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Marieke Soesbergen startte in 2010 als teamleider op
School op de Berg en is sinds 2015 schoolleider.
Karin Bakker geeft al 27 jaar les op School op de Berg en is
lid van het specialistenteam. Vanaf volgend schooljaar is ze
ook IB’er in de onderbouw. Ze heeft de master SEN en een
opleiding MRT afgerond.

Visie van de school
School op de Berg heeft meer dan 500 leerlingen en ruim 40
personeelsleden en staat op een mooie plek in Amersfoort.
Kenmerken van de school zijn: onderwijs van hoge kwaliteit,
een positief pedagogisch klimaat en een rijke, duurzame en
digitale leeromgeving.
In de visie staan de volgende begrippen centraal:
• Samen verantwoordelijk zijn met enthousiasme en een
professionele werkhouding: duurzaamheid heeft een plek,
kinderen leren vanuit verbondenheid, leraren lopen bij elkaar
binnen en maken gebruik van elkaars expertise, de ouders
zijn partner van de school.
• Toekomstgericht denken en handelen: iedereen is goed
voorbereid op de digitale toekomst, leraren hebben de tijd
om de methodelessen aantrekkelijker te maken, er wordt
professioneel over leerlingen en onderwijskundige zaken
gepraat.
• Betrokkenheid, aansluiten, respect: leraren kijken naar
mogelijkheden en kansen van leerlingen, kinderen mogen
verschillend zijn, de school heeft expertise in onderwijs
aan hoogbegaafde leerlingen, kinderen zijn eigenaar van/
verantwoordelijk voor een onderdeel binnen de school.
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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.
Vier jaar geleden zette Marieke voor de ontwikkeling van het
nieuwe schoolplan een uitgebreid visietraject uit. Er is tijd
genomen om met elkaar te spreken over nieuwe (techno
logische) ontwikkelingen in de wereld en na te denken over
wat kinderen nodig hebben om in deze wereld te functioneren
en zich te ontwikkelen. Van daaruit is nagedacht over de vraag
wat dit concreet betekent voor het onderwijs.
Het is nu tijd om de visie te herijken, maar dat hoeft minder
groots te worden aangepakt. De doelen zullen nog wat
specifieker en concreter worden geformuleerd, zodat ze nog
meer houvast geven voor het handelen in de school.
Een voorbeeld van een uitwerking van de visie is het spelend
en bewegend leren dat nu structureel wordt ingezet in de
school. Daarmee is gestart in de middenbouw, omdat daar al
veel ervaring was opgedaan met spelend en bewegend leren.
Door dit op vergaderingen steeds terug te laten komen, is
het onderwerp ‘warm gehouden’ en is spelend en bewegend
leren uitgebreid naar de onder- en bovenbouw. Leerlingen
kunnen op de trap van de school bijvoorbeeld bewegend de
tafels oefenen. Er wordt in vergaderingen tijd gereserveerd om
hieraan te werken, omdat leraren hebben aangegeven dat ze er
onvoldoende tijd voor kunnen vinden.

Marieke Soesbergen: ‘We hebben met elkaar nagedacht
over de vraag wat een kind over 20 jaar daadwerkelijk
nodig heeft in deze wereld. En daar is het schoolplan
uitgerold. Dus we hebben de stip op de horizon gezet en
vervolgens de vertaalslag gemaakt naar ons onderwijs.
En dan moet je niet denken dat wij hier met robots door
de gang lopen, want het zijn hele specifieke doelen, zoals
spelend en bewegend leren. Kwinderen hebben bepaalde
kennis nog steeds nodig. Hoe kun je dat zo overbrengen
dat het in de wereld van het kind past?’

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.
Voor het team van School op de Berg is het vanzelfsprekend
dat zij voortdurend leren en samen werken aan onderwijs
verbetering. Veel leraren volgen een opleiding; dat werkt
aanstekelijk. Marieke keurt professionaliseringsverzoeken
altijd goed, mits de professionalisering past bij de doelen van
de school. Zij stelt als voorwaarde dat leraren aan het team
presenteren wat ze hebben geleerd, en daarbij aangeven hoe
leraren dit kunnen toepassen in hun groep. Zo weten leraren bij
wie ze voor welke expertise terecht kunnen.
De specialisten zorgen ook voor professionalisering. Ze
presenteren in teambijeenkomsten bijvoorbeeld de nieuwste
inzichten over compacten en verrijken of over een nieuw
dyslexieprotocol.
Doordat Marieke leraren stimuleert om zich te ontwikkelen,
groeien ze soms ook door naar een functie op een andere school.
Het is een uitdaging te voorkomen dat de expertise verdwijnt
en ervoor te zorgen dat de kennis behouden blijft. Dat vraagt
van het MT constant aandacht. Dat leraren vertrekken is
lastig, maar biedt wel weer kansen voor andere leraren en ook
om met een frisse blik nieuwe leraren aan te trekken. Omdat
School op de Berg bekend staat als een school waar leraren
veel ontwikkelingsmogelijkheden hebben, waar de deuren
open staan en waar veel wordt samengewerkt, is het niet zo’n
probleem om nieuw personeel te vinden.

Marieke Soesbergen: ‘Ik merk vaak dat mensen toe zijn
aan iets anders, iets nieuws, dat ze zich verder willen
ontwikkelen. Dan denk ik daarover mee en ik kijk daarbij
ook welke behoeften er zijn binnen de school. Als ik de
folders van de opleidingen krijg, vraag ik bijvoorbeeld aan
een specifieke collega: is dit misschien iets voor jou? Ik
stimuleer mensen om zich ontwikkelen, maar het is ook
prima als je dat een tijdje niet wilt, bijvoorbeeld als je
thuis kleine kinderen hebt. Wel is het gemeengoed om een
opleiding of een master te doen. Dat doen we allemaal en
we leren van elkaar en met elkaar.’

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.
Toen Marieke bij Op de Berg begon, waren de saamhorigheid
en het samen leren ver te zoeken, als gevolg van onenigheid
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in het MT. De deuren waren dicht en leraren zochten elkaar
niet op. Marieke is toen gaan werken aan gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Dit deed ze bijvoorbeeld door te
benoemen dat de prestaties van leerlingen in groep 8 te danken
zijn aan alle leraren, en niet alleen aan de leraar van groep 8,
en dat leraren dus moeten samenwerken. Het team smachtte
naar saamhorigheid en samenwerking. Door veel vertrouwen
en ruimte te geven, heeft Marieke deze cultuuromslag
gerealiseerd en zijn elkaar helpen, samen leren en samenwerken
vanzelfsprekend geworden.
Leraren werken in kwaliteitsgroepen aan een bepaald
vakgebied. Het is niet verplicht om in een kwaliteitsgroep
te zitten, maar Marieke stimuleert wel dat alle leraren zich
ergens in verdiepen. leraren hebben korte lijntjes met elkaar,
bijvoorbeeld over de leerlingen in de plusklas. Dat geeft het
gevoel dat ze er samen voor staan en betrokken zijn bij elkaars
leerlingen. Marieke straalt uit dat iedereen ertoe doet.

Marieke Soesbergen: ‘Ik denk dat ik het voorbeeld
moet zijn, dus: doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
En mensen vertrouwen geven. Iedereen doet ertoe. We
zijn verschillend, en daarom hebben wij waarde. Dat
stralen we uit naar onze leerlingen, maar ook naar elkaar.
Want wij willen ook gezien en gewaardeerd worden en
onze talenten benutten. Soms moet je de passie van
leraren weer aanwakkeren: waarom ben je het onderwijs
ingegaan? Wat wil je de kinderen meegeven? Mijn rol is
dus: praten, tijd geven, ruimte geven, luisteren.’

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
onderwijskwaliteit te verhogen.
Leraren vragen elkaar regelmatig om hulp, dat is vanzelf
sprekend. Voorheen voelden leraren van groepen die ‘in
het rood stonden’ zich opgelaten als in een bijeenkomst de
leerlingenscores per groep werden gepresenteerd. Nu voelen
leraren zich niet meer persoonlijk aangevallen, omdat ze het
onderwijs als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien.
Leraren vragen elkaar feedback en geven elkaar suggesties als er
een knelpunt is. Hierdoor zijn de gesprekken tussen leraren veel
inhoudelijker. Als de scores laag zijn, loopt er bijvoorbeeld een
specialist bij de leraren binnen om te vragen of die er behoefte
aan heeft dat ze even meekijkt.
De school meet jaarlijks de tevredenheid van leerlingen en
elke twee jaar van ouders en leraren. Het MT en de IB’ers
analyseren en bespreken de resultaten met het team en nemen
de conclusies mee in het jaarplan. Ook de kwaliteitsgroepen
geven jaarlijks in een evaluatie aan wat ze hebben gedaan, wat
wel en niet is gelukt, en wat de plannen zijn voor het volgende

jaar. Hierbij worden alle beschikbare gegevens, zoals citoscores,
observaties en het inspectierapport meegenomen.
De kwaliteitsgroepen werken nieuwe leraren in op het
betreffende vakgebied. Zij leren de starters hoe er in de school
wordt gewerkt en zij staan open voor vragen. Het is voor nieuwe
leraren fijner om vragen te stellen aan een collega, die hen niet
beoordeelt, dan aan de schoolleider. Die collega’s hebben zelf
ook een klas en weten hoe lastig dat af en toe is. Daarom zijn zij
toegankelijker voor starters.
Het team heeft een training ‘feedback geven’ gevolgd. Sommigen
vinden het lastig om zich in het hele team met 40 leraren uit te
spreken. In kleine groepen gaat dit goed, mede doordat leraren
elkaars ‘gebruiksaanwijzing’ hebben leren kennen op teamdagen
waar ze leerden wat voor type mens ze zijn.

Karin Bakker: ‘Door die teamdagen leer je hoe je anderen
het beste kunt benaderen. Ik ben bijvoorbeeld heel direct,
maar een ander is dat niet. Ik vind het heel belangrijk dat
ik weet hoe ik iets het beste tegen iemand kan zeggen. Bij
de één moet je die ingang zoeken en bij de ander kan je
het beter zo zeggen. Omdat het team steeds verandert,
blijven dit soort dagen nodig.’

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.
School Op de Berg werkt op verschillende gebieden samen
met externe partners. Zo participeert de school in het samen
werkingsverband Passend Onderwijs, het wijkteam en in
een partnerschap Samen Opleiden. Ook neemt de school
deel aan verschillende netwerken binnen de stichting. Zo zit
Marieke met twee andere schoolleiders en een specialist in
een bovenschoolse werkgroep onderzoekscultuur. Ook zijn er
netwerken voor specialisten, maar daar speelt het probleem
dat de specialisten vaak ervaren dat ze er meer brengen dan
halen. Op de Berg is een hoogbegaafdheidsprofielschool en
de hoogbegaafdheidsspecialist verzorgt ook scholingen voor
leraren van andere scholen. Volgens Marieke is het belangrijk
dat het doel van deelname aan een netwerk duidelijk is voor de
specialisten.

Karin Bakker: ‘Wij gaan er bijvoorbeeld van uit dat de
rekenspecialist van een andere school goed is opgeleid
en werkt zoals wij werken. Maar dat is niet altijd zo.
Als je verschillende verwachtingen hebt, kan er irritatie
ontstaan. Als je met collega-specialisten inhoudelijk over
je vakgebied wilt praten en dat gesprek gaat niet diep
genoeg, dan haken mensen wel eens af. Ze zeggen: het
kost veel tijd en energie en ik krijg er te weinig voor terug.
Bij ons op school is het heel gebruikelijk om proeftuintjes
in te richten en jezelf continu te ontwikkelen, maar er
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zijn ook scholen waar dat nog moet worden opgebouwd.
Dat geeft niet, maar daarom is het belangrijk dat je
verwachtingen goed afstemt.’

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.
De cito-uitslagen worden in een teamoverleg besproken en hier
wordt gezamenlijk op gereflecteerd. Er zijn kwaliteitsgroepen
die werken aan kwaliteitsverbetering op een bepaald vakgebied.
Er zit ook iemand van het MT in de kwaliteitsgroepen, maar die
is geen kartrekker; dat zijn de vakspecialisten. De kwaliteits
groepen komen met onderbouwde plannen, bijvoorbeeld om
de rekenprestaties te verbeteren. Het plan wordt in het team
besproken, zo nodig bijgesteld en wordt vervolgens uitgevoerd.
Het team van Op de Berg heeft een onderzoekende houding.
Leraren willen het beste uit de leerlingen halen en praten ook
met elkaar over de dingen die nog niet goed gaan. Doordat er
sprake is van een veilige en open cultuur, nemen nieuwe leraren
deze houding snel over.

Marieke Soesbergen: ‘Je kunt een stappenplan
volgen om samen te leren en onderzoeksmatig te gaan
werken, maar er moet wel een basis zijn waar je op kunt
voortbouwen. Zo’n basis creëren kost tijd. En dat gaat
niet als je je niet veilig voelt, als je het gevoel hebt dat
je geen vertrouwen krijgt, niet wordt gezien of je niet
gewaardeerd voelt. Welk voorbeeld geef je als leider? En
als specialist? Het is belangrijk dat je gesprekken voert,
dat je proeftuintjes begint. Je moet als leraren het gevoel
hebben dat je fouten mag maken, dat het prima is als je
iets niet weet en dat je de ander gewoon kunt vragen: ik
kom hier niet uit, kun je me helpen?’
Dit schooljaar voerde een groepje leraren samen met Marieke
een onderzoek uit, omdat ze onderzoeksvaardigheden
willen ontwikkelen. Het onderzoek was erop gericht een
verklaring te vinden voor tegenvallende resultaten op de DMT
(3-minutentoets). Hiervoor is een werkgroep samengesteld
met leraren die hiervoor interesse hebben. Het turven van
leerlingvragenlijsten was veel werk, maar schiep wel een band.
Het onderzoek heeft een aantal voorstellen opgeleverd om het
leesonderwijs te verbeteren.

Marieke Soesbergen: ‘We benadrukken het belang
van een onderzoekende houding. We hebben net een
onderzoek naar de Drieminutentoets afgerond en daar
hebben we een leraar bij betrokken die jonger is en die er
een andere kijk op heeft. Het is belangrijk dat je variatie
hebt in de werkgroep. Ook moet er sprake zijn van
intrinsieke motivatie. Je moet echt geïnteresseerd zijn en
de diepte in willen duiken.’

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.
School op de Berg werkt met een specialistenteam. Er zijn
specialisten op het gebied van rekenen, taal, lezen, spelling,
begaafdheid, beelddenken, motoriek en gedrag. Voorheen
werd de expertise van leraren met een masteropleiding alleen
benut in de eigen klas van die leraar, maar om deze kennis
breder te benutten zijn de specialisten nu de kartrekkers
van de kwaliteitsgroepen. Zij zijn verantwoordelijk voor
de kwaliteitsontwikkeling op hun eigen vakgebied. Ze
coachen collega’s, observeren in de groepen en gaan na waar
het onderwijs kan worden verbeterd. De mate waarin de
kwaliteitsgroepen ondersteuning van Marieke nodig hebben
verschilt.

Marieke Soesbergen: ‘De ene kwaliteitsgroep komt
vanzelf met een plan en een andere groep vindt het fijn
dat je daar wat meer sturing aan geeft, bijvoorbeeld om
de juiste woorden te vinden voor een kwaliteitskaart
of om mee te denken over een ouderavond. Ik ben als
schoolleider niet de kartrekker van de kwaliteitsgroep,
maar ik wil wel ondersteunend zijn.’
Specialisten en leraren krijgen veel verantwoordelijkheid,
vertrouwen en ruimte om te leren. Marieke geeft ze ruimte om
fouten te maken en vraagt van leraren dat ze respectvol met
elkaar omgaan, net zoals dat van kinderen wordt gevraagd. Ze
vervult daarbij een voorbeeldfunctie.

Karin Bakker: ‘Het is niet zo dat Marieke alles bepaalt.
Wij worden bij alles betrokken en er wordt veel
verantwoordelijkheid bij ons neergelegd. Dat geldt
voor de specialisten, maar ook voor de leraren. Als je
die verantwoordelijkheid voelt, wordt je betrokkenheid
sterker en wil je ook een stapje meer doen. Dat is wat het
MT uitdraagt en dat is goed gelukt. Dat kost natuurlijk
veel tijd, maar die tijd krijgen wij ook. Marieke zegt: wat
niet lukt, dat lukt nu even niet, maar we houden de stip
op de horizon wel in de gaten.’

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 zijn vier teamvergaderingen en ongeveer 12 tot 14 bouw
vergaderingen per jaar. De agenda wordt grotendeels bepaald
door de kwaliteitsgroepen: zij geven aan het begin van het
jaar aan hoe vaak en wanneer ze een bepaald onderwerp op de
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agenda willen zetten. Het team neemt gezamenlijk besluiten
over onderwijsverbetering op basis van voorstellen van de
kwaliteitsgroepen.

Marieke Soesbergen: ‘We kunnen kritisch zijn op de
voorstellen van de kwaliteitsgroepen, maar op een
gegeven moment zegt de kwaliteitsgroep: we gaan
linksaf. Het is prettig dat de knoop wordt doorgehakt.
Dan vertrouwen we op ieders kwaliteit. En anders zeg ik:
we hebben alles nu gehoord en nu gaan we rechtsaf, punt.
Maar dat wil niet zeggen dat linksaf niet bestaat,
of dat daar geen goede kanten aan zijn. Dat moet je
steeds benadrukken. Je kiest de oplossing die op dat
moment waarschijnlijk het beste is.’
De acht specialisten hebben ook gezamenlijk overleg over vak
overstijgende onderwerpen. Ook zijn er evaluatiegesprekken,
bijvoorbeeld over een groep leerlingen waar het niet goed mee
gaat. Daarnaast zijn de groepsbesprekingen dit jaar voor het eerst
gevoerd met alle leraren van de bouw, zodat de resultaten voor ieder
zichtbaar waren. Dit leidde ertoe dat leraren elkaar ideeën gaven en
vragen stelden. Zo is Marieke voortdurend op zoek naar effectieve
overlegstructuren, waarin leraren gezamenlijk aan kwaliteit werken.
Er worden regelmatig nieuwe overlegstructuren uitgeprobeerd.
Marieke benadrukt dat de ontwikkeling van een lerende
organisatie tijd nodig heeft. Pas als er sprake is van vertrouwen
en een veilige sfeer, kun je stappen zetten in de richting van
een lerende organisatie, gespreid leiderschap en een onder
zoekscultuur. Een aandachtspunt daarbij is het ingroeien van
nieuwe collega’s in de cultuur. Alle nieuwe leraren krijgen scholing
over de manier waarop de school werkt. De kwaliteitsgroepen
hebben ‘how-to’- kaarten ontwikkeld, omdat ze merkten dat
nieuwe leraren het vaak moeilijk vinden om de methode op de
juiste manier te volgen. Doordat er recent een lid van het MT is
vertrokken, moeten zaken opnieuw met elkaar worden afgestemd.
Daarbij wordt de inspiratie die nieuwe leraren en MT-leden met
zich meebrengen benut. Het is de kunst om de huidige cultuur
te behouden en verder door te ontwikkelen. Daarbij staat het
realiseren van goed onderwijs voor alle leerlingen steeds centraal.

Marieke Soesbergen: ‘Het is onze core business dat de
kinderen alle kansen krijgen die zij verdienen. Dat is waar
we echt de tijd voor willen nemen. Dus je blijft ervoor
zorgen dat de mensen geschoold blijven, dat het onder
wijs up to date is en dat we kritisch blijven nadenken of
we de goede dingen doen. Gesprekken voeren met mensen
en mensen in hun kracht zetten vraagt veel tijd.’

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

