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Harrie van de Ven is sinds 2015 voorzitter van het College
van Bestuur van Optimus. Daarvoor was hij onder andere
directeur van Fontys Hogeschool Kind en Educatie.
Lieke Wellens werkt vanaf 2006 als orthopedagoog
bij Optimus. Deze baan heeft zij van 2009 tot 2012
gecombineerd gehad met een functie als leraar en initiator
van plusklassen die binnen het bestuur opgezet zijn. Ze is
haar loopbaan begonnen als leraar in het basisonderwijs.

Over Optimus
Optimus is ontstaan uit de fusie van Peelraam en Optimus
op 1 januari 2021. Optimus bestuurt 41 scholen, waaronder
twee speciale scholen voor basisonderwijs, in de gemeenten
Land van Cuijk, Maashorst en Oss. Optimus heeft 670 mede
werkers en een twee leden tellend College van Bestuur. Het
koersplan 2022-2026 heet ‘Optimus Wereldscholen’.
Voor Optimus is de cruciale bedoeling van onderwijs de kansen
voor álle kinderen te vergroten. Het bestuur is ervan overtuigd
dat het verwerven van krachtige schoolkennis hiervoor een
absolute voorwaarde is. Met ‘krachtige kennis’ wordt bedoeld:
taal- en rekenvaardigheden, culturele kennis, kennis van de
wereld en kennis om je te verhouden tot de ander. Even cruciaal
is kennis over hoe je het eigen leren kunt verrijken. Je hebt
kennis nodig om informatie te reproduceren, te ordenen en te
analyseren, maar ook om eigen aannames te toetsen, onderzoek
te doen en nieuwe verbanden aan te brengen. Op basis van
deze overtuiging besteedt het bestuur structureel aandacht
aan kennisontwikkeling, om te beginnen bij de professionals.
Zij hebben de opdracht om kinderen het vertrouwen te geven
dat ze kunnen leren, om ze in de juiste mindset te brengen,
om denkprocessen te stimuleren en om gericht en op maat
instructies te geven. Over de besturing van de scholen zegt
Optimus in het koersplan 2019-2023:
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‘We zijn in vele opzichten al een gezonde organisatie: we
zijn financieel gezond, we hebben tevreden stakeholders, en
we werken vanuit een gezamenlijk gedragen bedoeling. We
hebben een duidelijke ambitie en visie en we laten op alle
niveaus leiderschap en professionele verantwoordelijkheid
zien. We versterken de komende jaren onze kenniscultuur en
het wederzijds leren en we faciliteren onze professionals om
vitaal en effectief resultaten te behalen, onder andere door
het ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling, scholing en
coaching. We organiseren tegenkracht en tegenspraak binnen
de organisatie. Onze communicatie is eenduidig en gestoeld op
een gedragen en gedeelde identiteit. Ondersteunende processen
zijn efficiënt en leveren een effectieve bijdrage aan het primaire
proces. Waar mogelijk kiezen we voor vereenvoudiging van
processen door terug te gaan naar de basis en de bedoeling.’
Een van de vijf kernambities is: ‘We blijven leren en zijn
betrokken ambassadeurs’.
Bij deze ambitie horen de volgende doelstellingen:
1. We hebben voldoende talentvolle en gemotiveerde leraren.
2. We hebben krachtige en veerkrachtige medewerkers.
3. We zijn een kennisintensieve organisatie.
4. Onze medewerkers zijn Optimusambassadeurs.

1. Een gedeelde visie en ambitie ontwikkelen
Een gedeelde en gedragen visie op bestuursniveau biedt
scholen houvast bij het handelen en bij het formuleren van
de eigen visie, zonder dat het een keurslijf is. De visie is
gebaseerd op de waarden van de stichting en heeft zowel
betrekking op de ontwikkeling van leerlingen als op de
ontwikkeling van professionals.
Bij de fusie kreeg het realiseren van een heldere en gedragen
visie op stichtingsniveau veel aandacht. Daarvóór was er
al veel gesproken over de vraag waartoe Optimus bestaat.
Dit gesprek is herhaald tijdens de fusie. Gebruikmakend van
de grootschaligheid als bestuur, wil Optimus in de scholen
nabijheid en kleinschaligheid realiseren. De stichting wil een

collectief van professioneel kapitaal zijn, dat gezamenlijk
onderwijs van de vereiste kwaliteit realiseert.
Deze visie is uitgewerkt in een koersplan. Bij de ontwikkeling
daarvan zijn kinderen, ouders, medewerkers, de medezeggen
schapsraad, de Raad van Toezicht en externe belanghebbenden
betrokken. Optimus wil een kennisintensieve lerende
organisatie zijn, een leerlandschap voor kinderen en mede
werkers. Het lerend vermogen van de organisatie en alle mede
werkers is een punt van aandacht en het eigenaarschap voor
ontwikkeling ligt in de school. Inzet van het CvB is vooral om
het collectieve kwaliteitsbewustzijn te bevorderen, de focus
op leren en ontwikkelen te behouden, vertrouwen te geven,
en eigenaarschap van alle betrokkenen te bevorderen.
Vervolgens is het zaak om nog meer connecties te maken
tussen kennis en professionals. Zicht hebben op de kennis
die de mensen hebben, elkaar daarover informeren, en die
expertise verbinden met scholen; dat kan nog beter. Het
gaat hierbij om kennis die voortkomt uit onderzoek en het
professioneel discours, maar ook om practical wisdom: kennis
die voortkomt uit de praktijk van leraren en ondersteuners en
waar geen wetenschappelijk onderzoek aan ten grondslag ligt.
Ook daaraan hecht Optimus veel waarde. Immers, evidenceinformed werken is belangrijk, maar is zielloos en niet effectief
als practical wisdom niet wordt gewaardeerd. In het eigen
blad van Optimus staan interviews met medewerkers over
hun specifieke expertise. Er zijn verschillende professionele
leergemeenschappen waarin kennis en ervaringen van mede
werkers en externe partners circuleren. Ook is een intranet
waar verschillende communities met elkaar communiceren.
Een voorbeeld daarvan is de community Onderwijs en Onder
zoek. Omdat het proces van ‘schakelen en makelen’ nog beter
kan, zoekt Optimus hierbij ondersteuning.

Harrie van de Ven: ‘De kern van onze HRM-strategie
is: Optimus is een leerlandschap en een kennisintensieve
organisatie. Het beroep van de leraar, de onderwijsonder
steuner en de schoolleider vraagt ongeloofli jk veel
van mensen. Zij zijn geen uitvoerders van wat anderen
hebben bedacht. Dat vereist een kennisbasis, reflectie en
ontwikkeling. Als je naar onze koers kijkt, is alles gericht op
ontwikkeling van het professioneel vermogen binnen Optimus.’

2. Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren
Als alle medewerkers van de stichting 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.
In de HRM-strategie staat ontwikkeling centraal. Het hoofd HRM
van Optimus heeft samen met enkele schoolleiders het ‘Huis van
werkvermogen’ ontwikkeld. Werkvermogen wordt bepaald door
de balans tussen kenmerken van de medewerker (gezondheid,
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competentie, motivatie/waarden en normen) en de eisen die aan
het werk worden gesteld. Daarnaast speelt de sociale omgeving
een belangrijke rol, bijvoorbeeld in de werk-privébalans. Als
deze factoren in evenwicht zijn, dan is het werkvermogen goed.
Dit wordt besproken in ontwikkelgesprekken met schoolleiders.
Het creëren van lerend vermogen in de school vereist specifieke
skills en inhoudelijke expertise. Daar is professionalisering van
schoolleiders op gericht, bijvoorbeeld scholing in het voeren van
ontwikkelingsgerichte gesprekken.
De medewerkers van Optimus worden gestimuleerd zich te
ontwikkelen. Zo volgen de conciërges bijvoorbeeld de opleiding
‘pedagogische conciërge’ en zijn er voor onderwijsassistenten
steeds meer professionaliseringsmogelijkheden, ook richting
associate degree. Optimus stimuleert medewerkers om een
masteropleiding te volgen en haalt universitair opgeleide
leraren binnen, omdat het bestuur vindt dat de complexiteit
van het onderwijs goedopgeleide professionals vereist.
Masteropgeleide leraren kunnen een goede bijdrage leveren
aan schoolontwikkeling. Door stagiairs van universiteiten,
hogescholen en het mbo in huis te halen, wordt er ook
samengewerkt met hun begeleiders en wordt kennis zoveel
mogelijk gedeeld. De masterscripties van medewerkers worden
gedeeld op het intranet. Door scholing en samenwerking met
externen ontwikkelen medewerkers hun eigen expertise, die zij
vervolgens in de Optimus Academie delen met andere scholen.
Een ontwikkelpunt is de focus van de schoolleider. Schoolleiders
zijn cruciaal en hun aandacht moet niet teveel gericht zijn
op praktische onzekerheden, maar juist op ontwikkeling.
Een knelpunt hierbij is het lerarentekort, omdat dit teveel
aandacht vraagt en ontwikkeling belemmert. Als de continuïteit
van primaire processen teveel moeite kost, is er te weinig
vrije ruimte om te denken. Bijvoorbeeld: het samen leren en
ontwikkelen on the job, bijvoorbeeld door lesson study is
belangrijk, maar wordt bemoeilijkt doordat er een tekort aan
mensen is. Dit is een uitdaging, ook op bestuursniveau.

Harrie van de Ven: ‘Wij hebben een hele goede staf, met
mensen die veel kunnen en weten. Het risico daarvan is
dat er een grote afstand ontstaat tussen het denkwerk
enerzijds en het doen, de praktijk, anderzijds. Als denken
en doen zijn gescheiden, is er sprake van een belerende
organisatie, iets dat Optimus niet wil zijn. We willen niet
dat iemand die veel weet, aan mensen die nog niet zoveel
weten vertelt wat ze moeten doen.’

3. Teamleren en samenwerking bevorderen
Als leraren, schoolleiders en stafmedewerkers samen
werken, van elkaar leren en elkaars expertise benutten,
zowel binnen scholen als bovenschools, dan zijn zij in
staat om samen complexe vraagstukken op te lossen en de
onderwijskwaliteit te verhogen.
Uitgangspunt is dat kwaliteit, kwantiteit en kracht worden
ingezet om alle scholen verder te helpen. Er zijn ontwikkel
groepen op stichtingsniveau. Zo heeft de expertgroep
‘Executieve functies’ bijvoorbeeld posters gemaakt met
praktische aanbevelingen die in alle scholen hangen.
Het ene team doet daar eerder iets mee dan het andere team.
In deze ontwikkelgroepen verbindt Optimus interne experts met
externe experts. Zo zijn er kwaliteitskringen van schoolleiders
die worden begeleid door Fontys. Deze samenwerking is
begonnen met het doel de verplichte punten voor het school
leidersregister te halen, maar is er inmiddels vooral op gericht
om de eigen ontwikkelkracht te benutten.
Ook wordt de kennis van mensen met specifieke expertise,
bijvoorbeeld op het gebied van begaafdheid, rekenen of taal, op
andere scholen benut en gedeeld in de Optimus Academie, waar
professionals en teams scholing kunnen volgen. Scholing op
teamniveau en ‘on the job’ blijken het beste te werken.

Lieke Wellens: ‘Ik voer jaarlijks consultatieve
besprekingen op scholen met de ib’er en leraren. Vaak
sluit ook de directeur aan. We bespreken dan thema’s
of zaken die spelen op groepsniveau of op schoolniveau.
Vanuit de relatie die zo ontstaat proberen we mensen
te verbinden, bijvoorbeeld door met de directeur de
scholing over executieve functies te doen of met de ib’er
een scholing over data duiden. We reiken mensen met
bepaalde kwaliteiten ook wat meer theorie aan.
We proberen theorie en praktijk nog meer te verbinden
en op die manier schoolteams te enthousiasmeren.’

4. Feedbackprocessen stimuleren op alle niveaus in
de organisatie
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Harrie van de Ven: ‘Een mooi voorbeeld: toen we de NPO
middelen kregen, reikte Optimus de schoolleiders kaders
aan en een menukaart met mogelijkheden. Schoolleiders
en ib’ers konden deelnemen aan een soort taskforce
groepje met de staf om erover te sparren. Vrijwel elke
school heeft daarvan gebruikgemaakt. De behoefte
daaraan was groot. En het mooie was: doordat wij bij
meerdere groepjes aanwezig waren, konden wij scholen
met elkaar verbinden. Zo van: hé, die school doet dat zo
of: neem eens contact op met die directeur.’

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. Dit geldt ook op bestuursniveau.
Optimus heeft veel verbinding met onderzoekers en andere
experts en wil een kennisintensieve organisatie zijn. Zo werkt
het bestuur in het kader van de reeks kennisbundels actief
samen met andere besturen, Didactief en onderzoekers.
Daarnaast heeft Optimus opleidingsscholen en netwerken van
experts, bijvoorbeeld op gebied van rekenen en taal/lezen.
Ook worden via studenten begeleiders van de RU en van de
pabo’s de organisatie in gehaald en worden er soms externen
ingehuurd voor professionalisering. In het leernetwerk
‘curriculum’ doen schoolleiders en leraren van verschillende
scholen, samen met een expert van de RU, actieonderzoek
gericht op curriculumontwikkeling in hun scholen.

Harrie van de Ven: ‘We verbinden ons graag aan weten
schap, aan de hogescholen en de universiteiten. Die
nodigen we uit bij expertsessies, waar we onderzoekers,
directeuren en leraren samenbrengen. De inspectie zit
er soms ook bij. Dit heeft geleid tot ‘Leer ze lezen’ een
publicatie die wij samen met tien andere besturen en een
aantal belangrijke landelijke spelers op het gebied van
lezen mogelijk hebben gemaakt.’

6. Een onderzoekscultuur bevorderen

Als feedbackprocessen goed zijn ingericht, zowel op mede
werkersniveau als op systeemniveau, kun je de feedback
systematisch gebruiken om van te leren en om de onderwijs
kwaliteit te verhogen.

Evidence-informed werken en een nieuwsgierige, onder
zoekende houding op alle niveaus dragen eraan bij dat er
betere keuzes worden gemaakt bij onderwijsverbetering en
innovaties.

Optimus heeft contact met Cito om data op stichtingsniveau
beter te leren analyseren en te benutten voor school
ontwikkeling. Het CvB koppelt de bevindingen terug tijdens
schoolbezoeken. Sommige schoolleiders hebben er wel aan
moeten wennen dat ze van de bestuurders feedback krijgen op
hun plannen, maar inmiddels is dit vanzelfsprekend. Ook wordt
er steeds meer peerfeedback gegeven. In werksessies helpen
groepjes van drie of vier schoolleiders elkaar om een schoolplan
te maken. Schoolleiders zijn meer sparringpartners geworden
die elkaar intensief feedback geven. Dit is een voorbeeld van een
collectief leerproces.

Evidence-informed werken is kenmerkend voor Optimus.
Alle medewerkers moeten bepaalde kennis hebben, en dit
wordt in de systemen ook gecheckt. Zo zijn de tien principes
van Rosenshine bijvoorbeeld verplichte kennis voor iedere
leraar. Leraren bepalen echter zelf hoe zij deze vertalen in hun
handelen. Omdat het risico bestaat dat bij deze aanpak het
eigenaarschap bij het bestuur blijft liggen, is er veel aandacht
voor het eigenaarschap van de professionals.

Met de teams wordt er steeds kritischer gekeken naar data.
De orthopedagoog ondersteunt scholen bijvoorbeeld om
leerlingresultaten dieper te analyseren en om breder naar
de data te kijken. De ene school doet dit vanuit een bepaald
thema, de andere school vanuit een bepaalde groep. Zo wordt
samengewerkt aan analyses op basis van de eigen behoeften
van de school en wordt de kennis verbonden aan de eigen
schoolpraktijk. Er worden artikelen van de NRO Kennisrotonde
aangereikt die aansluiten bij de vraag van de school, en waarbij
vanuit verschillende perspectieven naar het onderwijs wordt
gekeken. Er zijn met deze manier van werken zeer positieve
ervaringen opgedaan.

Harrie van de Ven: ‘We willen dat de directeuren meer
invloed krijgen op de doelen, op de manier waarop we
zaken implementeren en hoe we de kennis uitbreiden
en laten circuleren. We werken nu met een ‘stuurgroep
koersplan’ die bestaat uit vier directeuren en het CvB.
Dit noemen wij ‘gedeelde besturing’. De stuurgroep
gaat projecten aansturen die worden uitgevoerd door
professionals en experts.’

Lieke Wellens: ‘Als mensen naar data kijken, hebben
ze de neiging om meteen iets te gaan doen. Daarom
verzorg ik studieochtenden voor het team waar we data
duiden, doelen stellen en vervolgens pas iets gaan doen.
Vaak gebruik ik de volgende metafoor: als mijn auto in
de garage vier nieuwe wielen krijgt, is er hard gewerkt,
maar als de motor stuk is, rijdt hij nog steeds niet. Dan
krijg ik de reactie: ‘Ik kijk eigenlijk ook niet altijd goed
wat er precies achter zit als een kind bijvoorbeeld moeite
heeft met begrijpend lezen. Het is vaak een eyeopener
als je leraren onderzoeksvragen aanreikt om de data te
duiden. Daardoor kunnen ze dieper de materie in gaan
en vervolgens een interventie uitvoeren met een grotere
kans van slagen.’

Een passende organisatiestructuur en congruent beleid
dragen bij aan optimale voorwaarden voor een lerende
organisatie.

7. (Condities voor) gespreid leiderschap creëren
Gespreid leiderschap, ook op bestuursniveau, zorgt ervoor
dat alle expertise van leraren en schoolleiders wordt benut
en dat het eigenaarschap laag in de organisatie wordt gelegd.
Om de invloed van de schoolleiders als collectief te versterken,
heeft Optimus in het kader van de realisatie van het koersplan
het concept ‘gedeeld besturen’ ingevoerd. Dit betekent dat het
bestuur samen met schoolleiders sturing geeft aan bepaalde
ontwikkelingen. Het doel is om de verbinding tussen de
ontwikkeling op stichtingsniveau en de ontwikkeling op de
scholen te versterken en het eigenaarschap in alle delen van de
organisatie te bevorderen. Een stuurgroep, waarin de leden van
het CvB en vier schoolleiders zitting hebben, heeft invloed op
de doelen van de ontwikkelingen en op de manier waarop deze
worden geïmplementeerd.
Belangrijke besluiten op bestuursniveau, bijvoorbeeld over
het overladen curriculum, de leertijd voor rekenen en taal, het
invoeren van ontwikkelstrategieën en het afschaffen van de
functionerings- en beoordelingscyclus, neemt het CvB nu samen
met de schoolleiders. De besluiten bieden de scholen ruime
kaders voor wat ze moeten doen, en de scholen beslissen zelf
hoe ze het doen. Ook houden scholen veel ruimte voor hun eigen
agenda. Dat scholen en professionals veel ruimte hebben om
zelf keuzes te maken is voor Optimus cruciaal.

4

www.platformsamenonderzoeken.nl

8. Voorwaarden creëren in organisatiestructuur en
beleid

Een groot deel van de organisatiestructuur en besturings
filosofie is beschreven in de voorgaande aspecten. Een toe
voeging is de digitale community ‘WOOW’, een intranet waarop
binnen de organisatie kennis wordt gedeeld. Via dit intranet
worden medewerkers geïnformeerd over nieuws en kunnen ze
de kennis van collega’s benutten. Het is een platform voor de
verschillende communities, netwerken en schoolleiders, waar
ook informatie kan worden opgeslagen.
Het goed bereikbaar maken van kennis is wel een uitdaging
doordat er als gevolg van corona en het lerarentekort
minder ruimte is voor ontmoeting en interactie. Dit remt de
kwaliteitsontwikkeling. Optimus zoekt actief naar slimme
manieren om hier doelmatig aan te werken, bijvoorbeeld door
anders samen te werken, door scholing van assistenten en
ondersteuners, door kritisch te kijken naar bevoegdheden,
en door te werken met vakdocenten. Dit is een belangrijke
uitdaging.

Harrie van de Ven: ‘Het curriculum is overladen, en
daar moeten we iets aan doen; gewoon kijken: wat is
belangrijk? En tegelijkertijd moeten we ons afvragen wie
dat curriculum dan uitvoert. Want omdat we de komende
jaren echt niet genoeg leraren hebben, moeten we het
anders organiseren. Dus die bachelor plus of die master
voor die klas, ja natuurlijk, maar wat doet hij dan?’

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

