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Condities voor leren  

! Veiligheid 
! Hoge verwachtingen 
! Uitdaging 
! Scaffolding  
! Nieuwsgierigheid 
! Fouten mogen maken 
! Feedback 



Persoon óf context? 

! Kenmerken van de persoon 
– Risicomijder 
– Doener 
–  Leerling- of vakgericht 

! Kenmerken van het systeem 
– Mechanismen 
–  Tradities 
–  Splitsing beleid en uitvoering 



Beleidsperspectieven 

! Distributief (Diepenhorst; Veringa) 
! Constructief (van Kemenade) 
! Destructief of de-constructief (Deetman) 
! Selectief (Ritzen en Wallage) 
! Transformatief (Hermans, Verhoeven) 
! Retro-innovatief   (Plasterk en Dijksma) 
! ………?  (van Bijsterveld en Zijlstra) 



Twee strijdige (?) bewegingen 

! Functieverrijking: 
– Van uitvoeringsorganisatie naar strategische 

organisatie 
–  Toenemende autonomie en 

verantwoordelijkheid 
! Stapeling van kwaliteitsborgers: 

–  Landelijke standaarden en toetsen 
–  Extern èn intern toezicht 



Functie-verrijking 
!  Nascholing van de pabo’s 
!  ‘Zorg’ van het Speciaal Basisonderwijs (WSNS) 
!  Speciale onderwijszorg via Rugzak van het SO 
!  Financiën van de administratiekantoren 
!  Personeelsbeleid van de vakbonden (CAO) 
!  Schoolbegeleiding van de sbd’n 
!  Kwaliteitszorg van de inspectie  
!  Opleiden van de hogescholen (OidS) 
!  Onderzoek en ontwikkeling van Universiteiten, 

Hogescholen en LPC’s (Academische scholen) 



Stapeling van kwaliteitsborgers 

!  Bekostigingsvoorwaarden; accountantsrapport 
!  Kwaliteit van leraren (SBL; register; licentie) 
!  Inspectietoezicht (proportioneel; risicogestuurd) 
!  Leerplan; kerndoelen; referentieniveaus; Cito-

eindtoets; LVS; methoden 
!  Onderwijsprijzen en innovatiebeleid 
!  (beleidsrijk) Jaarverslag 
!  Interne audits en kwaliteitszorgsystemen (MPV) 
!  Goed bestuur: scheiding van toezicht en bestuur 
!  Ouders in positie (en leraren): WMS 



Zijn er niet veel teveel knoppen? 



Regelruimte 

Hoog 

Laag 

Verantwoorde- 
lijkheid 

Groot Klein 

Flow Burn out 

Hangplek Robots 

Wat als je veel verantwoordelijkheid en 
weinig regelruimte krijgt? 



 Het leren van professionals 
Professionals doen het morgen beter 

 -  ‘reflective practitioner’: doe ik het goed? 
!  -  het wordt pas leuk als het moeilijk wordt 
Professionals doen het met elkaar 
!  -  collegiale consultatie en toetsing 
!  -  zoek naar lokale standaarden en strategieën 



Het leren van leraren 
! Cursorisch leren van experts  

–   Wat werkt? Waarom? Het moet anders! 

! Netwerk-leren van collega’s (ook virtueel) 
–   Hoe dan? Laat eens zien! Model-leren 
–   Collegiale consultatie; intervisie; kenniskring 

! Ervarings-leren op de werkplek 
–   En ik dan in mijn situtatie? Waarmee? 
–      Feedback; reflectie; video-interactie 



De levensloopbaan van leraren 

Waar kies je voor: 
!  Innerlijke loopbaan of innerlijk ontslag? 
! Krimpers en Groeiers (Piet Houben) 
! Snimfo’s en Ibal’s (Iets voor functiemix?) 
! Communicatieve zelfsturing (A. Cornelis) 
!  Individu en systeem: Hoe organiseer je 

het verlangen? (Exúpery) 



Wat heb je nodig om ergens 
goed in te worden? 

! Visie:   Hoofd   Doelloos 
! Passie:   Hart  Meedogenloos 
! Actie:   Hand   Ideologie 

En wat gebeurt er !
                           als je één van die drie mist?!



Welke visie zit er onder dit beleid? 

!  Beroepsstandaard 
!  Leraar 24 
!  Kennisbasis 

Lerarenopleidingen  
!  Lerarenbeurs 
!  Elke meester een 

Master 
!  Functiemix 

!  Prestatiebeloning 
!  Licentie 
!  Register 
!  Coöperatie 
!  Academisering 
!  Innovatie-impuls 
!  Onderwijs Pioniers 
!  Standaardisering 



Kan het ook anders? 

!  Weg met standaarden van de eerste orde 
!  Verdiend vertrouwen in de professional 
!  Meer verantwoording aan beroepsgenoten 
!  Beloon de studiezin, individueel en collectief  
!  Stop stapelen van kwaliteitsborgers 
!  Erken en benut de ongelijkheid 
!  Geen spreadsheetmanagement, maar samen leren 

excelleren (van Excel naar excelleren) 
!  Meet wat van waarde is en maak niet van waarde 

wat makkelijk meetbaar is 



 Naar standaarden van de 2e orde 

!  Niemand mag zelfreferent zijn 
–  Alles en iedereen is transparant en toetsbaar  

!  Investeren in toekomstige kwaliteit 
–  Innovatie en verbetering zijn kerntaken 

!  Organiseren van feedback op alle niveaus 
–  Stimuleer zelfsturing op basis van data 

!  Bewaken van de ondergrens 
–  Referentieniveaus op klimaat en resultaat 

!  Stimuleren van variëteit 
–  Laat boven de ondergrens duizend bloemen bloeien 



Met dank aan 

!  Annette Valkengoed 
!  Marco Dekker 
!  Maarten Hoff 
!  Christa de Graauw 
!  Joke Middelbeek 
!  Wiepkje ‘t Hart 
!  Bettine Bakker 
!  Bas Aghina 

!  Ronald de Groot 
!  Han Buwalda 
!  Chris Sigalof 
!  Janet Vloothuis 
!  Jitske Brinkman 
!  Angeline Smits  
!  Youtube; TED:  
!  En vele anderen… 



Annette van Valkengoed 

!  Is dit herkenbaar in de 
praktijk? 

!  Hoe leren leraren in 
Laterna Magica? 

!  Welke context 
stimuleert hier dat 
leraren blijven leren? 


