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Julia van Broeckhuijsen is sinds 2015 schoolleider van de
Jan Ligthartschool. Daarvoor was zij op meerdere scholen
directeur en ze heeft gewerkt als leraar.
Hanneke van den Berg is sinds 2005 leraar van groep 5-6.
Daarnaast is ze cultuurcoördinator en procesbegeleider van
leerteam 5-6.

Visie van de school
De Jan Ligthartschool is een openbare school in Arnhem, in
de wijk St. Marten. De school heeft ongeveer 400 leerlingen,
verdeeld over 19 groepen. De school heeft twee locaties, een
hoofdgebouw en een dependance.
De school streeft ernaar dat ieder kind zich ontwikkelt tot
’zichzelf’ en uitstroomt naar vervolgonderwijs dat past bij
de volgende stap in de ontwikkeling. De school ziet een goed
pedagogisch klimaat als basis om tot ontwikkeling te komen.
Naast de ontwikkeling van de basisvaardigheden, is er aandacht
voor de persoonlijke, sociale en creatieve ontwikkeling.
Mindset is dat ieder kind alles kan leren. Er wordt gewerkt met
heterogene groepen, zodat kinderen van verschillende leeftijden
en in wisselende groepssamenstellingen van en met elkaar
leren. In de lessen wordt het expliciete directe instructiemodel
gebruikt.
Het team is voortdurend in ontwikkeling en streeft ernaar op de
hoogte te zijn van de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen
op het gebied van leren. Naast de vaststaande leerdoelen, is
er ruimte voor persoonlijke doelen, zodat kinderen en leraren
medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. In de
samenwerking met ouders streeft de school naar respectvolle,
transparante en open communicatie waarbij de doelen en
verwachtingen duidelijk zijn.
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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.
Nadat de visie een aantal jaren geleden samen met het hele
team, op papier was gezet, is gewerkt aan het draagvlak voor
de visie. De visie hangt nu nog steeds uitgeprint in de klassen,
maar wordt inmiddels echt gedragen. De heldere visie van het
bestuur is naast de schoolvisie gelegd, waarna Julia de visie heeft
vertaald in praktische kennis- en gedragsdoelen, bijvoorbeeld
‘leraren zijn bekend met de mythes over leren’. Hierover hebben
de leraren hierover samen gelezen en een dialoog gevoerd. De
visie blijft regelmatig onderwerp van gesprek. Omdat kennis ten
grondslag moet liggen aan het handelen, wordt eerst middels
professionalisering gewerkt aan kennisontwikkeling. Zo volgt het
team dit jaar een training over gedrag, waarin onder andere wordt
behandeld wat hoge en lage verwachtingen doen met een kind.
De schoolleider is trots op het proces van het vormen en
implementeren van de visie. Wel vraagt ze zich soms nog steeds
af hoe je nu echt kunt weten en zien dat de visie leidend is voor
het professionele handelen. Er waren ook teamleden die niet
achter de visie staan, zij hebben ervoor gekozen om naar een
andere school te gaan.

Julia van Broeckhuijsen: ‘We zijn dit jaar bezig met een
training over de relatie tussen verwachtingen en het
gedrag van leraren. Wat betekent het als jij geen hoge
verwachtingen van een kind hebt? Wat doet dat met een
kind? Wat betekent het voor jouw gedrag als leraar als we
zeggen dat ieder kind alles kan leren? Wat doe je dan? Je
merkt dan dat je jezelf soms achter de oren moet krabben
en je afvraagt: doe ik dat eigenlijk wel? Dat geldt ook voor
mij: heb ik altijd hoge verwachtingen van alle leraren? Want
het gaat niet alleen over verwachtingen van de kinderen,
maar ook om de verwachtingen die je van elkaar hebt.’

Hanneke filtert als cultuurcoördinator het aanbod voor
leerlingen. Leidend daarbij is of het aanbod past bij de visie, en
niet zozeer of het leuk is. Dit is een uitdaging, het vraagt om nog
meer prioriteren.

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.
De studiedagen worden deels gevuld met kennisontwikkeling,
verzorgd door collega’s en soms door externen. Omdat het
team niet afhankelijk mag worden van externen, worden de
studiedagen deels voorbereid door de ontwikkelteams. Deze
ontwikkelteams, waar alle bouwen in zijn vertegenwoordigd,
hebben een inhoudelijke opdracht voor één of enkele jaren,
bijvoorbeeld ‘gedrag en leren leren’, ‘datagestuurd werken’
en ‘rapport’. Alle leraren zitten in een ontwikkelteam. Een
voorbeeld van interne kennisdeling is dat de kartrekker van een
ontwikkelteam in alle andere leerteams een presentatie heeft
gegeven over de taxonomie van Bloom.
Naast de ontwikkelteams zijn er projectteams voor terug
kerende zaken, zoals ICT, cultuur en rekenen. Het projectteam
rekenen bijvoorbeeld voert analyses uit. Ook zijn er EDI coaches
die in de lessen gaan kijken, en voert hierover gesprekken met
de leerteams. De lerende houding wordt dus ook vanuit de
projectteams gestimuleerd. Wanneer uit analyses blijkt dat
een vak of onderwerp extra aandacht behoeft, dan wordt een
projectteam omgezet tot een ontwikkelteam.
De directeur voert met alle teamleden gesprekken over hun
bijdrage aan de schooldoelen. Er zijn verplichte onderdelen,
bijvoorbeeld dat iedereen een bepaald boek leest of artikelen die
door ontwikkelteams worden gedeeld. Ook wordt bijvoorbeeld
gevraagd om bepaalde filmpjes te kijken voor een studiedag.
Leraren die dit teveel vinden, worden door Julia gestimuleerd.
Hanneke geeft hierbij aan dat mensen uit haar leerteam die
zich niet goed hebben voorbereid, zich wel vervelend voelen,
omdat er strakke afspraken zijn gemaakt. Wie afwezig is, heeft
bijvoorbeeld geen stem bij besluiten die worden genomen,
en punten die leraren niet tijdig vooraf hebben ingebracht,
worden doorgeschoven naar een volgend overleg. Dit vinden
sommige mensen lastig, maar volgens Hanneke is het belangrijk
om hier strak in te zijn, omdat anders de tijd wordt besteed
aan organisatorische zaken in plaats van aan waardevolle
inhoudelijke zaken, zoals samen lessen voorbereiden of
stappenplannen goed bekijken.

Hanneke van den Berg: ‘Soms haal ik punten van
de agenda af, omdat het gewoon een mededeling
of een punt voor de rondvraag is. Wij hebben twee
leerteambijeenkomsten per week en het is de bedoeling
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dat we een groot deel hiervan besteden aan het samen
voorbereiden of ontwerpen van lessen. Als je dat als
procesbegeleider niet goed bewaakt, dan bestaat
het risico dat de leerteams tijd gaan besteden aan
organisatorische zaken en daar is het niet voor bedoeld.
Daarom is het belangrijk dat de procesbegeleider de
agenda bewaakt en ervoor zorgt dat het leerteam met
inhoudelijke dingen bezig is.’

3. Teamleren en samenwerken 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.
Het team is zich ervan bewust dat zij samen verantwoordelijk
zijn voor alle kinderen. Dit wordt voortdurend benoemd,
bijvoorbeeld als het niet goed loopt in een klas. Leraren leren
ook elkaars leerlingen kennen. Er is bijvoorbeeld een pilot
gestart met de kunstcarrousel, waarbij iedere leraar een
lessenserie verzorgt voor alle groepen van de bouw. Ze kiezen
iets waarmee ze affiniteit hebben. De een geeft bijvoorbeeld
theaterlessen en de ander werkt met media. Ook kunnen
leraren leerlingen ter bespreking inbrengen in de leerteams.
Als leraren van leerteam 7-8 leerlingen inbrengen, kan leer
team 5-6 meedenken omdat zij die leerling ook kennen. In deze
leerlingbesprekingen is het oplossen van het probleem niet het
primaire doel, het gaat er met name om dat leraren van en met
elkaar leren.
Het team heeft een training persoonlijk leiderschap gevolgd,
waarin de passies, competenties en behoeften van leraren zijn
besproken. Daardoor kennen leraren elkaars zogenaamde ‘sweet
spot’ en maken zij gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit gebeurt
met name in de leerteams waar zij samen lessen voorbereiden.

Julia van Broeckhuijsen: ‘Ik stel mezelf vragen,
bijvoorbeeld: wanneer is er echt sprake van een
professionele cultuur? Wat houdt dat in? Hoe kun je
nog meer gebruikmaken van elkaars kwaliteiten? Ik
denk dat het gewoon draait om heel veel samenwerken.
Dat de leerteams twee keer in de week samen lessen
voorbereiden, maakt dat leraren durven te zeggen: dat
zie ik echt helemaal niet zitten in mijn klas. Of: hoe
organiseer jij dat in jouw klas? Of: hoe ga jij ermee om
als een kind niet meedoet? Door die gesprekken wordt de
gezamenlijke verantwoordelijkheid echt gevoeld.’

4. Feedbackprocessen stimuleren op alle niveaus in de
organisatie
Als leraren elkaar feedback vragen en gegevens verzamelen
over de ontwikkeling van leerlingen, kun je de feedback
systematisch gebruiken om van te leren en om de onderwijs
kwaliteit te verhogen.
Voor de ontwikkelgesprekken en beoordelingsgesprekken
moeten alle teamleden feedback vragen aan collega’s en aan
anderen, zoals de EDI-coach. Het team heeft een training
gevolgd in feedback vragen en geven. De leraren kijken bij elkaar
in de klas met een kijkwijzer en ook de ib’ers en schoolleider
observeren in de klassen. Julia is onder de indruk van de
kwaliteit van de feedback die leraren elkaar geven. Het is
duidelijk dat ze goed zicht hebben op elkaars functioneren. Wel
blijkt dat leraren het gemakkelijker vinden om feedback te geven
op een les dan op het gedrag van een collega. Het helpt als er op
schoolniveau een regel over gedrag is afgesproken.
Dat leraren zich soms nog steeds aangevallen voelen als ze
feedback krijgen, kan volgens Julia te maken hebben met hun
persoonlijkheid. Het blijft een uitdaging om alle leraren van
feedback te laten leren.
Op schoolniveau wordt er middels tevredenheidspeilingen en
leerlingenvragenlijsten feedback verzameld. Op basis van de
resultaten wordt er, indien nodig, een plan gemaakt dat in de MR
wordt besproken.

Julia van Broeckhuijsen: ‘We geven elkaar meestal
tips en tops, maar positieve feedback geven is vaak
makkelijker. Ik geef de leraren suggesties waarover ze
feedback kunnen vragen, bijvoorbeeld over hun rol in het
leerteam, in de klas en in de school: wat kan ik al goed
en wat kan ik nog beter doen? Als ik zie welke feedback
leraren elkaar geven, dan ben ik daar echt van onder de
indruk. Ik denk dat zij elkaar beter feedback kunnen geven
dan ik, omdat zij direct met elkaar samenwerken en beter
zicht hebben op elkaar.’

5. Samenwerken met partners in de (brede) omgeving
Het draagt bij aan de onderwijskwaliteit en aan professio
nalisering als de school samenwerkt met partners om met en
van elkaar te leren.
De Floresacademie beoogt kennisontwikkeling en verzorgt
allerlei trainingen die aansluiten bij de speerpunten van de
school. Hiervoor worden soms externe partners ingehuurd.
Een mooie samenwerking heeft de school met Rozet, een
organisatie waarin een kunstbedrijf en de bibliotheek zijn
samengegaan. De school werkt al 10 jaar met Rozet samen in het
kader van de professionalisering van het team, gericht op het
geven van cultuuronderwijs. Zo zijn er leraren geschoold in de
verschillende cultuurdisciplines, zoals beeldende vormgeving,
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theater en in nieuwe media. Experts geven een voorbeeldles,
dan wordt er samen een les gegeven en daarna geven de experts
feedback op een les.
Wanneer er in het team minder affiniteit is met een bepaalde
discipline, wordt er een externe ingehuurd om deze lessen te
geven, bijvoorbeeld bij dans. Hoewel de school zelf al heel ver is
in ‘Cultuur met Kwaliteit’ blijft dit een waardevolle partner die
ook aansluit bij de visie.
Er zijn ook organisaties waarmee de samenwerking beter kan.
De leerlingen gaan bijvoorbeeld naar 7 verschillende BSO’s, die
allemaal een eigen visie en een eigen manier van werken hebben.
Dit levert weleens frictie op, bijvoorbeeld omdat de school wil
dat de gedragsregels ook worden nageleefd als leerlingen staan
te wachten op de BSO, en niet alle pedagogisch medewerkers
dit doen.

Hanneke van den Berg: ‘De samenwerking met Rozet is
heel waardevol. Twee leraren zijn mede ontwikkelaars
van het Nederlands Kennis Curriculum (NKC). Rozet heeft
ons geholpen om de kunstzinnige oriëntatie te verweven
in een project van het NKC. Zo is de verbinding tussen de
doelen van wereldoriëntatie en in dit geval de discipline
theater tot stand gekomen. Hoewel we zelf al heel ver
zijn met Cultuur met Kwaliteit, blijft dit een waardevolle
partner die aansluit bij onze visie.’

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.
Beslissingen worden genomen op basis van data. Toen leraren
bijvoorbeeld aangaven dat ze niet tevreden waren over de
aanpak van het spellingonderwijs, is naar de data gekeken en
bleek dat 80% van de leerlingen goed scoort. Dit gaf op dat
moment geen aanleiding om iets te veranderen. Bij begrijpend
lezen bleek dat er wel wat aan de hand was. De resultaten
werden geanalyseerd, er werden artikelen gezocht, de voors
en de tegens van verschillende aanpakken werden in kaart
gebracht, en er is een keuze gemaakt voor een bepaalde aanpak.
Voordat de definitieve keuze werd gemaakt, is er eerst een pilot
uitgevoerd waarin de nieuwe aanpak is uitgeprobeerd.
Als er vanuit verschillende leerteams veel vragen komen over
een onderwerp, dan wordt dat gecommuniceerd met het
MT. Soms worden leerteams bewust aan elkaar gekoppeld,
bijvoorbeeld wanneer één leerteam een aanpak heeft die
goed werkt. Als er meer nodig is, wordt er een ontwikkelteam
gevormd over het betreffende vraagstuk.

Julia van Broeckhuijsen: ‘Het is wel mooi hoe we dat
oppakken. Als je iets niet fijn vindt werken, maar de
resultaten zijn prima, dan gaan we niks mee doen. Het
is soms mijn taak om dat te beslissen, en soms de taak
van de procesbegeleider van de leerteams. Het zijn
vaak dingetjes die tussendoor komen, en die je in een
leerteam prima kunt oplossen. Maar er zijn natuurlijk
ook dingen waar we echt iets mee moeten. Dat wordt dan
een ontwikkelteam. Vaak zie je dat aankomen, omdat er
vanuit verschillende leerteams vaker vragen over komen.’

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.
De leerteams zijn zelfsturend. Hierbij is er soms sprake van
een spanningsveld tussen de autonomie van de leerteams en
de schoolontwikkeling. Belangrijk aandachtspunt is dat de
doorgaande lijn wordt bewaakt. De leerteams zien steeds wat
nog beter kan, dus willen ze ook meer doen. De schoolleider
stuurt erop dat de verschillen tussen de leerteams niet te
groot worden. Ook het stellen van prioriteiten is een belangrijk
aandachtspunt van de leerteams. Er worden soms mooie
plannen bedacht die niet altijd haalbaar zijn.

Julia van Broeckhuijsen: ‘De leerteams zijn echt
zelfsturend. Ik denk dat ze wel weten wanneer iets
moet worden overlegd in het brede MT. We komen één
keer per maand bij elkaar met de procesbegeleiders, de
kwaliteitscoördinator en ik, dus dan komen dit soort
dingen ter sprake. Natuurlijk gaat er ook wel eens iets
fout, bijvoorbeeld in de afstemming, maar dat mag.’

8. Voorwaarden creëren in organisatiestructuur en
beleid
Om optimale voorwaarden voor de 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.
Er wordt gewerkt aan het optimaliseren van een kwaliteits
zorgsysteem met kwaliteitskaarten en ambitiekaarten. Dit is
nog niet klaar. De ontwikkelteams maken een ambitiekaart. In
de kwaliteitskaarten, die aan de orde komen in de leerteams,
worden alle processen vastgelegd. Zo zijn er bijvoorbeeld
kwaliteitskaarten over het indelen van nieuwe groepen en
over pleinregels. Het zijn documenten waar iedereen bij kan.
Nieuwe leraren kunnen snel zien hoe iets op de school wordt
vormgegeven. Dit geef rust en duidelijkheid. Regelmatig pakken
de leerteams de kwaliteitskaarten erbij, indien nodig worden ze
aangepast.

Hanneke van den Berg: ‘Op de kwaliteitskaarten staat
wat we hebben afgesproken en dat geeft veel rust: zo
doen we het met elkaar. Voorheen was dat niet altijd
duidelijk. Ze komen ook elke keer terug in de leerteams. In
de periode van de rapporten bijvoorbeeld, pakken we de
kwaliteitskaarten er even bij: wat zijn de afspraken ook
alweer? Klopt het nog? Moeten we dingen aanpassen? Zo
komen al die onderwerpen weer een keer op de agenda.’
Werkdruk is een punt voor het team, dat sterk is gericht op wat
nog beter kan. Belangrijk zijn: prioriteiten stellen en meer vieren
wat goed gaat. Ieder jaar is er een dag waar ontwikkelteams
terugkoppelen aan het team. Dan beseft het team vaak dat er
veel is gebeurd.

De ontwikkelteams zijn tijdelijk en hebben een specifieke
inhoudelijke opdracht. In ieder ontwikkelteam zit een specialist,
die bijvoorbeeld de master EN heeft gedaan, of een kartrekker
die zich op een andere wijze heeft verdiept in een vakgebied,
bijvoorbeeld door zelfstudie of een korte cursus. Er zijn
enkele teamleden die vanuit deze rol ook collega’s coachen.
Zij zijn vraagbaak voor het team, bijvoorbeeld de specialist
begaafdheid.

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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