werken aan onderwijsverbetering
In een school als lerende organisatie verbeteren leerkrachten en schoolleiders hun onderwijs op een
onderbouwde en duurzame manier. Met deze aanbevelingen w
 erken jullie toe naar een lerende organisatie.

werk onderzoeksmatig en
cyclisch aan onderwijsverbetering

aanbeveling h
1
kom tot een onder
bouwd en gedragen
verbeterplan
na welke thema’s urgent zijn
• Ga
voor onderwijsverbetering en maak
een prioritering in speerpunten.

met (tijdelijke) subteams van
• Werk
leerkrachten die verantwoordelijk
zijn voor onderwijsverbetering op
een bepaald speerpunt.

per speerpunt voor verdieping
• Zorg
van kennis. Die verdieping komt van
binnen en buiten de school.

creëer een onderzoekscultuur

aanbeveling h
2
zorg voor een proces van
uitvoeren, monitoren,
bijstellen en borgen
de uitvoering van het verbeterplan
• Bereid
voor.

•
•

Voer het verbeterplan uit, monitor dit proces
en ga na of randvoorwaarden vervuld zijn.
Stel het verbeterplan en de nieuwe aanpak
(doelen, acties, tijdpad) tussentijds bij als dat
nodig is.

voor feedback van binnen en buiten de
• Zorg
school en voor reflectie.

voor elk speerpunt de
• Analyseer
huidige situatie in de school.

op welke wijze het proces van onder
• Evalueer
zoeksmatig werken nog kan verbeteren.

tot een onderbouwd en
• Kom
gedragen verbeterplan.

dat duidelijk is welke leerkracht verant
• Zorg
woordelijk is voor de nieuwe aanpak en voor
de evaluatie.

voor borging in de structuur door de
• Zorg
nieuwe aanpak vast te leggen.

aanbeveling h
3
stimuleer een
onderzoekende
houding

aanbeveling h
4
stimuleer samen
leren in het team

aanbeveling h
5
benut kennis
en expertise

een kritische en nieuws
• Stimuleer
gierige houding bij alle leerkrach

leerkrachten om samen
• Stimuleer
lessen te ontwerpen en samen te

kennis uit onderzoek om te
• Gebruik
reflecteren op het eigen onderwijs en

ervoor dat teamleden reflec
• Zorg
teren en analyseren waar het

de kwaliteit van samen
• Stimuleer
leren op de werkvloer.

leerkrachten om literatuur
• Ondersteun
te vinden, selecteren en interpreteren.

dat leerkrachten zich
• Stimuleer
professioneel ontwikkelen en

leerkrachten om de vertaal
• Ondersteun
slag te maken van literatuur naar hun

•

•

ten. Dit houdt in dat zij voortdurend
hun onderwijs (willen) verbeteren.

onderwijs verbeterd kan worden.
Stimuleer dat zij hiervoor op zoek
gaan naar literatuur, handvatten en
voorbeelden.

•

Praat in het team over literatuur en
de vertaalslag ervan naar het onder
wijs. Zorg dat leerkrachten elkaar
hierbij ondersteunen.

als schoolleider of leerkracht
• Geef
zelf het goede voorbeeld.

 erken aan onderwijsverbetering.
w
Hierdoor leren zij van elkaar.

waardeer initiatieven daartoe.

Creëer een veilig leerklimaat
waarin leerkrachten zich kwetsbaar
op durven stellen en waarin feed
back v ragen en geven vanzelfspre
kend is.

in het team voor een gedeelde
• Zorg
ambitie en verantwoordelijkheid

regelmatig of een nieuw verbeter
• Evalueer
proces nodig is, waarbij het team opnieuw
start bij aanbeveling 1.

evidence-informed naar een lerende organisatie in het primair onderwijs ~ weten wat werkt en waarom

voor het onderwijs in de school.

te analyseren hoe het onderwijs kan
verbeteren.

eigen handelen.

Voer professionele dialogen over verschil
len tussen literatuur en eigen ervaringen.

good practices en expertise van
• Zoek
binnen en buiten de school. Kijk hierbij
ook naar kritische tegengeluiden.

•

Stimuleer leerkrachten om kennis te
delen en feedback op te halen van bui
ten de school. Bijvoorbeeld via experts,
opleidingen, conferenties en netwerken.

aanbeveling h
6
creëer een school
klimaat waarin leider
schap wordt gespreid
een schoolklimaat waarin
• Creëer
leiderschap wordt gespreid. Hierin

k unnen en mogen leerkrachten op
basis van hun expertise leiderschaps
initiatieven nemen.

een schoolklimaat waarin
• Creëer
maximale inbreng van alle teamleden
bij besluitvorming mogelijk is, zonder
dat dit het proces vertraagt.

leerkrachten om zich te
• Stimuleer
ontwikkelen tot specialisten die

een kartrekkersrol vervullen op hun
expertisegebied.

ervoor dat leerkrachten die
• Zorg
leiderschap nemen andere teamleden
de ruimte geven om ook inbreng te
hebben.

contact met onderzoekers en doe
• Leg
als school mee aan onderzoek.

meer weten: www.onderwijskennis.nl/leidraad-onderwijsverbetering

