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Michel van der Kraan is sinds 2016 schoolleider van
basisschool De Raamdonk in Grave. Hij heeft de Master
Management Education (MME) aan Hogeschool Utrecht cum
laude afgerond.
Erinn Niezing, leraar in groep 7, is expert op het gebied
van rekenen. Na de academische lerarenopleiding, volgde
zij een masteropleiding onderwijskunde aan de Radboud
Universiteit.

Visie van de school
Basisschool De Raamdonk ligt in het mooie stadje Grave en heeft
234 leerlingen. De visie van de school luidt als volgt:
Onderwijs op De Raamdonk gaat over kansen. Kansen voor al
onze kinderen. Kansen om te ontmoeten, te ontdekken en te
ontwikkelen. Leren begint immers met ontmoeten. In de klas of
daarbuiten. Met veel structuur en soms met minder. In elk geval
met elkaar, met onze teamleden, met de wereld om je heen.
Zo ontdek je wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Je ontdekt
waar je goed in bent – of wilt worden. Maar ook wat lastig is en
waar je tegenaan loopt. Ook dat is ontdekken. Niet alles past
bij jou. Door deze ontmoetingen en ontdekkingen ontwikkel je
jezelf, je sociale gemak tussen anderen, je kijk op de wereld en
‘jouw’ plek in de maatschappij. Dát is groeien naar een gelukkig
leven. Een leven waarin je betekenisvol bent, voor jezelf en voor
anderen. Opgroeien tot een trotse wereldburger die zichzelf
kent en verantwoordelijkheid neemt. Gewoon, omdat je dat wilt
én omdat je dat kunt. Dat vraagt om kennis en vaardigheden.
Maar dat niet alleen. Het vraagt ook om durf om je plek te
vinden in de maatschappij. ‘Lef’ ontstaat als je vertrouwen hebt
in jezelf en merkt dat ‘verantwoordelijkheid nemen’ iets brengt.
Daarom vinden we veiligheid, respect en uitdaging zo belangrijk.
Het zorgt ervoor dat je kunt zijn wie je bent maar ook: dat je
geprikkeld wordt om te groeien en jezelf te laten zien.
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1. Een gedeelde visie en ambitie ontwikkelen
Een gedeelde en gedragen visie op onderwijskwaliteit biedt
leraren houvast bij hun handelen, zonder dat het een keurslijf
is. De visie is gebaseerd op de waarden van de school en van
de stichting.
Toen Michel werd aangesteld als schoolleider, waren er als
gevolg van veel directeurswisselingen en een verhuizing
zorgen over De Raamdonk. Er was onrust in het team. Michel
constateerde op basis van gesprekken met leraren dat er
een gemeenschappelijke visie ontbrak. Leraren gebruikten
bijvoorbeeld materialen van een andere school, zonder dat er
een relatie was met de visie. Ook werkten leraren vaak nog
activiteitgericht, konden zij niet beargumenteren waarom ze
bepaalde keuzes maakten en waren keuzes niet gerelateerd
aan de visie.
Michel zette daarom sterk in op de ontwikkeling van
een gemeenschappelijke, goed onderbouwde visie. Er is
gesproken over het waarom van de school, het bestaansrecht,
wat de school kinderen meegeeft en waar je dat aan kunt
zien. Het visietraject was gericht op leren, lesgeven en
professionaliteit. In de visie is een duidelijke relatie met de visie
op bestuursniveau. De ambities in het koersplan van Optimus
zijn de kapstokken voor de visie van de school. Michel vindt het
belangrijk dat alle leraren het koersplan van Optimus kennen. In
elke klas hangt een A3-poster met de ambities van het jaarplan
van de school die voortkomen uit het koersplan van Optimus.
Steeds als er wordt gewerkt aan onderwijsverbetering, wordt
de relatie gelegd met het koersplan. De visie van de school is
uitgewerkt in kwaliteitskaarten.
Een subsidie van Schoolkracht biedt Michel de kans om ruimte
te maken voor een onderzoek. Om de visie op differentiatie
verder uit te werken, voert Erinn als masteropgeleide leraar een
praktijkgericht onderzoek uit naar differentiatie. Ze heeft alle
leraren geïnterviewd over wat zij onder differentiatie verstaan
en hoe ze dit in de praktijk brengen. Op basis daarvan werkt
ze de visie op differentiatie uit in een tekst die ze vervolgens
voorlegt aan het team.

Erinn Niezing: ‘Met de feedback van het team ben ik
weer aan het sleutelen gegaan om er een kort, beknopt en
duidelijk tekstje van te maken. Die tekst heb ik weer met
mijn collega’s gedeeld. Als we het nu over differentiatie
hebben, dan hoor ik de dingen terug die in die visie staan.
En dan maakt het niet uit of het gaat over groep 8 of over
groep 3.’
Een verbeterpunt is het werken met expliciete directe instructie
(EDI). De publicatie over EDI is door iedereen gelezen, maar
de uitvoering kan nog worden verbeterd. Michel wil dat EDI
in elke groep wordt toegepast. De uitvoering mag afwijken,
bijvoorbeeld in groep 1 en 2, maar er moet wel sprake zijn van
een doorgaande lijn. Leraren zullen hierbij worden ondersteund
door een externe of interne specialist.

Michel van der Kraan: ‘Als we niet weten waarom we
iets doen en het is niet theoretisch onderbouwd, dan doen
we dat niet meer. En als we iets invoeren, dan moeten
we weten waar het vandaan komt, waarom we het gaan
doen en wat eronder ligt. Je voert niet iets in omdat je
schoonzus het toevallig op een andere school ook heeft
geïntroduceerd. Toen ik hier kwam, ging het bij wijze van
spreken vooral over de kleur van de potloden. Nu hebben
we het al jaren vooral over de inhoud. Ik ben daar heel
tevreden over.’

2. Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren
Als alle medewerkers werken aan hun professionele
ontwikkeling gericht op beter onderwijs (en leiderschap
om dit te realiseren), dan kunnen zij omgaan met de
veranderende context en werken zij voortdurend aan het
verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Er is bij Optimus veel aandacht voor kennis. De bestuurder
stimuleert het gebruik van kennis bijvoorbeeld door mee
te werken aan op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde
boeken voor leraren en door lezingen en workshops te
organiseren. Doordat De Raamdonk centraal ligt en een grote
aula heeft, worden dergelijke activiteiten vaak op deze school
georganiseerd. Hierdoor nemen er relatief veel leraren van De
Raamdonk deel aan deze activiteiten. Daarna wordt erover
gespard in het team.
Het delen van kennis is ingebed in de cultuur en in de structuur.
Werd er voorheen op studiedagen vooral een beroep gedaan op
externe experts, nu wordt er steeds meer gebruikgemaakt van
de expertise van leraren. Zo deelde Erinn, toen ze werd opgeleid
tot rekenexpert, tijdens een studiedag de verworven kennis en
gaf ze voorbeelden van hoe ze deze kennis toepast in haar klas.
Ook is het inmiddels gebruikelijk dat leraren bij elkaar in de
klas kijken. Doordat Michel de leraren daarin geen keuze heeft
gegeven, zijn ze dit steeds vanzelfsprekender gaan vinden.
De Raamdonk werkt met kwaliteitskaarten die door expertleraren worden ontwikkeld. Een verbeterpunt is dat de kaarten
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meer SMART worden geformuleerd, zodat leraren nog beter
kunnen evalueren of de doelen zijn behaald en welke factoren
daarin bepalend zijn geweest.
Voorheen nam de ib’er de leraren veel werk uit handen: als
de leraren de leeropbrengsten niet analyseerden, deed zij dat
zelf. Nu hebben alle leraren geleerd om een goede analyse
te maken en passen ze hun lessen op basis daarvan zelf aan.
Leraren zijn nu in staat om in plaats van leerlingbesprekingen
groepsbesprekingen te houden.

Michel van der Kraan: ‘ ‘Een paar jaar geleden had een
aantal mensen er een hekel aan als iemand in de klas
kwam kijken. Nu komen alle expert- leraren – van zorg,
rekenen, taal-lezen en gedrag – bij alle leraren kijken en
trekt niemand daar meer zijn wenkbrauwen van op. Dat
is heel fijn. Ze hebben ook een nagesprek en wordt er een
verslagje gemaakt. Dat is enorme winst.’

3. Teamleren en samenwerking bevorderen
Als leraren (en de schoolleider) samenwerken, van elkaar
leren en elkaars expertise benutten, dan zijn zij in staat
om samen complexe vraagstukken op te lossen en de
onderwijskwaliteit te verhogen.
De bouwvergaderingen en teamvergaderingen zijn vervangen
door leerteambijeenkomsten en teamstudiedagen. Het gaat
nu over de inhoud in plaats van over organisatorische zaken,
waardoor er meer samen wordt geleerd. De leraren voelen zich
veilig, gezien en gewaardeerd, onder meer doordat Michel de
expertise van leraren optimaal benut. Zij kunnen, als het nodig
is, scholing volgen of gebruikmaken van externe experts. Leraren
hebben elkaars expertise daardoor ook beter leren kennen.
Toen Michel op de school begon, waren er onder leerlingen veel
gedragsproblemen; er werden iedere dag wel leerlingen naar
het kantoor van de schoolleider gestuurd. De school werkte
met PBS (positive behavior support), maar dat gebeurde niet
consequent. In overleg met de bestuurder zorgde Michel ervoor
dat de gedragsexpert werd gefaciliteerd om PBS beter te
implementeren. Dat heeft eraan bijgedragen dat het team zich
gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor alle leerlingen. Ook
gezamenlijke groepsbesprekingen waarin leraren bespreken hoe
ze het beste met bepaalde leerlingen kunnen omgaan, hebben
hieraan bijgedragen. Leraren spreken nu ook elkaars leerlingen
aan, bijvoorbeeld als ze ongewenst gedrag vertonen op de gang.
Er worden geen leerlingen meer naar de schoolleider gestuurd.

Erinn Niezing: ‘Er is geen concurrentiestrijd (mijn klas
doet het beter dan jouw klas), maar we zijn juist trots op
elkaar als we dingen hebben bereikt met een groep.
We vragen elkaar om hulp als we het nodig hebben.
Zo komen er dagelijks collega’s naar mij toe met vragen
over hoe ze een rekenles het beste kunnen aanpakken.
Ja, we voelen ons echt met elkaar verantwoordelijk voor
de hele school.’

4. Feedbackprocessen stimuleren op alle niveaus in
de organisatie
Als leraren elkaar feedback vragen en systematisch gegevens
verzamelen over de ontwikkeling van leerlingen, kun je de
feedback systematisch gebruiken om van te leren en om de
onderwijskwaliteit te verhogen.
Michel investeert in structuur en veiligheid voor zowel
leerlingen als leraren, omdat dit voorwaardelijk is voor leren.
Het team kan daardoor inhoudelijk echt de diepte ingaan.
Er worden op De Raamdonk op verschillende manieren gegevens
verzameld die informatie geven over het handelen van leraren.
Zo laat het programma Swiss Suite (hoort bij PBS) zien waar veel
gedragsincidenten plaatsvinden en wordt Vision afgenomen om
zicht te krijgen op de sociaalemotionele ontwikkeling van leer
lingen. Ook worden er tevredenheidsvragenlijsten afgenomen
en krijgt de school in het kader van de deelname aan het
cohortonderzoek van NRO rapportages over de ontwikkeling
van leerlingen. Verder vinden er binnen Optimus audits plaats
en bezoeken de bestuurder en beleidsmedewerker de school
jaarlijks. Al deze gegevens gebruikt de school om het onder
wijs te verbeteren. Om de twee weken bespreekt Michel alle
gegevens met de ib’er. In de toekomst wil hij structureel gesprek
ken voeren met groepjes ouders om feedback op te halen.

Michel van der Kraan: ‘Alle data die relevant zijn
gebruiken we, want anders heb je er niks aan. We zagen
een tijdje geleden bijvoorbeeld dat er voor, tijdens en na
het buitenspelen veel gedragsincidenten plaatsvonden.
Wij hebben ons toen afgevraagd: wat zien we aan die
data? En wat kunnen we eraan doen? We hebben er
aandacht aan besteed op een studiedag met een goed
voorbereide presentatie en een dialoog. Op basis daarvan
hebben we afspraken gemaakt. Vervolgens zagen we dat
het veel rustiger werd tijdens het buiten spelen.’

5. Samenwerken met partners in de (brede) omgeving
Het draagt bij aan de onderwijskwaliteit en aan professiona
lisering als de school samenwerkt met partners om met en
van elkaar te leren.
Michel is er zich zeer van bewust dat de school niet alle
problemen van leerlingen kan oplossen. De Raamdonk heeft
een zeer diverse leerlingenpopulatie, van zeer rijk tot zeer
arm en met allerlei nationaliteiten. Bij sommige problemen
is het noodzakelijk dat de school samenwerkt met andere
organisaties. Naar aanleiding van een zorgwekkende
situatie rondom een leerling heeft Michel geïnvesteerd in de
samenwerking met de gemeente en met jeugdzorgorganisaties.
Dit heeft geleid tot een oplossing, maar ook tot structurele
samenwerking met de gemeente en tot samenwerking gericht
op de overgang van po naar vo.
Ook nam Michel het initiatief tot verdere samenwerking met
andere scholen en kinderopvang in ‘Campus Grave west’. Er is
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een traject gestart, waarbij de leraren van groep 1 en 2, de ib’er,
Michel en ook twee andere scholen zijn betrokken. Er zijn enkele
bijeenkomsten georganiseerd, waarin bijvoorbeeld aan de orde
kwam hoe je betekenisvol onderwijs kunt geven aan leerlingen
die nauwelijks Nederlands spreken. Ook zijn er klassenbezoeken
georganiseerd.
De Raamdonk maakt regelmatig gebruik van externe experts.
Zo wordt de school structureel ondersteund door een expert die
als critical friend meedenkt over het onderwijskundig beleid,
helpt om de grote lijn te bewaken, en participeert in onderzoek.

Michel van der Kraan: ‘Ik heb een expert ingehuurd
die meedenkt over ons onderwijskundig beleid. Ook heb
ik haar voorgesteld aan onze ervaren ib’er om mee te
sparren, want ik gun iedereen een coach. We hebben
gesprekken met de expert, al of niet op ons verzoek, en
we sturen ook alle documenten naar haar op met de vraag
wat ze ervan vindt.’

6. Een onderzoekscultuur bevorderen
Evidence-informed werken en een nieuwsgierige, onder
zoekende houding dragen eraan bij dat er betere keuzes
worden gemaakt bij onderwijsverbetering en innovaties.
Omdat de school een professionele leergemeenschap wil zijn,
wordt er met leerteams gewerkt. Wat betreft de focus van de
leerteams is er nog winst te behalen. Aan de ene kant wil Michel
dat de leerteams zelf doelen kunnen bepalen, aan de andere kant
zijn er de schooldoelen, die op zich al een ambitieus programma
vereisen. Ook is het van belang dat leraren voldoende prioriteit
geven aan en verantwoordelijkheid nemen voor het behalen
van de doelen van het leerteam. Verder kan het proces worden
verbeterd, zodat de leerteams niet te snel naar oplossingen
gaan, maar de cyclus van onderwijsverbetering goed doorlopen.
In elke klas hangt een A3 met de schooldoelen, en daar moeten
de leraren aan werken. Dat vereist ook discipline van Michel.
Erinn ziet dat nog niet alle leraren structureel kritisch
reflecteren op het eigen handelen. Onderzoeksmatig werken
kan dat bevorderen. Ook merkt ze bij de implementatie van EDI
dat de evaluatie van de les er vaak bij inschiet. Ze maakt een
ambitiekaart om dit te verbeteren.

Michel van der Kraan: ‘Het gevaar is groot dat we met
de waan van de dag en alle werkdruk snel kiezen voor
een oplossing waarvan na een tijdje blijkt dat die het
probleem helemaal niet oplost. Daarom werken wij met
die cyclus. Wat is nu echt het probleem? Welk theoretisch
kader zou kunnen helpen? Het kost meer tijd om die
cyclus te doorlopen, maar je komt waarschijnlijk wel tot
een beter doordachte aanpak of oplossing. We moeten
tijd en ruimte nemen om de cyclus goed te doorlopen,
zodat we onderbouwde besluiten nemen. De uitkomst
kan ook zijn dat we het nog niet weten en dat we iemand
nodig hebben die ons kan helpen.’

7. (Condities voor) gespreid leiderschap creëren
Gespreid leiderschap zorgt ervoor dat alle expertise
van leraren wordt benut en dat eigenaarschap laag in de
organisatie wordt gelegd.
Om gespreid leiderschap te bevorderen heeft De Raamdonk
vier expert- leraren die in de klassen observeren en andere
leraren advies geven. Expertleraar is een formele rol, waarvoor
je als leraar wordt gefaciliteerd (schaal 11) en waarvoor je een
specifieke opleiding moet volgen. Ook andere leraren nemen
leiderschap, bijvoorbeeld door een deel van een studiedag voor
te bereiden en te leiden.

Michel van der Kraan: ‘Mijn standpunt is: als je de
kennis zelf hebt en je kunt het zelf, dan hoef je niet
iemand anders in te schakelen. Ik denk dan ook dat het
sterk is dat wij nu vier expert-leraren hebben. Als zij
zelf de kennis niet hebben halen ze die ergens anders en
ons team vertrouwt erop dat het geen onzin is wat ze
vertellen. Er zijn soms pittige discussies, maar dat mag
ook. Ik denk dat dat vele malen sterker is dan externen
inschakelen, want nu is het óns verhaal en niet het
verhaal van mevrouw X die hier het licht komt brengen en
dan weer weg is.’
Erinn Niezing: ‘En dat vind ik ook wel mooi bij gespreid
leiderschap. Het is niet zo dat de ene leraar beter of
slechter is dan de ander, maar de een heeft op dit vlak
meer tijd en ruimte en meer kennis. Dat vind ik mooi
binnen ons team: dat het heel natuurlijk is dat die leraren
dat stuk tijdens een studiedag dan voor hun rekening
nemen. Dat staat op de agenda, en in het koersplan,
met de namen erbij.’

De overlegstructuur is aangepast, zodat er tijd is voor leerteams.
Doordat een paar jaar geleden het vijf-gelijke-dagen-model is
ingevoerd, is er ruimte voor zes of zeven studiedagen per jaar,
waar onder andere de leerresultaten samen worden geduid.
Daarnaast komen hier inhoudelijke thema’s aan bod en kan
iedereen expertise inbrengen.
Het MT bestaat uit Michel, de intern begeleider en de bouw
coördinatoren. Michel streeft naar een flexibeler MT waar de
expert-leraren op afroep aan deelnemen, afhankelijk van wat er
op de agenda staat. Ook streeft hij naar besluitvorming waarbij
er sprake is van echte commitment van iedereen.

Michel van der Kraan: ‘Je kunt een prachtig visietraject
doorlopen, maar is er dan uiteindelijk draagvlak voor?
Mensen kunnen ja knikken, maar wat zeggen ze tegen
elkaar bij de koffieautomaat? En wat houdt ‘draagvlak’
in? Doen ze het omdat ze denken dat hun onderwijs er
beter van wordt? Omdat het moet? Of omdat we het
hebben afgesproken? Vaak zeggen we: je moet dit zo doen
omdat we dat hebben afgesproken. Maar je zou eigenlijk
moeten vragen: wat heb jij nodig om dit zo te doen?
Alleen maar verwijzen naar de afspraak is niet altijd even
helpend. Want er ligt altijd iets onder dat maakt dat
iemand iets niet doet. Ben je bang? Kan je het niet?
Zie je het nut er niet van in?’

8. Voorwaarden creëren in organisatiestructuur en
beleid
Om optimale voorwaarden voor een school als lerende
organisatie te creëren, is een passende organisatiestructuur
van belang, evenals congruent beleid dat de ontwikkeling
naar een lerende organisatie stimuleert en ondersteunt.
Michel zorgt ervoor dat de experts extra worden gefaciliteerd.
Op de woensdagen is er iemand ambulant, die in verschillende
klassen kan invallen, zodat de expert- leraren beleid kunnen
maken, observaties kunnen doen of aan een kwaliteitskaart
kunnen werken.

Dit portret maakt onderdeel uit van het
dossier Lerende organisatie en is ontwikkeld
door Anje Ros en Linda van den Bergh,
lectoren van Fontys.
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