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Ilonka Waterloo is sinds 2019 schoolleider van KC Zuiderster
in ’s-Hertogenbosch en was voorheen interim-directeur
in het onderwijs. Zij is een zij-instromer, afkomstig uit
het bedrijfsleven, en heeft een bedrijfskundige en HRMachtergrond.
Madelon Pruijsers is een (academische) leraar en heeft
de master Pedagogische Wetenschappen gedaan aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast haar taak als
leerkracht, ondersteunt zij twee dagen per week Signumscholen bij het evidence-informed werken.

Visie van de school
Kindcentrum Zuiderster in ’s-Hertogenbosch is een samen
werking tussen een basisschool met ruim 300 leerlingen en
kinderopvangorganisatie Partou. KC Zuiderster staat voor
hoog gekwalificeerd, meetbaar en inspirerend onderwijs/
opvoeding, waarin organisatie en ouders vanuit een
gezamenlijke verantwoordelijkheid bijdragen aan de vorming
van zelfbewuste, initiatiefrijke kinderen.
De aanpak van KC Zuiderster is gebaseerd op vier pijlers:
1. Een degelijke kennisbasis voor leerlingen.
2. Procesgerichte didactiek waardoor leerlingen leren
experimenteren, autonoom leren denken en onderbouwde
keuzes durven maken.
3. Een stevige basis vanuit welbevinden, gericht op het
ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
4. Lerende organisatie: personeelsleden van hoge kwaliteit,
die continu leren.
De kernwaarden zijn: relatie, plezier, ambitie en verantwoor
delijkheid. Personeelsleden hebben hoge verwachtingen
van kinderen om zo hun zelfvertrouwen te stimuleren. Het
team werkt opbrengstgericht vanuit één leerstofaanbod.
Om tegemoet te komen aan niveauverschillen wordt
gedifferentieerd in leervaardigheden en verbreding.
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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 Ilonka startte op KC Zuiderster gaf de visie onvoldoende
richting aan het handelen van leraren in de groep en gaven zij
de visie verschillende invullingen. Daarom worden er dit jaar
tijdens iedere studiedag elementen van de visie besproken,
verder gedefinieerd en geconcretiseerd. Ook benoemt Ilonka bij
besluiten steeds bewust hoe deze zijn gerelateerd aan de visie,
zodat het voor het team duidelijk is dat besluiten voortkomen
uit de visie. Madelon neemt deel aan de visiewerkgroep, die
onder meer de nieuwbouwplannen van het kindcentrum aan de
visie relateert. De werkgroep bespreekt belangrijke aspecten
met het team zodat ze de visie samen verder inkleuren.
Op een studiedag formuleerde het team drie pedagogische
basisregels: je zorgt voor jezelf, je zorgt voor anderen, en
je zorgt voor je omgeving. Het team heeft hiervoor een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en leraren spreken ook
leerlingen van andere groepen aan op de naleving van deze
regels.

Ilonka Waterloo: ‘Wat de pedagogiek betreft zijn
Deci en Ryan voor ons leidend, maar je merkt dat niet
iedereen daar een beeld bij heeft: wat is relatie? En wat
is autonomie? Die basisregels vragen iets van de manier
waarop jij als professional het gesprek met een leerling
voert. Zo zijn we steeds bezig met kleine stapjes. Na een
werksessie of nieuwe werkvorm, kijken we altijd: wat
komt eruit? Is het resultaat wat we hadden beoogd? Wat
vergt het van ons om het anders te doen?‘

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.
Om een leercultuur te creëren, organiseert de schoolleiding
veel studiedagen die zijn gericht op professionalisering. Ook
kijken de taal- en rekencoördinator met alle leraren mee om de
leerresultaten van de leerlingen te analyseren: maakt de leraar
goede analyses? Welke interventies zijn passend? Doordat nog
niet alle leraren deelnemen aan leerteams, is er nog niet altijd
sprake van collectief leren.
In de onderbouw is de professionalisering veranderd. De
workshops die voorheen werden aangeboden beklijfden niet
goed doordat er onvoldoende aandacht was voor borging en
voor een reflectieve dialoog. Nu is gekozen voor een wisselend
voorzitterschap van de werkgroepen en ondersteunt Madelon
de betreffende voorzitter om verbeteringen te onderbouwen
vanuit literatuur. Zij zorgt ervoor dat de juiste stukken op
de agenda staan, waardoor er meer diepgang en reflectie is
en keuzes beter worden onderbouwd. Hierdoor ontwikkelen
leraren zich steeds meer tot ‘bewust bekwaam’. De bovenbouw
heeft de wens om ook op deze manier te gaan werken.

Ilonka Waterloo: ‘Madelon kan de voorzitter helpen om
dat overleg goed voor te bereiden, onder meer door naar
de theorie te kijken: wat is van belang om aan elkaar te
koppelen? Dan krijgt zo’n overleg een heel ander karakter.
Omdat mensen zien dat dit in de onderbouw goed loopt, is
de volgende stap om dit schoolbreed te doen. Toen we bij
rekenen en taal met de opbrengstgerichte cyclus gingen
werken, gingen mensen ook bij elkaar in de les kijken.
Ze maakten een opname, bereidden samen lessen voor en
gaven elkaar feedback. Telkens kregen we te horen dat ze
het heel fijn vinden om dit zo te doen.’

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 onderwijs
kwaliteit te verhogen.
Ilonka constateerde dat leraren nog te veel individueel aan
opbrengsten werkten. Omdat ze meer kunnen bereiken als
ze samenwerken, bevordert zij het samenwerken en samen
leren op verschillende manieren. Zo zijn de individuele groeps
besprekingen met de ib-er vervangen door werksessies waarin de
gezamenlijke uitgebreide groepsbespreking wordt bijgewoond
door de taal- en de rekencoördinator. Dit bevordert de kwaliteit
van de analyses. Ook de groepsoverdracht naar het volgende
schooljaar is veranderd. Werd dit voorheen aan de leraren zelf
overgelaten, nu is er een gezamenlijke groepsoverdracht, die wordt
begeleid door een coördinator om de diepgang te bevorderen.
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Ilonka Waterloo: ‘Om te borgen dat de overdracht van
leerlingen voldoende diepgang heeft, hebben we nu
een uitgebreide groepsoverdracht bij de overgang naar
het volgende schooljaar. Hoe doet jouw groep het op
verschillende onderdelen? Hoe komt dat? Wat heeft deze
groep nodig? Wat heb je daaraan gedaan? Hoe komen de
individuele leerlingen tot leren? Wat hebben ze daarin van
jou als leraar nodig? Na een bepaalde periode kijken de
leraren ook samen terug: zo ging het toen met de groep.
En hoe gaat het nu? Welke feedback geef je elkaar?’

4. Feedbackprocessen stimuleren binnen 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.
Ilonka is vanuit haar werk in het bankwezen gewend om
medewerkers feedback te geven, maar ze merkt dat leraren het
spannend vinden als zij hen als schoolleider feedback geeft. Ze
ervaren dat vaak als kritiek, terwijl ze goede intenties hebben
en hard werken, maar dat is niet hetzelfde als de goede dingen
doen. Nu worden zaken duidelijker uitgesproken, maar sommige
leraren hebben moeite met de zakelijkheid van Ilonka, die het
belangrijk vindt om het ook te benoemen als iets niet goed gaat.
Ilonka bevordert een feedbackcultuur door zelf het goede
voorbeeld te geven, door zich kwetsbaar op te stellen en zich
open te stellen voor feedback. Ze is zich ervan bewust dat het
belangrijk is om een veilige sfeer te creëren. Er zijn steeds meer
mensen die zich ook kwetsbaar durven op te stellen, het zeggen
als ze een andere mening hebben of zich afvragen of er wel een
goede keuze is gemaakt.

Ilonka Waterloo: ‘Vanuit onzekerheid overschreeuwen
sommige mensen zich in een overleg of op een studiedag.
Zij lijken zelfverzekerd en welbespraakt, en dat
weerhoudt anderen om feedback te geven. Dan zie je dat
de gewenste professionele cultuur ontbreekt. Daarom
heb je voldoende ‘change-agents’ nodig die het team
voorleven hoe je werkt in een professionele cultuur. Dan
gaan mensen ook ervaren hoe leuk dat eigenlijk is. Met
kinderen is het belangrijk dat je werkt vanuit verbinding,
vertrouwen en veiligheid; en dat is met collega’s
onderling natuurlijk ook zo.’
Madelon Pruijsers: ‘Ik hoop dat we door een andere
manier van overleggen elkaar ook in de bovenbouw beter
gaan leren kennen en dat er dan ook meer ruimte komt
om elkaar feedback te geven. Want daar was tijdens
corona gewoon minder gelegenheid toe. Streven is dus
dat we elkaar straks gewoon op een fijne manier, binnen
het veilige groepje van de bouw, feedback kunnen geven
en samen aan het onderwijs kunnen bouwen.’

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.
Kindcentrum Zuiderster werkt in toenemende mate samen
met externe partners. Zo sprak en bezocht het team andere
scholen en werden experts bevraagd toen een andere aanpak
voor wereldoriëntatie werd gekozen. Ook bij de uitvoering
werkt de school duurzaam samen met organisaties in de
omgeving. Bezoeken aan musea en andere organisaties vinden
niet ad hoc plaats, maar zijn gekoppeld aan thema’s in het
curriculum, en hebben een duidelijk doel. Dit geeft ook de
partners duidelijkheid. De methodiek wordt, in samenwerking
met de ontwerpers, continu doorontwikkeld. leraren worden
geprofessionaliseerd op studiedagen en door coaching on the
job. Zij leren bijvoorbeeld het onderwijs ontwerpen, maar leren
ook de juiste vragen te stellen aan leerlingen.

Madelon brengt literatuur in bij studiedagen en bij leerteams
en introduceert tools om de onderzoekscultuur te bevorderen,
bijvoorbeeld de Leeromgeving Onderzoekscultuur1. Aan de
hand van deze digitale leeromgeving heeft ze samen met de
coördinatoren verbeterstappen vastgesteld. Ook stimuleert ze
met behulp van het Dialooginstrument de reflectieve dialoog in
de leerteams.

Om een doorgaande lijn te bewerkstelligen, werkt het kind
centrum samen met een school voor voortgezet onderwijs.
Zo doen hoogbegaafde leerlingen bijvoorbeeld mee met het
onderwijs op de vo-school en doen vo-leerlingen mee met
projecten op het kindcentrum.

Ilonka Waterloo: ‘Vanuit het perspectief van
verandermanagement is het een voorwaarde dat je
een leidende coalitie hebt van mensen die voldoende
kennis en vaardigheden hebben om evidence-informed
te werken. Dat is wezenlijk. De eerste twee jaar hadden
we dat niet voldoende, maar er zijn dit jaar drie leraren
ingestroomd die op heel verschillende thema’s kennis
kunnen inbrengen. Er zijn nu dus meer mensen die
gedreven zijn om kennis te delen, vanuit een theoretische
basis werken en het leuk vinden om onderzoek te doen. Je
ziet dat onze groeicurve steiler gaat lopen, temeer daar
het ook andere mensen motiveert om mee te gaan doen.
Ze vinden het leuk en zien ook dat je een podium krijgt als
je initiatief neemt.’

Ook ondersteunt een expert van een vernieuwingsschool
KC Zuiderster bij het creëren van een rijke leeromgeving in
de combinatiegroep 2-3 en neemt het kindcentrum deel aan
verschillende netwerken, zoals de Onderzoekswerkplaats
POINT.

Madelon Pruijsers: ‘We werken veel samen met partners.
Voor de keuze van een nieuwe wereldoriëntatiemethode
hebben we bijvoorbeeld op andere scholen gekeken en
experts geraadpleegd. We hebben gekozen voor een
geïntegreerde methode en ook bij de uitvoering worden
allerlei externe partners betrokken, zoals musea en
natuurouders. We hebben ze bij elkaar geroepen om te
bespreken hoe we dit allemaal kunnen integreren. Dus
niet: ‘o, dit is ook leuk, laten we dat een keertje doen’,
maar: ‘hoe past dit allemaal goed bij elkaar?’ Zo komen
we echt tot duurzame samenwerking. Doel is dat we als
school naar buiten gaan, maar ook dat we buiten naar
binnen halen.‘

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.
Evidence-informed werken was nog niet gebruikelijk bij
KC Zuiderster. Om dit te verbeteren, is begonnen met het
rekenonderwijs. Madelon stuurt erop dat niet wordt gestart met
de vraag of de methode geschikt is, maar met de vraag wat het
kennis- en vaardigheidsniveau van de leraren is. Leraren hebben
1. https://onderzoekscultuur-scholen.platformsamenonderzoeken.nl/#/
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geleerd om te reflecteren op opbrengsten en op basis daarvan
ambities te formuleren. Vervolgens relateren zij de behaalde
opbrengsten aan de ambities. Zo is er meer een doorgaande
lijn in de school gecreëerd en zijn leraren gewend geraakt aan
klassenbezoeken.

Madelon Pruijsers: ‘We werken nu veel meer op basis
van literatuur. Dat bereid ik bijvoorbeeld samen met de
taalcoördinator voor. We gaan niet meer automatisch
‘zomaar’ iets invoeren, maar we kijken waarom we dat
willen, wat het betekent en of er alternatieven zijn.’

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.
Toen Ilonka startte bij KC De Zuiderster was er bij het
werken aan schoolontwikkeling onvoldoende eigenaarschap
bij het team. De verbeteracties kwamen vooral vanuit de
schoolleiding. Nu wordt er gewerkt aan de versterking van het
eigenaarschap van alle teamleden. Er zijn steeds meer mensen
die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.

Ilonka Waterloo: ‘Er is de afgelopen drie jaar sprake van
meer mobiliteit. Dat juich ik toe, omdat we meer mensen
binnen hebben gekregen die, net als Madelon, een
bepaalde kijk en een bepaald abstractieniveau hebben,
en die gedreven zijn om te kijken vanuit een theoretische
beschouwing.’
KC Zuiderster heeft het afgelopen jaar flinke stappen
gemaakt in het realiseren van gespreid leiderschap door de

verantwoordelijkheid voor onderwijsverbetering steeds
meer bij coördinatoren te leggen. Zij pakken steeds meer
hun rol en worden zichtbaarder. Het MT zorgt ervoor dat de
coördinatoren goed worden begeleid door henzelf of door
een ervaren (masteropgeleide) leraar. Zo wordt de hoog
begaafdheidscoördinator die deelneemt aan het netwerk
van POINT bijvoorbeeld begeleid door iemand met een
MLI-opleiding. Ook de taalcoördinator krijgt coaching van een
expert, waardoor zij haar overleggen nu anders voorbereidt.
Het leiderschap van de coördinatoren wordt meer geaccepteerd,
waardoor zij meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Madelon speelt
hierbij een belangrijke rol, omdat zij de kwaliteitsverbetering
voedt met literatuur.

Ilonka Waterloo: ‘Bij de taalcoördinator werkt dat heel
goed. Volgende week is er een overleg over taal en wij
zien nu al dat dit heel goed wordt voorbereid, zonder dat
we daar als MT bij zijn betrokken. Ik merk dat het mensen
echt goed doet dat er meer gespreid leiderschap komt.’

Doordat het team nu meer wordt betrokken bij de besluit
vorming, ziet het MT dat er meer draagvlak is, bijvoorbeeld
voor de nieuwe aanpak van wereldoriëntatie. Afspraak is dat de
aanpak eerst wordt geëvalueerd voordat een definitief besluit
wordt genomen over de invoering. Door regelmatig te evalueren,
inventariseert het MT ook knelpunten die aandacht nodig
hebben.

Ilonka Waterloo: ‘Als je een lerende organisatie wilt
worden, dan moet je in het eerste jaar wat meer duwen en
doorduwen om ervoor te zorgen dat mensen gaan ervaren
dat sommige dingen op een bepaalde manier moeten. Je
hebt een leidende coalitie nodig, want je redt het niet als
schoolleider alleen.’

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.
Om meer ruimte te maken voor onderwijsverbetering bedacht
het MT een constructie waardoor meer onderwijsassistenten
konden worden aangenomen die activiteiten van leraren
overnemen. Zo hebben leraren meer tijd voor onderwijs
ontwikkeling. Maar ook zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat
leraren rustig kunnen pauzeren, zonder dat ze zich druk hoeven
te maken wat er tijdens de pauze gebeurt.
Toen Ilonka nog interim-directeur was, zag ze in veel scholen
urgentie om samen aan onderwijskwaliteit te werken. Aan het
einde van haar eerste jaar op Kindcentrum Zuiderster merkte
ze echter weerstand. De één vond dat er te weinig overleg over
onderwijsontwikkeling was en de ander vond het juist teveel.
Nu bepalen de leerteams taal, rekenen en wereldoriëntatie
zelf hoe vaak ze bij elkaar komen. De visie en bijbehorende
speerpunten zijn leidend.

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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