling. Petra 
Ruisch vindt dit een goede zaak: Duidelijkheid over wie 
wat wanneer doet, daar is iedereen bij gebaat. Het moet 
niet van individuele personen afhangen of er gehandeld 
wordt.”

Het is dus een kwestie van en-en. Warme contacten én 
consequent melden. Waarom de meldingen bij Veilig Thuis 
vanuit het onderwijs nog achter blijven, weet Risselada 
overigens wel. “Dat heeft vooral te maken met de angst 
van scholen om de relatie met ouders te schaden en 
daarmee het kind nog verder in de problemen te brengen. 
In het gesprek met ouders moet je volgens de Meldcode 
aangeven dat je van plán bent melding te gaan doen. 
Vooraf dus. Dan moet je stevig in je schoenen staan.” 

Gesprekstechnieken
Het daadwerkelijke melden kan voor leerkrachten 
bovendien aanvoelen als verraad. Het gaat immers enkel 
om vermoedens. Er is nog geen bewijs. Alleen als het 
informeren van ouders de veiligheid van kinderen in gevaar 
kan brengen, hoeven ouders níét op de hoogte gesteld te 
worden van een melding. Risselada: “Ik vermoed dat het 
aanleren van de juiste gesprekstechnieken de meldings-
bereidheid wel omhoog kan krijgen. Leerkrachten zijn nog 
onvoldoende toegerust om moeilijke gesprekken te voeren 
met ouders. Wellicht voelen ze zich ook onzeker op het 
gebied van privacy-schending. Dus ze zijn allang blij als 
de politie dit voor haar rekening neemt.” Anderzijds krijgt 
Ruisch weleens het verzoek vanuit de gemeente of zij de 
melding kan doen. 

Voor de directie en het bestuur van scholen ligt er een 
duidelijke opdracht. Maak afspraken met de politie over 
wederzijdse verwachtingen. Zorg dat het voor iedereen 
op school klip en klaar is welke stappen je moet zetten 
bij een vermoeden van kindermishandeling. Investeer in 
nascholing en gespreksvaardigheden over dit thema. En 
leg verantwoordelijkheden zo laag mogelijk, maar zorg 
tegelijkertijd dat een individuele medewerker er nooit alleen 
voor staat. School moet een veilige plek zijn en dat is een 
collectieve verantwoordelijkheid. 

Benaderbaar
Tot slot: een vraag die een intensieve samenwerking tus-
sen school en politie kan oproepen is of het wel gewenst 
is dat kinderen de aanwezigheid van de politie normaal 

gaan vinden. Hierover maken Tillie en Risselada zich 
echter geen zorgen. Tillie: “De politie wil benaderbaar zijn. 
Kinderen moeten weten dat de politie hen kan helpen als 
dat nodig is. Zij hoeven niet bang te zijn voor de politie. 
Om te voorkomen dat ze schrikken van politie op school is 
het van belang dat duidelijke afspraken worden gemaakt 
over het moment van bezoek en een passende manier.” 

Ook Risselada ziet alleen maar voordelen van een meer 
zichtbare politie op school. Daarnaast hoopt ze dat de 
proef met het rechtstreeks doorgeven van een incident 
aan school, gauw kan worden uitgebreid. En dat de 
voornemens van de landelijke politie om iedere school een 
vaste contactpersoon te bieden ook werkelijkheid wordt. 
Hetzelfde geldt voor scholen. “Nu is samenwerking nog 
teveel afhankelijk van of bijvoorbeeld de intern begeleider 
en de wijkagent hier tijd voor vrij willen maken.”

Landelĳ ke afspraken en 
wetgeving
Visie en ambitie ‘Politie en schoolveiligheid’

Wet Veiligheid op school 
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Scholen slaan grote hoeveelheden persoons-
gegevens digitaal op, in het bijzonder die van 
leerlingen. En dat terwijl de digitale netwer-
ken op scholen steeds complexer worden. 

De beveiliging van zo’n ict-omgeving, en daarmee de 
bescherming van persoonsgegevens, wordt een steeds 
grotere uitdaging. 

Door de invoering van de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG) - die vanaf 25 mei 2018 de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt - 
worden onderwijsorganisaties nogmaals gedwongen om 
goed over dit soort zaken na te denken. In z’n algemeen-
heid geldt dat de AVG op bepaalde onderdelen strenger 
is dan de Wbp. Het belangrijkste verschil tussen beide 
regelingen is dat onder de AVG veel meer de nadruk 
gelegd wordt op naleving. Concreet betekent dit dat 
onderwijsinstelling moet kunnen aantonen dat de juiste 
technische en organisatorische maatregelen genomen 
zijn, om aan de regels te voldoen. Iedere onderwijsinstel-
ling moet precies in kaart hebben welke persoonsge-
gevens van (m.n.) leerlingen en medewerkers worden 
bijgehouden en verwerkt. Ook voor wat betreft gegevens 
die in opdracht van de instelling door derden (bijvoorbeeld 
clouddienstverleners of hostingproviders) worden ver-
werkt, moet de instelling voldoen aan de AVG. Vragen die 
beantwoord moeten worden zijn: met welk doel worden 
gegevens opgeslagen, waar staan de gegevens opgesla-
gen en hoe hebben we dat beveiligd?

Belangrĳkste verschillen op een rĳtje 
Rechten van betrokkenen worden uitgebreid
Onder de Wbp had men al het recht op recht op infor-
matie, inzage, aanvulling, verbetering en verwijdering. 
Onder de AVG worden deze rechten uitgebreid met het 

recht om vergeten te worden en het recht op overdraag-
baarheid van gegevens in een gangbaar formaat.

Organisaties moeten kunnen aantonen compliant 
te handelen
Organisaties die persoonsgegevens verwerken moeten 
kunnen aantonen in overeenstemming met de AVG 
te handelen. Als de verwerking op toestemming is 
gebaseerd, moeten organisaties bijvoorbeeld kunnen 
bewijzen dat zij op de juiste wijze toestemming voor 
verwerking van de persoonsgegevens hebben ver-
kregen. En moet het voor personen die toestemming 
verleend hebben ook gemakkelijk zijn om deze weer in 
te trekken. 

Verplicht register van verwerkingsgegevens 
De onderwijsinstelling is verplicht een register van ver-
werkingen van persoonsgegevens bij te houden. In dit 
register moeten alle verwerkingen terugkomen waar-
voor de onderwijsinstelling verantwoordelijk is (hetzij als 
verantwoordelijke, hetzij als bewerker/verwerker). 

Data Protection Impact Assessment (DPIA)
DPIA wordt in het Nederlands Gegevensbeschermings-
effectbeoordeling genoemd. Het is een toets om vooraf 
de privacyrisico’s van een gegevensverwerking activi-
teit in kaart te brengen. Een DPIA hoeft niet voor elke 
gegevensverwerking uitgevoerd te worden. Het is alleen 
verplicht als er mogelijk een hoog privacyrisico aanwezig 
is voor de betrokkenen (de mensen van wie de organi-
satie gegevens verwerkt). 

Privacy by design en privacy by default
Organisaties dienen vanaf 25 mei 2018 vooraf rekening 
te houden met de manier waarop de verwerkingen van 
nieuw verworven gegevens wordt ingericht. Organisaties 

Nog zorgvuldiger behandelen 
persoonsgegevens
De invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming komt met rasse schreden 
dichterbĳ. Ook voor onderwĳsinstellingen heeft dat consequenties. Persoonsgegevens van 
leerlingen en medewerkers moeten onder toeziend oog van een nieuw aan te stellen functio-
naris gegevensbescherming nog zorgvuldiger bewaard en beter beschermd worden. 

PO VO BVE

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Door Jasper Scholtens en Rutger Kett ing

Jasper Scholtens 
en Rutger Kett ing 
z i jn beide advocaat 
ICT-recht bi j  Nysingh 
Advocaten en 
Notar issen.



SchoolManagement    35Sdu Uitgevers

die bijvoorbeeld een nieuwe ICT oplossing voor het ver-
werken van persoonsgegevens ontwikkelen moeten dus 
al in de ontwerpfase rekening houden met de AVG. 

Functionaris gegevensbescherming 
De AVG stelt het hebben van een Functionaris gege-
vensbescherming verplicht voor overheidsorganisaties, 
organisaties die stelselmatig observeren (bijvoorbeeld 
door een volgsysteem) en organisaties die op grote 
schaal bijzondere persoonsgegevens (zoals gezond-
heidsgegevens) verwerken. De meeste onderwijsinstel-
lingen zullen op zijn minst in één van deze categorieën 
vallen en moeten dus een FG hebben.

Stapsgewĳs klaar voor de AVG 
Bij niet-naleving van de AVG kan de Autoriteit Persoons-
gegevens hoge boetes opleggen. Het is dus zaak op tijd 
klaar te zijn voor de AGV.  Hieronder een checklist die u 
daarbij kan helpen.

1. Privacy-administratie
AVG bepaalt dat een verantwoordelijke persoonsgege-
vens alleen mag verwerken voor een vooraf bepaald, 
uitdrukkelijk omschreven doel.
Een tweede belangrijk aspect dat bij elke verwerking 
in het oog gehouden moet worden, is dat AVG vereist 
dat de verwerking plaatsvindt op grond van een aantal 
limitatief in de wet genoemde verwerkingsgronden zoals 
de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of het 
voldoen aan een wettelijke verplichting. Is een verwer-
kingsgrond afwezig, mag uw organisatie de persoons-
gegevens niet verwerken. 
Andere verplichtingen zijn dat betrokkenen vooraf geïn-
formeerd moeten worden over verwerkingen van per-
soonsgegevens en dat zij recht hebben op inzage van 
die gegevens en daarvan een kopie mogen ontvangen. 
Verder hebben betrokkenen onder bepaalde omstandig-
heden het recht om onjuiste gegevens te laten wijzigen, 
om minder gegevens te laten verwerken of om gege-
vens te laten verwijderen.  
Aan veel van de hierboven genoemde verplichtingen kan 
alleen worden voldaan als uw organisatie beschikt over 
een goede privacy-administratie waarin de genoemde 
zaken worden vastgelegd. Uw organisatie zal dus 
moeten zorgen dat ze gaat vastleggen welke persoons-
gegevens er bij uw organisatie verwerkt worden, met 
welk doel, wie er toegang hebben tot die gegevens, hoe 
uw organisatie aan die gegevens komt en hoe lang de 
gegevens bewaard worden.

2. Dataveiligheid
De wetgeving verplicht verantwoordelijken en verwerkers 
om te zorgen dat persoonsgegevens afdoende worden 
beveiligd. Zowel technisch als organisatorisch. Uw orga-
nisatie zal dus moeten zorgen dat ze aan deze regels 
voldoet. De veiligheidsmaatregelen zullen schriftelijk uit-
gewerkt moeten worden, zodat aangetoond kan worden 
dat en waarom die maatregelen genomen zijn.
Ook verplicht de wet om in bepaalde gevallen aan de 

Autoriteit Persoonsgegevens (en soms ook aan de 
betrokkenen zelf) te melden als er zich een beveiligings-
incident heeft voorgedaan waardoor er mogelijk per-
soonsgegevens verloren zijn gegaan of in handen van 
onbevoegden terecht gekomen zijn. Deze verplichting 
is ook wel bekend als de ‘meldplicht datalekken’. Om 
aan deze verplichting te kunnen voldoen, is er schriftelijk 
beleid nodig ten aanzien van de manier waarop wordt 
omgegaan met beveiligingsincidenten. Dat beleid moet 
vervolgens ook binnen de organisatie kenbaar zijn, 
zodat iedere werknemer weet wat hij/zij moet doen in 
geval van een beveiligingsincident.

3. Noodzakelijke overeenkomsten
Uw organisatie moet ervoor zorgen voor een overzicht 
van alle gevallen waarin persoonsgegevens met derden 
worden uitgewisseld. Dat zou, als het goed is, moe-
ten volgen uit de aan te leggen privacy-administratie. 
Vervolgens zou uw organisatie moeten zorgen dat 
voorafgaand aan elke uitwisseling van persoonsgege-
vens met een derde een overeenkomst met die derde 
gesloten wordt waarin afspraken worden gemaakt over 
het uitwisselen van de persoonsgegevens.
 
4. Kennis personeel
Het is van belang dat medewerkers die persoonsge-
gevens verwerken zich op hoofdlijnen bewust zijn van 
de regelgeving die er ten aanzien van die verwerkingen 
en het melden van incidenten gelden en de verant-
woordelijkheden die uw organisatie ten aanzien van die 
verwerkingen heeft.

Praktische handvatten voorkomen  
kopzorgen 
Om voldoende inzicht in de organisatie en de lopende 
zaken te krijgen, is het aan te bevelen om een project-
team op te zetten, zodat proactief en snel kan worden 
geadviseerd. U kunt dan denken aan:
- het geven van adviezen omtrent het privacy beleid;
-  inventarisatie van alle gegevensverwerkingen en de 

dataveiligheid;
-  opstellen register en plan van aanpak voor het bij-

houden van dit register; handvatten bieden voor de 
wijze waarop dit moet worden bijgehouden;

-  het privacy statement en de verwerkersovereenkom-
sten beoordelen en aanpassen

- coachen van de medewerkers;
-  het voeren van besprekingen met medewerkers en 

CvB;
-  het voeren van besprekingen en in voorkomend 

geval het voeren van onderhandelingen met derden.

De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijk-
heid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich 
aan de wet houden. Fijn dat een advocaat dan meekijkt, 
adviseert en u meeneemt in een projectplan of u de 
juiste stappen hebt genomen. 



Vakdagen voor facilitair management in het onderwijs 

Het Platform Onderwijs & Facilitair (POF 2018) is 
de enige vakbeurs die zich specifi ek richt op de 
facilitaire kant van het onderwijs. 
• Voor managers, docenten, directies, 

besturen en overheden.
• PO, VO, MBO, HBO en WO.
• De nieuwste facilitaire producten/diensten.
• Interactief kennisprogramma met workshops 

en presentaties.

24 & 25 april 2018     Nijkerk 
Hart van Holland | De Loods20

18 Platform
onderwijs & facilitairPOF

Registreer nu 

uw gratis bezoek!

24 & 25 april 2018     Nijkerk 

en presentaties.

Registreer nu 
w w w. p o f - o n l i n e . n l

Partners

Hoofdthema’s 
in het kennisprogramma:
• Integrale onderwijsomgeving

• Innovatie en Beleving
• Energiebeheer en Duurzaamheid

• Veiligheid en Beveiliging


	LTR_P001_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P002_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P003_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P004_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P005_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P006_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P010_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P013_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P014_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P017_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P020_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P023_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P026_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P028_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P031_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P034_LTR-SCHOZA-01-2018
	LTR_P036_LTR-SCHOZA-01-2018

