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Inleiding

1.1

Achtergrond en doel van deze rapportage

Deze publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen
onderzoekers van het Kohnstamm Instituut - Yolande Emmelot en Maartje
van Daalen, die de schoolportretten hebben gemaakt – en het lectoraat
Leiderschap in het Onderwijs bij de Academie voor Schoolmanagement Penta
Nova, in de persoon van Meta Krüger. Opdrachtgever was Paul Ruis,
projectleider Ruimte voor Talent Noord-Holland Flevoland.
In de regio Noord-Holland Flevoland werken alle pabo‟s, universiteiten,
Technocentra, onderwijsbegeleidingsdiensten en Science Center NEMO samen
in het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek Noord-Holland/Flevoland
(EWT) in het kader van het masterplan ‟Ruimte voor talent, ruimte voor
wetenschap & techniek‟. Een tiental basisscholen in Noord-Holland en
Flevoland is van start gegaan met projecten op het gebied van Wetenschap en
techniek. De scholen – „vindplaatsscholen‟ genoemd – zijn voorloopscholen op
het gebied van Wetenschap en techniek (W&T). Deze scholen worden als kern
en inspiratiebron gebruikt voor de vorming van netwerken op het terrein van
W&T in de regio. Ook wordt van de vindplaatsscholen een bijdrage verwacht
aan het ontwikkelen van een aanpak voor opbrengstgericht werken. Hiertoe
heeft het Platform Bèta Techniek middelen ter beschikking gesteld. De
vindplaatsscholen worden onder meer begeleid door de Pabo van de
Hogeschool van Amsterdam.
De opdrachtgever gaf opdracht om van zes van deze scholen schoolportretten
te maken, waarbij ingezoomd wordt op in hoeverre en op welke wijze er in de
projecten opbrengstgericht gewerkt wordt. Deze basisschoolportretten dienen
als illustratie en voorbeeld voor andere scholen en zijn gepresenteerd op een
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studiedag. Tijdens de studiedag gaf Meta Krüger een analyse van
opbrengstgericht werken op de zes scholen. Deze analyse is opgenomen als
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 2 zijn de schoolportretten opgenomen. De
schoolportretten zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met
directieleden, coördinatoren en leerkrachten W&T.
1.2

Leeswijzer

Hieronder, in hoofdstuk 2, zijn de zes basisschoolportretten opgenomen. In de
interviews is een leidraad gebruikt, waarin de volgende onderwerpen waren
opgenomen:
-

opbrengstgericht werken op school en de relatie met Wetenschap en
techniek (W&T)

-

vormen van onderzoekende cultuur in de school

-

opbrengstgericht werken en de drie pijlers van W&T onderwijs

-

gebruik van gegevens

-

evaluatieve cyclus

-

W&T als context voor reken- en taalonderwijs

-

het meest aansprekende voorbeeld van opbrengstgericht werken in
verband met W&T.

De onderwerpen overlappen en de relatie tussen de onderwerpen is niet op
elke school hetzelfde. De interviewleidraad is flexibel gehanteerd, afhankelijk
van de situatie op de school rond opbrengstgericht werken, Wetenschap en
techniek, de relatie daartussen en de relatie met andere zaken die in de school
spelen (onderwijsvisie, specifieke doelgroepen, etc.).
Die heel verschillend verlopen interviews hebben ook geleid tot een
verschillende opzet van de schoolportretten. Een schoolportret geeft een beeld
van een school en past bij een school. We hebben niet geprobeerd de tekst in
het keurslijf van de interviewleidraad te persen. In de kopjes van de paragrafen
is wel steeds terug te vinden op welke onderwerpen de betreffende paragraaf
betrekking heeft. Bovengenoemde onderwerpen zijn dus wel terug te vinden in
de schoolportretten. Hoofdstuk 3 is een analyse van de zes schoolportretten
door Meta Krüger. Dit hoofdstuk brengt de bevindingen samen en levert een
beeld van de relatie tussen opbrengstgericht werken in brede zin en
Wetenschap en techniek op de zes vindplaatsscholen.

2

2

Zes basisschoolportretten

Hieronder zijn de verslagen opgenomen van gesprekken die op zes
vindplaatsscholen gehouden zijn aan het begin van het schooljaar 2011-2012.
De gesprekken zijn gehouden door de onderzoekers, Yolande Emmelot en
Maartje van Daalen. Zij hebben elk hun eigen gesprekken verwerkt tot
onderstaande schoolportretten van de volgende basisscholen:
8e Montessorischool, Amsterdam
Benedictusschool, Heiloo
Bethelschool, Beverwijk
Daltonschool Neptunus, Amsterdam
De Golfbreker en De Rietvink, Koog aan de Zaan
Trifolium, Purmerend.
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2.1

Onderzoekend en ontwerpend leren op de 8e Montessorischool in
Amsterdam

Maartje van Daalen
Achtergrond van de 8e Montessorischool als vindplaatsschool
De 8e Montessorischool heeft veel ervaring met wetenschap en techniek (W&T)
binnen het eigen programma. Door deelname aan het VTB en het VTB-pro
project is de opgedane expertise verder verdiept en vormgegeven. De school
werkt samen met ouders, studenten van de Pabo, de UvA, het lectoraat W&T
van de HvA en enkele andere externe partijen die een zinvolle en inspirerende
bijdrage leveren aan W&T. Er is een W&T-coördinator die de activiteiten op
school organiseert en coördineert, en in een netwerk met andere basisscholen
samenwerkt. Zij begeleidt ook collega‟s van andere scholen binnen en buiten
het eigen schoolbestuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van W&T-onderwijs.
De school heeft een eigen „technolab‟ waar kinderen onderzoek doen en leren
om hun eigen talenten op verschillende niveaus te gebruiken. Ook participeert
de school in diverse W&T-projecten in binnen- en buitenland waardoor
ontwikkeling van het eigen onderwijs voortdurend gestimuleerd wordt.
De werkwijze van de 8e Montessorischool in het project Talentontwikkeling,
Wetenschap & Techniek in verband met opbrengstgericht werken is, begin
september 2011, toegelicht in een interview met Tanja van Hogendorp:
directeur, en Anke van der Veen: coördinator Wetenschap & Techniek, tevens
leerkracht Wetenschap & Techniek, en Talentcoördinator.
In het hier volgende verslag is de informatie van beide geïnterviewden
geïntegreerd weergegeven.
Invalshoeken voor opbrengstgericht werken op de 8e Montessorischool
Er zijn op deze school in ieder geval drie invalshoeken voor opbrengstgericht
werken: onderzoekend en ontwerpend leren, werken aan excellentie en
handelingsgericht werken.
Onderzoekend en ontwerpend leren
Onderzoekend en ontwerpend leren is ingebed in het geheel van de
Montessori-aanpak en het Montessori-materiaal. Eenvoudige voorbeelden voor
jonge kinderen zijn de manieren waarop kleuters met 'gehoorkokers'
experimenteren om uit te vinden wat hard of zacht klinkt, en met allerlei
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materiaal proefjes doen om te ontdekken wat blijft drijven en wat zinkt. Er
wordt door de hele school heen zoveel mogelijk gewerkt vanuit vragen van
kinderen. Kinderen in de bovenbouw hebben vaak vragen naar aanleiding van
iets uit het nieuws. Als er bijv. een aardbeving geweest, vragen ze wat een
aardbeving eigenlijk is, en waar die voorkomt. Een leerkracht kan dan zeggen:
'dat zit zus en zo', maar kan ook vragen: "Wat kun je daarover vinden aan
informatie? Waar moet je dan zoeken? Over wat voor wetenschap hebben we
het dan?"
Werken aan excellentie
De school kreeg drie jaar geleden een subsidie in het kader van het
Excellentieprogramma basisonderwijs. Dit programma heeft tot doel om
talentvolle kinderen uit te dagen hun leerpotentieel maximaal te benutten. De
school heeft deze subsidie ingezet bij W&T voor de groepen 5 tot en met 8.
Met (hoog)begaafde kinderen uit deze groepen wordt voor een onderwerp
systematisch een aantal onderzoeksstappen gevolgd: wat zijn je vragen, welke
vraag ga je onderzoeken, welke vraag kun je zelf beantwoorden, waar heb je
een wetenschapper voor nodig, of een andere deskundige? Dan voeren de
kinderen het onderzoek uit, evalueren en verdiepen. Er worden ook verslagjes
van gemaakt, door de kinderen zelf of door de coördinator: dat zijn allemaal
opbrengsten.
Handelingsgericht werken
De school is al enige tijd bezig met handelingsgericht werken en dat heeft veel
gemeen met OGW. Op kindniveau wordt wel gewerkt met individuele
handelingsplannen, maar men gebruikt liever groepshandelingsplannen, omdat
die veel werkbaarder zijn voor de leerkracht. Het gaat daarbij steeds om doelen
stellen, resultaten bekijken, doelen bijstellen, verbeteren.
Hoe wordt opbrengstgericht werken door de school in praktijk gebracht?
De term OGW is vrij nieuw, maar feitelijk is de school daar dus al heel lang mee
bezig in de vorm van onderzoekend en ontwerpend leren, gecombineerd met
handelingsgericht werken. De inzet van de excellentie-subsidie voor W&T geeft
hierbij extra mogelijkheden. OGW voegt overigens wel iets toe:
"OGW maakt dat wat we doen nog meer cyclisch wordt, dat we meer
stilstaan bij een doel: waar willen we naartoe, hoe gaan we dat doen, en wie
hebben we daarvoor nodig? En dan stel je je doel steeds bij, naar aanleiding
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van evaluaties: wat ging er goed, wat kan er beter? Dus de ontwikkeling
wordt veel meer vastgelegd, niet alleen van de school als geheel, maar ook
van de kinderen: wat zijn hun onderwijsbehoeften, en hoe voldoen we
daaraan?"
Het team en opbrengstgericht werken
Er is een enthousiast team: bereid tot veranderen en van elkaar te leren. Er kan
altijd iemand in de klas komen kijken of een voorbeeldles komen geven. De
directie en de coördinator zijn zelf erg enthousiast over de manier van werken,
en leven dat dus vóór. De bereidheid om op een onderzoekende manier
onderwijs te geven is er, maar niet iedereen kan dat even gemakkelijk
toepassen in de klassensituatie.
"Sommige leerkrachten hebben erg houvast nodig van een methode, en
andere durven meer los te laten, het avontuur aan te gaan. Ze denken: dit is
het doel, en hoe ik dat bereik maakt niet zoveel uit: door de kinderen een
leuke proef te laten doen met een doos uit de Techniektoren, of door een
uitstapje te maken, of ouders in te schakelen."
Er zijn wel vaste afspraken over wat aangeboden moet worden (voor alle
vakken, ook voor W&T), maar hoe die stof behandeld wordt, kan heel divers
zijn.
"Ons hoofddoel is de kinderen op een hoger plan te brengen. De leerkracht
is daarin centraal, en je moet niemand een manier van werken opleggen die
niet bij hem of haar past."
In het managementteam wordt besproken hoe leerkrachten kunnen worden
gefaciliteerd en gemotiveerd om een onderzoekende houding aan te nemen. Dit
schooljaar wordt erg ingezet op scholing speciaal voor de leerkrachten van
groep 1 tot en met 4 in het onderzoekend en ontwerpend leren werken met
kleuters." Als je aan de onderkant begint, dan wordt het gemakkelijker
meegenomen naar de bovenbouw."
De coördinator Wetenschap & Techniek ondersteunt alle leerkrachten bij hun
onderwijs in de praktijk, onder andere door zelf voor te doen hoe je een
onderwerp kunt aanpakken vanuit de nieuwsgierigheid van de kinderen. Zij
laat zien dat het niet eng of ingewikkeld is, en dat de kinderen het enorm leuk
vinden om veel meer zelf te kunnen doen. "Daar wordt elke leerkracht
enthousiast van!"
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Het verzamelen van gegevens
In OGW is het gebruik van gegevens cruciaal. Welke gegevens worden er
gebruikt op de school?
Gegevens die de school zelf verzamelt
Om te beginnen gaat het om toetsresultaten, zoals bijv. voor lezen: scores op
CITO-toetsen, AVI, DMT en methodegebonden toetsen. Maar ook gebruikt men
andere, minder 'harde' gegevens van leerlingen: observatiegegevens,
aantekeningen over bijzonderheden van de kinderen, overdrachtsgegevens. Zo
is de begaafdheid van leerlingen die meedoen in het kader van 'Excellentie' niet
altijd terug te vinden in goede toetsresultaten, maar blijkt uit observaties van
het gedrag dat er meer in een bepaald kind zit dan eruit komt, en dat een
andere aanpak nodig is. Vorig jaar is naar de ervaringen van de leerlingen zelf
gevraagd in een enquête, met vragen als: hoe ervaren jullie de instructie,
krijgen jullie genoeg uitdagingen in de school? Gemiddeld gaven de kinderen
een goede beoordeling (van 8,4 op een schaal van 10). Dat is hoog, maar toch
heeft de school bekeken welke onderdelen opvielen en wat daaraan verbeterd
kon worden. Op soortgelijke wijze zijn gegevens gebruikt uit een ouderenquête en een team-enquête.
Gegevens die door externen worden verzameld
Van buiten komen externe onderzoekers de school in, onder andere vanuit de
Inspectie, en dat levert gegevens op. Vanuit de Pabo doen
tweedejaarsstudenten in het kader van 'schoolgebonden leertaken'
onderzoekjes over iets waaraan de school behoefte heeft, en wat een product
oplevert, bijv. een opdrachtkaart voor W&T. Binnenkort komt een studente
haar Masterscriptie doen binnen de school, over 'cartoon-concepten', een soort
strips waarin verschillende figuren uitspraken doen over een verschijnsel. Dat
is een heel laagdrempelige manier om kinderen een eigen onderzoekje op te
laten zetten. De studente gaat uitzoeken wat daarvan de opbrengst is, en
rapporteert daarover.
Gegevens uit algemene bronnen
Ook uit algemene bronnen gebruikt de school informatie die het onderwijs ten
goede kan komen: boeken en artikelen over W&T op de basisschool, de
wetenschapsbijlage van kranten. Verder is er veel uitwisseling van ervaringen
binnen de diverse netwerken waarin de school participeert: de Community of
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Practice; Krachtig Meesterschap. Er wordt deelgenomen aan conferenties (onder
andere van het SLO) en aan managementcursussen. Ook gaat de school zelf
bijdragen aan de website van het 'wetenschapsknooppunt Amsterdam' (zie
http://www.wka.uva.nl/wetenschapsknooppunt/home.cfm).
De evaluatieve cyclus van opbrengstgericht werken
De vijf stappen van de evaluatieve cyclus (vastleggen van doelen en
standaarden; verzamelen van informatie; registreren van verzamelde gegevens;
analyseren en interpreteren; nemen van beslissingen) worden ter illustratie
geformuleerd voor 'technisch lezen', met als kern het groepshandelingsplan.
De inhoud van de stappen ziet er dan als volgt uit.
Het vastleggen van doelen en standaarden. In de eerste week van het nieuwe
schooljaar wordt gestart met een groepsplan technisch lezen. Op basis van de
gegevens uit Parnassus (het web-based administratiesysteem) worden de
kinderen verdeeld in drie niveaugroepjes: instructie-afhankelijke-, instructiegevoelige- en instructie-onafhankelijke kinderen. Voor elk groepje worden de
onderwijsbehoeften in kaart gebracht, die overeen komen met de
referentiekader-cijfers: "dit willen we halen met de kinderen". Vier keer per
jaar, op de meetmomenten uit het CITO-LVS, worden alle beschikbare
resultaten bekeken. Zo nodig volgt bijstelling in de doelen, of in de
onderwijsbehoeften, de indeling in groepjes, of de instructie-manier. Sommige
kinderen hebben visuele ondersteuning nodig, andere moeten een rustig plekje
hebben, weer andere moeten de instructie drie keer horen, enzovoort. Zo zijn
er voor alle vakken evaluatiemomenten, ook voor de Excellentie-groep, ook
voor de workshops Beeldende Vorming.
Voor W&T wordt hard gewerkt aan de implementatie van de kerndoelen, omdat
daarin maar heel summier beschreven staat wat er moet worden gedaan. Dat
gebeurt onder andere op lesniveau. Als bijvoorbeeld het onderwerp 'vallen' aan
de orde is geweest in een lessenserie moeten de kinderen na afloop de
belangrijkste begrippen kennen, zoals luchtdruk, luchtweerstand,
zwaartekracht.
Het verzamelen en registreren van informatie gebeurt op kindniveau,
groepsniveau, bouw- en schoolniveau. Zie voor de soorten gegevens de vorige
paragraaf. Registratie gebeurt in het administratiesysteem Parnassus. Daar is
alles over een kind te vinden op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Voor
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W&T worden geen toetsen afgenomen, maar de coördinator registreert hier
gegevens in de vorm van filmpjes, foto's en verslagen. Ook de kinderen zelf
maken verslagen, of houden een logboek bij, en presenteren de resultaten op
allerlei manieren. Daarbij komt dus ook de taalvaardigheid van de leerlingen
aan bod. Als de coördinator een verslagje schrijft, gaat dat over wat de
kinderen opmerkten tijdens een onderzoek, wat ze lastig vonden, waardoor ze
verwonderd waren. Dergelijke verslagjes of artikelen zijn bedoeld voor de
school zelf, voor collega's van andere scholen en in de netwerken, voor de
website van het wetenschapsknooppunt, en een blog voor de Opleidingsschool.
Ook het analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens gebeurt op
elk niveau. Er wordt steeds een pas-op-de-plaats gemaakt om te zien wat er
goed gaat, en wat beter kan. De leerkracht bekijkt regelmatig wat er in het
groepshandelingsplan van de eigen groep bijgesteld moet worden, onder
andere voor kinderen met een D-score (onvoldoende). Ook per bouw worden de
gegevens geïnterpreteerd, door de adjunct-directeur van die bouw, de
betrokken leerkrachten en iemand uit het zorgteam. De analyses worden
besproken in de bouw- en in de zorgteamvergaderingen. De zorgcoördinator
heeft in het analyseren van gegevens een centrale rol. Zij bewaakt de gegevens
(cognitief, emotioneel, sociaal) van alle kinderen, en ondersteunt de
leerkrachten bij het opstellen en aanpassen van de handelingsplannen. Zij doet
niets direct met de kinderen zelf: die blijven de verantwoordelijkheid van de
leerkracht. "De leerkrachten zijn de spil!"
Op schoolniveau tenslotte worden de gegevens ook geanalyseerd en
teruggekoppeld naar de andere niveaus. Per vakgebied zijn er
teambijeenkomsten, studiedagen, vergaderingen. Technisch lezen was een
speerpunt het afgelopen jaar. Elk jaar wordt er gekeken naar de resultaten op
schoolniveau, en wordt er een vak uitgelicht om de goede resultaten te borgen
en te kijken waar het beter kan. Dit jaar is W&T een speerpunt, en volgend jaar
kan dat weer een ander vak zijn, bijv. rekenen.
Het nemen van beslissingen gebeurt ook op alle niveaus. Weer is lezen een
goed voorbeeld. De school vindt het belangrijk dat kinderen boeken lezen. Op
een goed moment is op schoolniveau besloten dat elke klas een kast moest
aanschaffen met leesbakken voor boeken van verschillende genres. Elk lokaal
heeft nu een bak met stripboeken, een met poëzie, een met informatieve
boeken, en deze bakken worden regelmatig ververst. In het lesprogramma
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geven de leerkrachten de kinderen ook de ruimte om te lezen. Zo'n beslissing
wordt voorbereid door een werkgroep, uitgewerkt op een studiedag, en
vervolgens wordt er regelmatig gekeken naar: hoe staat het er nu voor?
Ook in het kader van Excellentie zijn er op gezette tijden bijeenkomsten van
directeuren van vindplaatsscholen W&T, en andere netwerkbijeenkomsten,
waar besloten wordt hoe er verder wordt gegaan.
Over de hele cyclus merken de geïnterviewden nog op dat OGW een goede
werkwijze is om opbrengsten van speerpunten te borgen, juist omdat het zo'n
vaste cyclus is. Op die manier zullen ook de opbrengsten van W&T geborgd
kunnen worden.
Goede voorbeelden van opbrengstgericht werken
Een goed voorbeeld van OGW is het hierboven al genoemde werken met
groepsplannen voor technisch lezen, met als basis alle gegevens in het
registratiesysteem Parnassus.
Voor W&T moet het OGW nog veel meer vorm krijgen, maar het perspectief is
goed. De school heeft al veel gedaan op dit terrein, en is niet voor niets
'vindplaatsschool' en 'excellent'. De voorwaarden zijn ook steeds meer in orde.
Zo is er een mooi lokaal met goede materialen, waar een leerkracht terecht kan
met een groep, en waar "20 vergrootglazen voorhanden zijn, of 20 spiegeltjes".
De coördinator geeft op gezette tijden begeleiding, en daarnaast zullen ook
stagiaires of ouders worden ingezet.
Bij het nieuwe lokaal komen ook kweekkasjes beschikbaar, die kunnen worden
gebruikt voor wat letterlijk en figuurlijk 'proeftuintjes' zijn. Leerkrachten
mogen proberen om meer groen te realiseren in en om de school, terwijl zij
tegelijkertijd gaan uitproberen wat ze willen bereiken, wat ze daarvoor nodig
hebben, en wat het resultaat ervan is.
Tenslotte wordt, omdat de school vindplaatsschool is, OGW ook op een hoger
niveau toegepast. Aan het eind van het project moeten de onderzoeksvragen
beantwoord zijn: "Hoe hebben we gedaan wat we van plan waren, en wat zijn
de resultaten ervan?"
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2.2

Van product – de techniekkist - naar proces: onderzoeksmatig
werken op de Benedictusschool in Heiloo

Yolande Emmelot
Achtergrond van de Benedictusschool als vindplaatsschool
De Benedictusschool is al enkele jaren bezig met wetenschap en techniek, eerst
via VTB Pro, later met TalentenKracht van het Platform Bèta Techniek, gericht
op talentontwikkeling op bèta gebied. De cursus van TalentenKracht (TK) is
door het hele team gevolgd en de principes vormen de basis van het onderwijs
op de Benedictusschool, zie onderstaand kader.
TalentenKracht-principes
1e principe: Iedereen is in principe talentvol en de ontwikkeling van een persoon kan
alleen tot stand komen door deze talentvol te benaderen; dat geldt voor kinderen maar
evenzeer voor leerkrachten, ouders, peuterpedagogisch medewerkers, pabodocenten en
onderzoekers.
2e principe: Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig, hebben een grote belangstelling
voor de wereld om hen heen en een onderzoekende houding. Voor begeleiders (ouders,
leerkrachten, peuterpedagogisch medewerkers) is de opgave om deze natuurlijke
belangstelling en houding te herkennen, ruimte te geven en waar mogelijk te stimuleren.
3e principe: Het zien van talentvol gedrag van kinderen, dit kunnen plaatsen in een
ontwikkelingsperspectief en het daarnaar handelen is een motor achter de verdere
ontwikkeling van talent bij kinderen.
4e principe: Het is belangrijk dat de leerkracht zich ontwikkelt tot Talent-expert, wat
inhoudt dat de leerkracht talentvol gedrag van kinderen kan zien, dit talentvol gedrag
kan plaatsen in een ontwikkelingsperspectief en ernaar kan handelen (met als doel dit
talent zo optimaal mogelijk te begeleiden en stimuleren).
5e principe: Case-based learning, zoals vormgegeven in de TK-modules gebaseerd op de
TK-clips, is de beste manier om leerkrachten (maar ook ouders en opvoeders) “ogen te
geven”, te leren zien in een kader van W&T ontwikkeling.

De school deed mee aan de pilot Ruimte voor Talent van de Universiteit
Groningen. De school heeft ook „ja„ gezegd tegen het verzoek om
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vindplaatsschool te worden. Dat is een teambeslissing geweest. “Dat geeft ook
de mogelijkheid om te komen tot wat de school wil zijn. Dan is in de basis
gerealiseerd wat de school wil: wetenschap en techniek visueel maken in de
school, in leerkrachthandelingen en „opbrengstdenken‟”.
In september vond een gesprek plaats met directrice Trees Ruijter-Winder,
techniekcoördinator Tineke Oud (tevens groepsleerkracht groep 7), ICTcoördinator Nanda (ook leerkracht bij de kleuters). Directrice Trees RuijterWinder is destijds met de eerste techniekcoördinator het traject aangegaan. Er
wordt altijd met het hele team geschoold en dat gebeurt dus ook op het gebied
van Wetenschap en Techniek. Techniek staat centraal als vak: een keer in de
maand is er een techniekmiddag. Wetenschap uit zich meer in de houding, niet
alleen bij techniek maar ook bij andere vakken.
Wetenschap & techniek en de onderzoekende houding
Het onderzoekend leren is één van de pijlers van het onderwijs in Wetenschap
& techniek op de Benedictusschool. Onderzoekend leren vindt zowel bij
leerlingen als bij leerkrachten plaats en niet alleen bij W&T. Het
techniekonderwijs op school vindt plaats aan de hand van dozen met
materiaal. Er zijn leerlijnen bij de materiaaldozen gemaakt: leerlijnen
verbindingstechniek, constructie etc. Werken met die dozen is een vrij
gesloten manier van werken. De school wil aansluiten bij de nieuwsgierigheid
van kinderen en kinderen vragen laten stellen. “Meer willen dan het kunstje
met de techniekdozen en iets willen doen met wetenschap, dat heeft geleid tot
deze onderzoekende manier van werken, de wetenschaps-poot uit W&T”.
De onderzoekende houding is volgens de geïnterviewden makkelijk met
techniek aan te leren. Die houding wil de school niet alleen bij
techniekonderwijs, maar ook bij andere vakken zien. De school wil: “Kinderen
laten nadenken over hun verwachtingen. En dat kunnen ze dan toetsen, of die
verwachtingen uitkomen.” “Kleuters zijn nieuwsgierig”, zegt de
kleuterleerkracht. “De vraag is hoe je die nieuwsgierigheid behoudt en een
beetje stuurt en ontwikkelt naar een onderzoekende houding. Dat is niet alleen
bedoeld voor leerlingen in de plusklas (hoogbegaafde leerlingen), maar voor
alle leerlingen. Ook leerlingen die niet zo goed kunnen leren, de doeners,
profiteren van de aanpak bij W&T”, zegt de techniekcoördinator.
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Onderzoekende houding ook bij leerkrachten....
Juist bij W&T is duidelijk geworden, dat materiaal alleen niet voldoende is,
maar dat je ook een onderzoekende houding als leerkracht moet hebben. “We
zien door deze onderzoekende houding ook hoe kinderen het in de klas
aanpakken. Dat gesloten kinderen door de manier van vragen stellen bij
techniekopdrachten enthousiast worden. Door als leerkrachten deel te nemen
aan projecten en mee te doen aan videotraining in de klas reflecteer je op je
eigen manier van lesgeven. Dat is ook een vorm van onderzoeken. (...) De
leerkrachten hebben met elkaar die filmpjes ook bekeken en geanalyseerd. “
Teamscholing zorgt voor borging. “Je bent in je schoolontwikkeling dan niet
leerkrachtafhankelijk. Dat is wel het uitgangspunt van de school”, zegt de
directrice. Op teamvergaderingen wordt veel uitgewisseld over
„TalentenKracht‟. Zo leer je ook van elkaar over de onderzoekende houding.
“De teamcultuur maakt het mogelijk dat je het leuk vindt om te delen.” Ook de
collegiale consultatie helpt bij het leren. Er is niet alleen sprake van een
onderzoekende houding bij de leerkrachten maar ook van een lerende houding.
Leerkrachten zijn zich door W&T en de scholing daaromheen meer bewust
geworden van leermomenten. In plaats van te corrigeren als er water uit de
kraan spuit, wordt er gesproken over waterdruk.
Opbrengstgericht werken en Wetenschap en techniek
Op de Benedictusschool is de onderzoekende cultuur de kern van het
opbrengstgericht werken. “Alles is opbrengstgericht tegenwoordig”, zegt de
directrice. Het opbrengstgericht werken wil de school op alle niveaus zien. „De
opbrengst wil je niet alleen bij de leerling zien - je hoopt dat de leerlingen wat
onderzoeksmatiger de school uitgaan - , maar ook bij de leerkracht, dat ze
anders gaan denken en handelen, ook onderzoeksmatiger‟, zegt de directrice.
En dat moet bij alle leerkrachten. Vandaar ook de intensieve scholing die bij
sommige leerkrachten (met video-opnames) al heeft plaatsgevonden en nog zal
plaatsvinden, met begeleiding vanuit de Pabo. Dat is allemaal nodig om de
opbrengst te krijgen die je wilt hebben. Opbrengstgericht werken vindt ook
plaats in de zin van toetsgegevens analyseren, ook op groepsniveau. Ook
leerkrachten zijn hierop geschoold, dat wil zeggen op wat de
gebruiksmogelijkheden van gegevens zijn. De leerkrachten zijn dan
onderzoekend bezig in de zin van „waar ligt het aan als er iets niet goed gaat‟.
Het stimuleren van elkaar en uitwisselen als team hoort ook bij
opbrengstgericht werken, volgens de directrice.
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Ook voor W&T is de school bezig met de vraag wat het na jaren investeren
moet opleveren. In de houding van leerlingen (en leerkrachten) moet zichtbaar
iets veranderen, vindt de directrice. Attitude is ook een van de pijlers van het
onderwijs in W&T. Wat je wilt is dat kinderen onderzoekend te werk gaan,
vindt de directrice. Dat heeft met communicatie te maken en de juiste aanpak
door leerkrachten, bijvoorbeeld welke vragen je als leerkracht het beste kunt
stellen (bijvoorbeeld de vraag. „Kijk es hoe komt dat‟ ), ook op het gebied van
taal (begrippen, bijvoorbeeld „wat is snel‟?). Er is een format „Vragen die leiden
tot leereffecten bij kinderen‟ ontwikkeld waarin punten staan die een rol
spelen in de opbrengsten die je wilt zien. Dit format moet nog gebruikt gaan
worden. “Je kunt checken of leerlingen kennis van een woord hebben
(zwaartekracht) of ze inzicht hebben verworven. Als een leerling kan uitleggen
hoe iets werkt, dan weet je of een leerling het snapt”, vinden de
geïnterviewden.
Gegevens en de evaluatieve cyclus
De school verzamelt allerlei gegevens: Cito-toetsresultaten, Viseon (sociaal
emotionele ontwikkeling van leerlingen, vanaf groep 5), een sociogram (voor
welbevinden), tevredenheidsonderzoeksgegevens (bij OR en MR, leerkrachten,
leerlingen en ouders). Al deze gegevens worden verwerkt en geanalyseerd,
zowel door de IB-er als door de leerkrachten. De schoolleiding analyseert de
gegevens op schoolniveau. Er worden ook trendanalyses gemaakt. Er is een
vierjarencylcus waarbij alle gegevens gebruikt worden om tot een nieuw
schoolplan met doelen voor vier jaar te komen. Ook inspectiegegevens worden
hierbij gebruikt. Alle bouwstenen worden besproken in het team en in de
oudergeleding van de MR. Op basis van de gegevens wordt het meerjarenplan
geschreven en dat gaat naar het bestuur en de inspectie. Er kunnen ook van het
bestuur gegevens komen die meegenomen moeten worden in het plan. Per
schooljaar evalueert de school of de doelen behaald zijn „of je gehaald hebt wat
je wilde halen‟.
Externe gegevens worden gebruikt als ze voor handen zijn: er is een keer een
audit geweest vanuit het Ministerie. Er is ook samenwerking met externen,
bijvoorbeeld met de universiteit Groningen. Vakbladen met resultaten van
onderzoek worden volgens de directrice door sommige leerkrachten gelezen.
De techniekcoördinator en ICT coördinator houden vakliteratuur bij. Voor het
team is het lezen van vakliteratuur nog wel een aandachtspunt, vindt de
directrice.
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Wetenschap en techniek, wereldoriëntatie en rekenen
Eigenlijk heeft de manier van werken bij W&T de manier van werken bij andere
vakken beïnvloed op de Benedictusschool. Dan gaat het vooral om die
onderzoekende houding rond het leren. De school wil op allerlei manieren
tegemoet komen aan het uitgangspunt „de nieuwsgierigheid van het kind‟,
bijvoorbeeld door daar ook in de inrichting van de school recht aan te doen. De
geïnterviewden vinden ook dat leerkrachten kansen moeten leren benutten,
zoals leren aan de hand van thema‟s die steeds terugkeren, bijvoorbeeld de
seizoenen (afdruk in de sneeuw, etc.). Daartoe wil de school een databank
maken van opdrachten rond die steeds terugkerende thema‟s. Dezelfde
aanpak als bij W&T wordt gehanteerd - het stimuleren van de onderzoekende
houding van leerlingen – vindt dan ook plaats bij die thema‟s, vallend onder
bijvoorbeeld wereldoriëntatie. Er is ook een jaarlijkse rekendag, waarbij
uitgegaan wordt van de nieuwsgierigheid van het kind. De verbinding van W&T
met het rekenonderwijs is er ook in de klas, maar dan meer in die zin, dat de
wetenschappelijke houding hierbij aan bod komt: vragen stellen etc. Bij
rekenen moet je wat meer alert zijn op de mogelijke koppeling met W&T.
Bijvoorbeeld door leerlingen te laten nadenken over hoe ze tot het antwoord
kunnen komen (de W uit W&T). Anderzijds wordt er bij techniekonderwijs
soms ook gerekend, bijvoorbeeld kansberekening bij het gebruik van een
dobbelsteen (de T uit W&T), kinderen laten schatten of een bepaalde
hoeveelheid water in een literkan past.
Wetenschap en techniek en taalontwikkeling
Volgens de geïnterviewden leidt de manier van werken met kinderen op school
tot meer taligheid bij leerlingen. Kinderen leren niet alleen woordenschat, maar
door de aanpak leren ze ook formuleren, beredeneren etc. Het actief
taalgebruik wordt gestimuleerd. Ook bij kinderen die doorgaans minder goed
leren of in een kringgesprek niets zeggen. Zij raken door het onderzoekend
leren enthousiast om iets uit te leggen.
W&T biedt volgens de geïnterviewden veel aanknopingspunten voor
woordenschatontwikkeling. In de leerlijn bij de techniekkisten zitten
begrippen, die de leerlingen bij het betreffende materiaal en de opdrachten
leren. Er zijn toetsen om woordenschat te meten, maar de categorie woorden
die je bij W&T leert, zijn toch anders dan die in de methodes. Dat maakt het
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lastig om de woordenschat bij W&T te meten, vindt de directrice1. De directrice
zegt over de aanknopingspunten voor woordenschatonderwijs: “Je moet je als
leerkracht steeds afvragen welke begrippen je de leerlingen wilt aanleren. Je
moet je als leerkracht ook bewust zijn van de begrippen die aan bod zullen
komen bij een bepaald thema (bijvoorbeeld „sporen‟‟ bij sneeuw).” Daarbij helpt
ook de databank, die nu ontwikkeld wordt.
Aansprekend voorbeeld: didactische aanpak en talentendriehoek
De manier van vragen stellen op de school is wezenlijk veranderd door W&T.
Ook dat kinderen vragen mogen stellen. Dus de didactische aanpak is meer
opbrengstgericht geworden in de zin van onderzoekend bezig zijn: “Je hebt als
leerkracht meer aandacht gekregen voor de vragen van kinderen. Meer
aandacht voor de natuurlijke nieuwsgierigheid.” Nieuwsgierigheid kan zich
volgens de directrice en techniekcoördinator in lastig gedrag uiten, maar een
kind is vaak niet lastig maar gewoon nieuwsgierig. “Je moet daar als leerkracht
op bedacht zijn, soms een stap terug doen, de tijd geven aan kinderen om
antwoord te geven. Dat is ook goed voor stille kinderen.” Het gaat in het
onderwijs niet altijd om goed of fout, maar om kritisch mogen denken. Dat
geeft meer zelfvertrouwen. Aandacht voor andere leerstijlen is nodig, volgens
de geïnterviewden, De techniekkisten zijn goed materiaal, maar er moet op de
juiste manier mee omgegaan worden om een onderzoekende houding bij
leerlingen te bewerkstelligen. Dat is een leerproces voor het team.
TalentenKracht, de techniekjaren en de begeleiding vanuit de Pabo hebben
bijgedragen aan die opbrengst op teamniveau. Het team is zich dus ook heel
bewust van de opbrengst. „Hoe hou je de nieuwsgierigheid vast‟, is wat de
school steeds uitzoekt.
Ook de ouders worden betrokken bij W&T. De school wil de ouders thuis op
dezelfde manier laten werken als de leerkrachten, ze bewust maken van de
nieuwsgierigheid van een kind en wat je daarmee kunt doen (zie onderstaand
kader met tips voor ouders, zoals die op de website van de school staan). “Dat
is de talentendriehoek: ouders, kind, school.”

1

De school heeft wel meegedaan aan de pilot van de Cito Toetsen Techniek voor het basisonderwijs.
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TIPS VOOR OUDERS, ook voor thuis
De Benedictusschool is gestart met een programma om meer volgens de TalentenKrachtideeën te gaan werken. Ook thuis zijn er talloze aanknopingspunten om met uw
kind(eren) de wereld om hen heen te verkennen. Jonge kinderen stellen vaak vragen over
hoe iets werkt, of waarom iets zo is. We willen u graag meenemen in de ontdekkingstocht
naar de talenten van uw kinderen en laten zien hoe u ook als ouder uw kind kunt
stimuleren en uitdagen.
1. Open staan voor kansrijke situaties
Als u merkt dat uw kind door iets gefascineerd is, bijvoorbeeld een mooie kleurrijke
bloem, kijk dan even mee. Als uw kind spontaan vraagt hoe iets werkt of waarom iets zo
is, probeer het dan samen met uw kind uit te zoeken. Natuurlijk komt het niet altijd
gelegen en een zin als Wat een moeilijke vraag, vraag dat maar aan …………. is heel
herkenbaar. Toch liggen hier wel kansen om uw kind te ondersteunen.
2. Inhoudelijk reageren op uw kind
U bent vast geneigd om vooral met zinnen als Dat hebben jullie goed bedacht!, Dat is een
mooie toren geworden, goed zeg! op uw kind te reageren. Natuurlijk is dat goed maar
daarnaast is het ook belangrijk om inhoudelijk in te gaan op wat uw kind doet of
opmerkt. Dat hebben jullie goed bedacht, kun je me vertellen hoe het precies werkt; Dat
is een mooie toren. Is hij stevig geworden?; Goed geprobeerd, maar kijk nog eens goed.
3. Het goede voorbeeld geven
U hoeft niet alles te weten of het zelf allemaal te doen. Het gaat erom dat u laat zien hoe
je er mee bezig kunt zijn. Uitproberen, ontdekken, goed kijken, even nadenken, nog een
andere mogelijkheid onderzoeken, geduldig en met doorzettingsvermogen, ook als het
niet meteen duidelijk is of lukt.
4. Vragen stellen is een sleutelfactor
Het is een kunst om stimulerende en uitdagende vragen te stellen. Als uw kind bezig is
om iets te onderzoeken, kunt u hem helpen om verder te kijken. Een voorbeeld: de
knikkerbaan. Rollen alle knikkers hetzelfde; Hoe komt de knikker het snelste beneden?;
Gaan alle knikkers even snel?. U kunt hem stimuleren om meer variaties uit te proberen:
Wat gebeurt er als je de knikker hier loslaat?; Kun je de knikker ook in dat bakje laten
uitkomen? Als uw kind iets aan het maken is, kunt u haar uitdagen om er iets bij te
maken of om het te verbeteren. Bijvoorbeeld een huis van blokken: Hoe zou je het
steviger kunnen maken? Hoe kun je binnenkomen? (O ik ben een deur vergeten); Is het
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groot genoeg voor … (de legopoppetjes)? Maak je ook een plekje voor de dieren?
Doe-vragen stellen. Dit zijn vragen waarmee u uw kind stimuleert om iets te doen. Uw
kind kan antwoord geven door iets uit te proberen. Laat het kind eerst zelf aanrommelen,
zodat het vertrouwd raakt met het materiaal en wat er gebeurt. Proefjes met drijven en
zinken als voorbeeld: Welke vorm heeft het? Wat doet het? Wat is er anders dan daarnet?
Is het zwaar? Hoe kunnen we weten welke zwaarder is? Kan in uw eigen badkamer.
Denk- en redeneervragen stellen
Probeer met uw kind een verklaring te bedenken. U kunt hem of haar helpen om er stap
voor stap over na te denken. Doe dat pas na verloop van tijd als het kind al van alles
heeft ontdekt. Een goede vraag is Waardoor zou dat kunnen komen?. Door de vraag zo te
verwoorden, stimuleert u uw kind om te kijken wat er precies gebeurt, stap voor stap. U
kunt uw kind ook laten voorspellen: Wat gaat er gebeuren, denk je?
Uit: website Benedictusschool
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2.3

Opbrengstgericht werken leidt tot effectief verrijken in Wetenschap
en techniek op de Bethelschool in Beverwijk

Yolande Emmelot
Achtergrond van de Bethelschool als vindplaatsschool
Op de Bethelschool kwam enkele jaren geleden in het team de vraag aan de
orde hoe men kinderen meer kon uitdagen. De school had veel meer- en
hoogbegaafde leerlingen. Het team heeft zich door middel van scholing gericht
op het ontwikkelingen van een meer onderzoekende houding bij leerlingen.
Kinderen worden uitgedaagd te werken vanuit een onderzoekscyclus (Tascmodel) waarin verschillende meta-cognitieve vaardigheden een centrale plaats
hebben. De school kiest er bewust voor deze vorm van onderwijs aan zowel
hoogbegaafde, als meerkunners en regulier lerende kinderen, binnen de eigen
groep aan te bieden. Het streven is dat kinderen leren leren, zowel met elkaar
als van elkaar. De school is ook al enige tijd met techniek bezig. Het
techniekonderwijs is in blokken georganiseerd. Groepen hebben in een cyclus
van 6 tot 8 weken één uur of anderhalf uur techniek per week. Alle groepen
doen dan mee, ook de kleuters.
In september jl. vond een gesprek plaats met:
-

directeur Hermien Colenbrander;

-

coördinator Wetenschap, techniek en excellentie en leerkracht groep 8
Leo Mobach;

-

zorgcoördinator Elma Pelt.

Opbrengstgericht werken en wetenschap en techniek
De directeur ziet haar school nog niet als voorbeeldschool voor
opbrengstgericht werken bij wetenschap en techniek. In het ontwerpplan staat
juist dat de school standaarden en een doorgaande lijn willen ontwikkelen voor
W&T. Maar de school is wel heel ver in het opbrengstgericht werken: het meten
met behulp van data, het analyseren van data (productkant). Ook de stichting
waar de school onder valt is hier heel ver in, volgens de directeur. Naast de
productkant is er het proces van continu diagnosticerend onderwijzen, dat is
de procesmatige kant, zo legt de directeur uit. Met dat laatste is de school
volop bezig in verband met de poot „excellentie‟.
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Het opbrengstgericht werken ging op school eigenlijk vooraf aan de keuze voor
(wetenschap en) techniek en niet omgekeerd. Er werd in de analyses van de
toetsgegevens geconstateerd dat sommige groepen erg hoog scoorden. Op
individueel niveau constateerde de school dat er een aantal kinderen met
allemaal A‟s waren. Dat is met de ouders besproken en sommigen hebben hun
kind laten testen op hoogbegaafdheid. Er zitten op school tamelijk veel meeren hoogbegaafden, „excellente leerlingen‟ genoemd. De school wilde aan de
leerbehoeften van deze leerlingen tegemoet komen en dat heeft geleid tot een
veranderde werkwijze. En ook tot ander aanbod: het invoeren van Wetenschap
en techniek. De nieuwe werkwijze betreft het werken volgens het zogenaamde
TASC-model (Thinking Actively in a Social Context) en met „Zit-dat-zo kaarten‟2.
Het TASC-model is er vooral voor de excellente leerlingen en vertegenwoordigt
de poot „wetenschap‟.
Het hele team heeft cursussen gevolgd op het terrein van hoogbegaafdheid en
„meerkunners‟. Opbrengstgericht werken betreft het goed plannen van de
onderwijstijd, het op orde hebben van de groepsplannen. Klassenmanagement
is daarbij belangrijk, volgens de directeur. Daarom werkt de school ook met
dag- en weektaakbrieven3.
Opbrengstgericht werken bij techniek gebeurt vooral in de zin van het
evalueren met de kinderen. Je kijkt naar het product en het proces. Het
product wordt gedemonstreerd of geëtaleerd, zodat andere kinderen in de
school het kunnen zien. Je hebt geen referentieniveaus voor techniek en hoe je
techniek meet, is ook een punt, volgens de directeur.
Onderzoekend leren en de andere pijlers van W&T
Het TASC-model is een manier van werken die bij één van de drie pijlers van
het W&T-onderwijs hoort: onderzoekend en ontwerpend leren. Onderzoekend
en ontwerpend leren komen op school beide aan bod in opdrachten. Volgens
de leerkracht gaat dit wel een beetje samen. Het ontwerpen kan het proces
betreffen, bijvoorbeeld eerst de organisatie bespreken en de taakverdeling,
maar ook het bouwen van iets: “als je volgens het TASC-model (zie hieronder)
werkt, kun je echt spreken van onderzoekend en ontwerpend leren.”

2

3

Met deze kaarten gaan kinderen uit de groepen 4 t/m 8 zelfstandig op onderzoek uit. Ze proberen
het antwoord op de vraag op de onderzoekskaart te achterhalen.
Dag- en weektaakbrieven worden gebruikt voor het plannen van het eigen werk.

20

Tasc-model

In eerste instantie is het werken met het TASC-model en de Zit-dat-zo kaarten
ingevoerd voor de excellente leerlingen. Maar later is de school op een
vereenvoudigde manier ook met andere kinderen met de Zit-dat-zo kaarten
gaan werken, omdat deze manier van werken voor alle kinderen interessant is.
“Het moet niet een elitair geheel worden. Er zijn kinderen bij ons op school die
moeilijk kunnen leren en die zien dan dat andere kinderen alsmaar met de
leuke dingen bezig zijn, met „plustorens‟ en zo. Het moet breed ingezet
worden”. De „plustorens‟ zijn de zogenaamde „Pittige Plustorens‟. De leerkracht
legt uit wat de werkwijze bij deze „Pittige Plustorens‟ (multidisciplinair
materiaal voor meer- en hoogbegaafden) omvat: onderwerp uitkiezen, stappen
bespreken en aan het eind evalueren aan de hand van evaluatieformulier. De
opdrachten betreffen het onderzoeken (bijvoorbeeld „wat is speksteen‟), het
ontwerpen van een product of bijvoorbeeld maken van een schoolkrant „met
het hele proces er naar toe‟.
Wat de andere twee pijlers van W&T betreft, hierover zegt de directeur: “Ik
denk dat attitude een houding is die moet groeien bij ons. Maar ook bij

21

leerkrachten.” De VU, een van de satellieten waarmee samengewerkt wordt,
gaat het team scholen op denkstimulerende gesprekken met kinderen. Dat
betekent open vragen leren stellen, die de kinderen stimuleren om na te
denken en die de onderzoekende houding bij kinderen bevorderen.
Maar binnen de school wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van
leerkrachten. De zorgcoördinator: “Ik ben bezig met een schoolvideo interactie
begeleiding bij de kleuterleidsters, ten aanzien van het voorlezen om te zien
hoe interactief de leerkrachten zijn. Of ze de juiste vragen stellen. Of ze de
juiste reactie geven.” Het gaat hierbij om denkstimulerende
gesprekstechnieken.
Het verwerven van begrippen komt aan de orde voor zover het begrippen
betreft die je voor een techniekopdracht nodig hebt. Die begrippen worden
besproken en toegepast. Maar W&T wordt niet zozeer gezien als context voor
reken- en taalonderwijs.
In hoeverre er bij die pijlers sprake is van opbrengstgericht werken is lastig
volgens de directeur, omdat je daar nog geen toetsen voor hebt. De manier van
werken is wel opbrengstgericht in de zin dat je eisen aan de kwaliteit stelt, aan
de manier van informatieverwerking, de verzorging van het werk.
Opbrengstgericht werken vindt ook plaats bij het werken met de „Pittige
Plustorens‟ en vooral ook met het TASC-model: het gaat hierbij om
onderzoekend ontwerpen en ook evalueren.
Gegevens en de evaluatieve cyclus
Op de Bethelschool worden de Cito-toetsen voor taal en rekenen afgenomen.
Daarnaast wordt ook Viseon, een volginstrument voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling, gebruikt. In de kleutergroep wordt een procesgericht
volgsysteem gebruikt, waarbij wordt gekeken naar welbevinden en
betrokkenheid.
Ook wordt tevredenheid gemeten, zowel bij kinderen (maar kwaliteit was
onvoldoende want multi-interpretabel), leerkrachten, directeuren van de
stichting als bij ouders. Dat gebeurt in een cyclus van twee jaar, in de
kwaliteitscyclus van de stichting. De school gebruikt eigenlijk geen externe
gegevens, maar op stichtingsniveau is men aan het kijken of er visitaties op
directieniveau ontwikkeld kunnen worden. Resultaten uit onderzoek
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(vakbladen, boeken) worden gevolgd en gelezen. De coördinator W&T leest veel
op het terrein van Wetenschap en techniek.
De zorgcoördinator en directeur maken (trend)analyses van alle
toetsresultaten, een risicogerichte analyse. Er zijn streefdoelen geformuleerd
en er wordt gecheckt of de verwachtingen (hypotheses) kloppen. De
zorgcoördinator en directeur maken het rapport van de school. Zo is er
bijvoorbeeld een rapportage gemaakt waarin de opbrengsten van de toetsweek
medio 2011 zijn geanalyseerd. In deze rapportage staan onder andere
dwarsdoorsneden voor alle groepen als geheel en voor alle groepen
afzonderlijk. De school maakt sinds drie jaar na elke toetsperiode (januari en
juni) een zelfevaluatierapport van de opbrengsten .
De normen van het waarderingskader van de inspectie worden gebruikt om te
beoordelen hoe de groepen het doen. Vervolgens worden conclusies getrokken
en een plan van aanpak voorgesteld. Die aanpak wordt in groepsplannen gezet
en eventueel in individuele handelingsplannen of ontwikkelingsperspectieven.
De school heeft door deze manier van analyseren destijds geconstateerd dat er
een aantal groepen zeer hoog scoren met rekenen.
De stappen van de evaluatieve cyclus worden op de Bethelschool doorlopen.
Doelen worden „aangeleverd‟ volgens de directeur, de kerndoelen bijvoorbeeld.
Analyse vindt op verschillende niveaus plaats. De stichting analyseert op
stichtingsniveau, directeur en zorgcoördinator op schoolniveau en de
leerkrachten (en zorgcoördinator) op leerkrachtniveau. Daar komen
verbeterpunten uit voor de groep. Niet alleen bij toetsen, maar ook bij andere
gegevens is sprake van een cyclus, bijvoorbeeld bij de gegevens uit het
tevredenheidsonderzoek. De analyse van deze gegevens is de laatste keer
gedaan door een extern bureau. Na de analyse van gegevens maken de
directeur en de zorgcoördinator vervolgens een plan van aanpak op punten die
onvoldoende gescoord zijn: “Er zit altijd een vervolg aan in de zin van dat er
een plan van aanpak wordt gemaakt.”
Ook de ontwikkelingsgesprekken (twee keer per jaar gehouden door de
zorgcoördinator en de leerkracht of de directeur en de leerkracht ) spelen een
rol in de cyclus. De directeur geeft aan dat ze, nadat de groepsplannen
gemaakt zijn, de klassen gaat bezoeken om te zien in hoeverre de
groepsplannen terug te zien zijn in de lespraktijk. Dat wordt dan in de
ontwikkelingsgesprekken besproken. De feedback wordt door de leerkrachten
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als prettig ervaren: “We hebben na afloop van de gesprekken gevraagd hoe dat
ervaren is door de leerkrachten. Over het algemeen vinden mensen het prettig
om het zo te doen. Omdat je feedback krijgt. Met elkaar kijkt hoe staat het
ervoor, wat kan er nog verbeteren of veranderen. (..) Dus heel doelgericht
werken, op deze manier.”
De school heeft twee keer per jaar met de stichtingsdirectie een
schoolontwikkelingsgesprek, waarin bijvoorbeeld het tevredenheidsonderzoek
meegenomen wordt, en een opbrengstgesprek, waarbij gekeken wordt naar
resultaten van de school. De directeur: “Dat hoort eigenlijk ook bij het
opbrengstgericht werken. (...) De scholen hebben nu ook voor het eerst een
jaarverslag van hun school moeten maken. Daar staat ook in wat er met de
verbeterpunten, aan- en opmerkingen gedaan is. (..) Ik maak een jaarplan en
aan het eind weer een managementrapportage of te kijken wat er wel en niet is
gerealiseerd.” Het team beslist mee over de aanpak, via de teamvergaderingen.
Een onderzoekende cultuur in de school en bij leerkrachten
De directeur vertelt dat, toen zij op school kwam 11 jaar geleden, leerkrachten
die er toen werkten eigenlijk niet wisten hoe de school ervoor stond en waarom
er gedaan werd wat er gedaan werd. Er werd toen alleen gekeken naar de Cito
eindtoets en die viel mee of tegen. Nu worden de groepen vanaf groep twee
gevolgd. De school analyseert de toetsgegevens en kijkt of het onderwijs in de
groepen verbeterd moet worden, of de methode tekortschiet, of er gebieden
onderbelicht zijn gebleven. “Je kunt nu ook echt zeggen (...) dat dit een school
is, die over het algemeen, gezien de populatie, goed presteert.”
Wat betekent die onderzoekende cultuur voor leerkrachten? “Gewoon goed
kijken wat werkt en wat niet werkt. (...) Wij zijn hier met dat opbrengstgericht
werken nu echt 3, 4 jaar bezig, echt heel consequent. We hebben een aantal
jaren die rapportages gemaakt. Je ziet ook gewoon dat het leuk is, ik merk dat
leerkrachten het leuk vinden om naar de groep te kijken, zo van, hoe heeft
mijn groep het gedaan? Aan de ene kant zit er druk achter, „ik wil toch wel dat
mijn groep presteert‟. En dan baal je als dat niet zo is, want je hebt toch een
bepaalde inzet gedaan. Maar aan de andere kant zie je dat leerkrachten ook
snel de toetsgegevens invoeren om te kijken hoe het uitpakt.”
Leerkrachten kijken naar hun eigen groep en trekken hun conclusies. Als
leerlingen makkelijk door de leerstof heen gaan, gaat een leerkracht in het
klassenmanagement „compacten‟, zo legt de zorgcoördinator uit. “Sommige
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leerlingen doen bijvoorbeeld één les in de tijd dat een ander er twee doet,
waardoor ze tijd vrij hebben om met andere opdrachten te werken.”
Klassenmanagement is dan belangrijk volgens de zorgcoördinator: “We willen
dat wel bij elkaar houden: die klas als geheel met alle kinderen, die meer
kunnen en die minder kunnen, moeten met elkaar de groep blijven vormen.”
Het onderzoekende zie je ook op andere manieren terug bij leerkrachten. De
directeur vertelt: “Zo hoorde een leescoach (een leerkracht die gespecialiseerd
is in technisch en begrijpend lezen) een andere leerkracht zeggen dat deze een
aantal kinderen in de groep wat hoger had ingeschat. De leescoach pakt dat
meteen op en gaat dat onderzoeken: er wordt een afspraak gemaakt om te
kijken naar het individuele leesniveau van die kinderen en hoe je dat verder
kunt verbeteren.”
Aansprekend voorbeeld van opbrengstgericht werken in verband met
Wetenschap en techniek?
De directeur vindt de aanpak die de school gevolgd heeft het meest
aansprekende voorbeeld van de relatie tussen opbrengstgericht werken en
W&T: “Wij zijn niet een school die is begonnen met onderzoekend ontwerpen.
Wij zijn vanuit de data-analyse gaan kijken wat onze kinderen echt nodig
hebben en hoe we ons onderwijs daarop kunnen aanpassen. Dan blijkt dat voor
kinderen die excellent zijn, die wetenschapskant uitermate interessant is. (...)
En dan gaat het terugkantelen. Want je ziet dat kinderen daar ontzettend veel
plezier aan beleven (...) en dat ze nog veel sterker uit de bus komen.”
De leerkracht bevestigt dat deze manier van werken plezier geeft, dat het voor
kinderen een uitdaging is, dat je een hele andere sfeer in de klas krijgt. De
zorgcoördinator: “Ik denk dat je het ook kunt zien als opbrengstgericht voor
leerkracht gedrag, dat er toch een omslag is gekomen in het denken over hoe
geef ik mijn lessen en hoe interactief ben ik naar de kinderen. Hoe goed ben ik
in staat om vragen te stellen. Daar zijn we echt in ontwikkeling. We zijn er nog
lang niet, maar ik denk wel dat leerkrachten wel al het gevoel hebben dat
kinderen ook hebben. Het is leuk, het is een uitdaging, dit gaan we aan met zijn
allen.”
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2.4

Wetenschap, natuur en techniek verankerd in de school op
Daltonschool Neptunus in Amsterdam

Yolande Emmelot
Achtergrond van Daltonschool Neptunus als vindplaatsschool
Daltonschool Neptunus, 5 jaar oud en gelegen in de nieuwe Amsterdamse wijk
IJburg, is een van de 10 vindplaatsscholen in de regio Noord-Holland /
Flevoland. De school heeft een profiel Wetenschap, Natuur en Techniek (WNT,
de term die we hieronder voor deze school steeds zullen gebruiken). Neptunus
is VTB-school geweest en een van de 45 Deltascholen in Nederland. Op de
bovenste verdieping van de school bevinden zich een natuurlokaal, een
technieklokaal, een daktuin, weerstation en een kas.
Bij de bouw is er bedacht dat er op IJburg voor iedere school naschoolse
opvang volgens een eigen profiel moest komen. Neptunus koos voor een
techniekprofiel. Kinderen zouden dan kunnen rouleren over de verschillende
profielen. Dat bleek in de praktijk te lastig, maar Neptunus heeft het
techniekprofiel toch uitgebouwd. In de school was ook al in de bouw rekening
gehouden met dit profiel, vandaar dat er een apart technieklokaal gerealiseerd
is.
Op 13 september vond een interview plaats met directeur Herman Oldenhuis
en coördinator WNT en vakleerkracht WNT Rik Kuiper (hieronder aangeduid
met „techniekcoördinator‟), die het techniekprofiel ook heeft opgezet. Herman
Oldenhuis is sinds drie jaar directeur van de school. Rik Kuiper is er vanaf het
begin, als groepsleerkracht en vakleerkracht/coördinator WNT. In december
2010 heeft hij een eigen bedrijf opgericht, gericht op het verbeteren van het
WNT onderwijs. Hij werkt nu nog steeds als vakleerkracht voor WNT voor de
groepen 3 t/m 8.
Er is een stuurgroep WNT. Daar zit Rik Kuiper in en enkele leerkrachten en een
directielid. Met de stuurgroep wordt het beleid uitgedacht. Het team staat
positief tegenover het WNT-profiel. De school wil een voorbeeldplek voor
andere scholen zijn: om te laten zien hoe je het kunt doen en wat het vraagt.
Op de website van de school krijgen we een goede indruk van Wetenschap,
natuur en techniek op basisschool Neptunus:
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Waarom Wetenschap, natuur en techniek?
Uitgangspunt is ruimte creëren om een onderzoekende houding te stimuleren en eigen
talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen leren onderzoek doen en ontwerpen.
Door zelf ontdekken, redeneren en elimineren, leren kinderen een probleem oplossen en
daarbij gebruik maken van de eigen nieuwsgierigheid en creativiteit. Kinderen onthouden
beter wat ze geleerd hebben omdat het aansluit bij hun belevingswereld, omdat ze het
zelf gedaan hebben of uitgelegd hebben aan een maatje. Zo wordt de wereld stap voor
stap verder ontdekt en in kaart gebracht.
Waar is WNT terug te vinden in de school?
Vanaf groep 3 zijn lessen uit natuur- en techniekmethode Naut terug te vinden op de
weektaak en er wordt natuurlijk gekeken naar HBB, Nieuws uit de natuur en SchoolTV
weekjournaal. De kleutergroepen maken gebruik van een techniektoren met daarin
lesmateriaal geschikt voor kleuters. En een paar keer per jaar is er een
schoolbrede Daltonochtend met diverse WNT-onderdelen. Vanaf groep 3 krijgen
leerlingen een uur per twee weken techniekles en vanaf groep 4 een uur per week.
In de natuur- en technieklokalen kunnen leerlingen kiezen uit ruim 25 zelfinstruerende
opdrachten per groep. Hiermee gaan ze in tweetallen een uurlang aan de slag. Elke
leerling heeft een boekje met overzicht van de opdrachten en werkbladen. Leerlingen in
groep 5, 6, en 7 hebben een portfolio WNT om zicht te krijgen op het eigen leren. Groep
8 doet mee aan Spot je Talent.
Het daktuinprogramma
Kinderen uit groep 6 werken vanaf het voorjaar een tuinseizoen lang op het dak en in de
kas. In de dakbakken worden diverse groentes gezaaid. In de kas worden o.a. tomaten
gekweekt. Voor de herfstvakantie wordt er na een goede oogst uit eigen tuin gegeten.
Thematisch werken
Werken met een thema doen we in verschillende projecten zoals „weer en klimaat‟,
„vliegen naar de sterren‟ en „van zeewereld tot wereldzee‟. Jaarlijks wordt er 4-6 weken
aan een schoolbreed project gewerkt. Vaardigheden op het gebied van ontdekken,
analyseren, interpreteren, samenwerken en toepassen van ideeën, worden tijdens het
thema aangesproken en verder tot ontwikkeling gebracht. Verder is het tijdens een
project belangrijk om te leren samenwerken, zorg te dragen voor elkaar en voor de eigen
leefomgeving.
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De vakleerkracht
Er is een coördinator wetenschap, natuur en techniek op school voor 1,5 dag per week.
Deze vakleerkracht verzorgt samen met de onderwijsassistent de lessen. Samen met de
stuurgroep WNT wordt het profiel verder ontwikkelt.
Uit: website Daltonschool Neptunus

Het Daltonconcept en Wetenschap, Natuur en Techniek
Aan de school is de vraag voorgelegd in hoeverre er sprake is van
opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht werken is in de school veel minder
een thema dan het onderwijskundig concept: Dalton. Het Daltonconcept wil de
regie zoveel mogelijk bij het kind leggen: “Je probeert kinderen een
onderzoeksvraag te laten stellen, ook al op kleuterniveau”.
De directeur was er nog niet toen er gekozen is voor het techniekprofiel op
school. Hij neemt aan dat er een relatie was tussen het Daltonconcept en de
keuze voor het techniek profiel (en niet zozeer tussen opbrengstgericht werken
en WNT), omdat WNT zo goed aansluit op het concept. Je ziet de drie pijlers
van het Daltonconcept (samenwerken, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid) bij WNT terug. De kinderen passen in het technieklokaal
ook toe wat ze in de groepen leren.
De techniekcoördinator (ook groepsleerkracht met een Daltoncertificaat) zegt
dat je de werkwijze in de school ook bij WNT terugziet: kiezen wat je wilt
doen, zelf aan de slag gaan, plannen, etc. Vanuit het concept helpen de oudere
kinderen de jongere kinderen (verantwoordelijkheid): een leerling van groep 8
helpt bijvoorbeeld bij de kleuters met het techniekonderwijs (de
techniektoren). Leerlingen voelen zich dan erg verantwoordelijk.
Opbrengstgericht werken
De directeur vindt, dat als je aan de cognitieve vakken denkt, je moet kijken
naar opbrengsten. Daar word je ook toe verplicht. Maar opbrengstgericht
werken heeft ook iets (te) zakelijks. Toch werkt de school wel
opbrengstgericht. Als een kind instroomt, worden doelgesprekken gehouden.
Die betreffen het vastgestelde niveau van het kind en wat er haalbaar is voor
dat kind. Groepsleerkracht en IB-er bepalen dat. „Je probeert de lat daarbij
hoog te leggen.‟ Het voordeel is, dat het de leerkrachten helpt naar het kind te
kijken, naar het beginniveau en naar waar je naar toe wil met een kind. Het
doel wordt lijdend in plaats van de lesmethode.
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Op school wordt zowel met individuele handelingsplannen als met
groepshandelingsplannen gewerkt. Dat eerste is nog in ontwikkeling. Daarvoor
moeten leerkrachten ook de toetsgegevens kunnen analyseren. Daar is de
school mee bezig.
De onderzoekende houding, onderzoekend en ontwerpend leren
Bij het techniekonderwijs is een onderzoekende houding heel belangrijk, maar
ook bij andere vakken. Hoe je wilt dat de leerlingen leren en werken, vanuit
bepaalde principes zoals in het Daltononderwijs bijvoorbeeld, dat zie je vaak
niet op teamniveau terug. Hoewel sommige leerkrachten van nature een soort
wetenschappelijke houding hebben. De directeur zou wel willen dat
leerkrachten zelf een meer onderzoekende houding toepassen. Niet alleen bij
de cognitieve vakken, maar ook bij zaken als gedrag. Waarom laat een kind
bepaald gedrag zien, bijvoorbeeld. Je wilt bij de leerkrachten „een stukje hart
voor het kind‟ zien. Dat zou de vierde pijler moeten zijn van Dalton onderwijs.
Daar moet je met leerkrachten over praten. Er is vaak geen tijd om te praten
over verdiepingsvragen, waarom je als leerkracht de dingen doet die je doet. Te
praten over „hoe doe je het eigenlijk‟. “De verdiepingsvragen om te komen tot
de motieven waarom je dingen doet, daar zou meer tijd voor moeten kunnen
komen.”
Op Daltonscholen ben je zowel bezig met talent als met alle leerlingen naar een
bepaald niveau brengen. Daar ontkom je niet aan. Je wilt ook vooral dat de
vraag gesteld wordt „wat wil je zelf‟ om te komen waar je wilt komen. “Je moet
veel meer zitten op die talenten. Bouw dat uit. Dat geeft iedereen een goed
gevoel. Dat stukje wil je graag meenemen in dat hele opbrengstgericht werken.”
In het onderwijs in Wetenschap, natuur en techniek stimuleert de school een
onderzoekende houding bij leerlingen. Daarbij is eigenlijk ook sprake van een
evaluatieve cyclus, volgens de geïnterviewden. We bespreken dat hieronder.
De evaluatieve cyclus en gegevens
Sinds dit jaar staan er op de bakken (plastic kisten) met opdrachten voor WNT
ook leerdoelen. Dat was ook een zinvolle opdracht voor de leerkrachten, om
vast te stellen wat doelen zijn. De evaluatieve cyclus is hierbij van belang: deze
geldt volgens de directeur zowel voor leerlingen als leerkrachten. Voor het
onderwijs in WNT is er een portfolio gemaakt: dat geeft het overzicht van de
opdrachten en door de leerlingen wordt hierin bijgehouden wat ze gedaan
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hebben. Er zit een „rubric‟4 in („Werken in het technieklokaal‟), waarin
verschillende vaardigheden (reflectie, samenwerken, veilig werken) bevraagd
worden. In het portfolio zit ook een blad voor het maken van een verslag. Bij
sommige opdrachten zit een werkblad waarop wordt aangegeven wat er van de
leerling verwacht wordt en leerlingen geven zelf aan in hoeverre dat gelukt is:
ze beoordelen zichzelf op een aantal punten (proces, product, veiligheid etc).
Ook zit er in het portfolio een formulier voor het te houden evaluatie gesprek
(een keer per jaar). Niet bij alle opdrachten zit een werkblad, maar de
leerlingen krijgen ook in de les meteen feedback op wat ze maken en gemaakt
hebben. Voor de leerling is dit een manier om zicht te krijgen op het eigen
leren en voor de leerkracht is het goed om een idee over de opdrachten te
krijgen: welke werken wel , welke niet etc. Het volgen van het eigen leerproces
is onderdeel van het leerproces. Er wordt niet per se iets gedaan met de
informatie in de portfolio‟s. Er wordt geen toets voor techniek gebruikt op
school. Dat wil niet zeggen dat ze geen zicht hebben op hoe de kinderen leren.
Dat hebben ze wel. Ze hebben ook doelen met het techniekonderwijs
(leerdoelen , die op alle kisten staan), maar het is lastig om te bepalen of die
doelen bereikt zijn. “Het zou mooi zijn als je kon uitvinden hoe de loopbanen
van de kinderen verder verlopen en wat ze als beroep kiezen”, zegt de
directeur.
De cyclus bij WNT staat niet op papier, maar elk jaar wordt de leerlijn opnieuw
tegen het licht gehouden, worden er nieuwe opdrachten gemaakt, worden er
gesprekjes met leerlingen gevoerd en vullen de leerlingen van groep 5 t/m 7
een portfolio in. Op de website wordt dit ook naar ouders gecommuniceerd.
De evaluatieve cyclus wordt dus ook in het WNT-onderwijs gebruikt, maar niet
alleen daar. De school gebruikt een meerjarenplan met doelen. Er worden
allerlei gegevens verzameld, niet alleen Cito-toetsgegevens en DLE--gegevens
bij leerlingen, maar er wordt ook eens in de twee jaar een
tevredenheidonderzoek bij leerlingen, leerkrachten en ouders uitgevoerd.
Analyseren van de informatie uit toetsen gebeurt vooral op leerlingniveau,
maar als leerkracht kijk je ook naar waarom iets niet geleerd is („ligt het aan
de leerling of aan het systeem‟). En vervolgens neem je dan eventueel een
beslissing over de aanpak.

4

Een rubric is een beoordelingsinstrument, dat goed gebruikt kan worden voor het beoordelen van
activiteiten en vaardigheden van leerlingen, ook door leerlingen zelf.
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Op school wordt ook „SPRINT‟ gebruik, een programma betreffende de
ontwikkeling van sociaal gedrag. Verder wordt per kind gekeken wat er nodig
is. Als er een probleem is probeer je er achter te komen wat er is, bijvoorbeeld
via een test. Alle informatie bij elkaar geeft een beeld van het kind. „Dan kun je
vervolgens ook de handeling bepalen‟. Voor welbevinden van een groep worden
niet zozeer gegevens gebruikt: dat is meer „Fingerspitzengefühl„, volgens de
directeur. Soms haal je een externe deskundige, bijvoorbeeld iemand van de
schoolbegeleidingsdienst, binnen om te zien wat er speelt in een groep. Zo
bleek in een groep na extern onderzoek dat alle extremen in die groep zaten,
dat wil zeggen kinderen met ADHD, autisme, dyslexie, veel jongens en weinig
meisjes, etc. Dan wordt er ook een handelingsplan op groepsniveau gemaakt.
Uit de vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten en ouders haal je op
schoolniveau dingen die je vervolgens in je beleidsvoornemens, in je
meerjarenplan wegschrijft, aldus de directeur. Leerlingen bleken bijvoorbeeld
zeer ontevreden over hun werkplek (die ze zelf mochten kiezen). Dat idee was
ontstaan toen de school nog klein was en de klassen ook. Later leverde het
kiezen van de eigen werkplek stress op: kinderen wilden ‟s morgen snel op
school zijn om het gewenste plekje te kunnen veroveren. Dat is verder
onderzocht en bleek een onveilige situatie op te leveren. Nu heeft ieder kind
zijn eigen werkplek. Dit is een goed voorbeeld van een onderzoekende school.
Binnen het bestuur is er ook nog een ortho-team. Dit team kijkt ook naar de
gegevens en de opbrengsten en geven advies aan de directie. Ook dat is
opbrengstgericht werken. Inspectiegegevens zijn er niet meer. De directeur
vindt het jammer dat ze niet meer over de vloer komen en een rapport maken.
„Het is prettig als een buitenstaander kritisch naar de werkvloer kijkt. Van een
afstand zie je dat niet. Ook de waardering mis je dan. Je wordt nu echt alleen
maar afgerekend op je gegevens. Dat stukje van waarderen zit er niet meer in.
Dat mis ik‟. Waarderend leren past ook echt bij talentontwikkeling, volgens de
directeur. “Dat mis je in het onderwijs. Er wordt vaak te veel gekeken naar de
dingen die nog beter moeten, terwijl het waarderen van wat je als school goed
doet, veel meer energie geeft.”
Externen zijn belangrijk voor de school. Voor Wetenschap, Natuur en Techniek
is drie jaar geleden een opleidingsdocent van de Avans hogeschool in Breda
ingehuurd om het leerplan voor dit onderdeel mee te helpen schrijven. Diegene
ontdekte destijds dat het onderwijs Wetenschap, Natuur en Techniek nog
vooral onderzoekend leren en nog te weinig ontwerpend leren was.
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De drie pijlers van Wetenschap en techniek onderwijs
Onderzoekend en ontwerpend leren is leren door doen. “Bij onderzoekend leren
gaat het om een stappenplan: je begint met je onderzoeksvraag en op het eind
heb je daar een antwoord op. Bij ontwerpend leren stel je wat eisen aan het
eindproduct en dan moeten de kinderen aan de slag. Er zelf zien te komen”,
zegt de techniekcoördinator. De opdrachten bestrijken een breed spectrum.
Dat maakt het mogelijk aan te sluiten bij wat leerlingen bezighoudt. Kinderen
zicht geven op hun eigen leren is wat de school doet, ook met de instrumenten
die bij het WNT onderwijs worden gebruikt (portfolio). Het gaat daarbij om het
eigen leerproces, om samenwerken, etc. Zie ook onder „Evaluatieve cyclus‟,
hierboven.
Het verwerven van begrippen wordt ook in de methode Naut, die op school
voor het onderwijs in Wetenschap, Natuur en Techniek wordt gebruikt,
nagestreefd. Begrippen worden uitgelegd. Elk hoofdstuk in die methode sluit
af met „Dit weet ik nu‟ zodat de leerling kan zien of hij alles begrepen heeft.
De attitude ten opzichte van wetenschap en techniek is moeilijk te meten. De
school wil daar ook geen cijfer aan koppelen. Op het rapport staat onder de
kop WNT „motivatie‟ en „verwerking‟ wel een vijfpuntsschaal. De
techniekcoördinator gebruikt het portfolio om daarbij op het rapport iets in te
vullen. Het gaat niet om harde gegevens, maar om een inschatting op basis van
het portfolio. Voor motivatie wordt naar het aantal gemaakte opdrachten
gekeken. „Als leerlingen bijvoorbeeld maar 10 van de 30 opdrachten hebben
gemaakt, dan heb je het daar met de leerling over in een gesprekje‟. Maar dat
zie je ook al in de klas en niet pas aan het eind van het schooljaar, zo zegt de
techniekcoördinator. Alle leerlingen zijn enthousiast over het onderwijs WNT.
Bij de andere vakken (de cognitieve vakken) worden er trendanalyses gemaakt.
Dan zie je ook wat er op groepsniveau en eventueel schoolniveau aan de hand
is. De school wil ook steeds boven het landelijk gemiddelde scoren, omdat de
leerlingpopulatie dat rechtvaardigt.
Wetenschap, natuur en techniek en reken- en taalonderwijs
In het leerplan voor wetenschap, natuur & techniek is een koppeling gemaakt
tussen de WNT-opdrachten in het technieklokaal en de rekenlessen meten en
meetkunde uit de rekenmethode Rekenrijk die in de klas wordt gebruikt.
Tijdens techniek wordt ook met meten gewerkt, door o.a. meten met een
meetwiel, een rolmaat, een liniaal, zegt de techniekcoördinator. “Dit schooljaar
worden er twee karren meten en meetkunde voor midden- en bovenbouw

32

gemaakt, waarmee de koppeling tussen rekenen en wetenschap & techniek
straks verder vorm krijgt in de school”.
Gevraagd is ook naar WNT als context voor taalonderwijs. De
techniekcoördinator: “Wat taalvaardigheden betreft: die heb je natuurlijk ook
nodig bij W&T en andersom werk je aan vaardigheden als presenteren,
stappenplan volgen, verslag maken, allemaal onderzoeksvaardigheden,
allemaal taal. In de klas wordt wekelijks gewerkt met Nieuwsbegrip voor
begrijpend lezen: dat is actueel en ook hierin komt WNT langs.”
Goed voorbeeld van opbrengstgericht werken bij WNT
Er is een schoolbreed project (zie kader), waarbij volgens de directeur en
techniekcoördinator sprake is van opbrengstgericht werken op het niveau van
leerlingen. Kinderen komen binnen met een boodschappenbriefje, waarop ze
aangeven wat ze willen maken en wat daarvoor nodig is. Kinderen moeten dan
zelf met een plan van aanpak komen. De leerkracht begeleidt de kinderen en
stelt de vragen die nodig zijn om het project haalbaar te maken. De kinderen
leren reële doelen te stellen. Het project wordt gepresenteerd door de
kinderen. Daar zijn dan ook ouders bij uitgenodigd. Zo is er vorig jaar een
soort spaceshuttle gemaakt door kinderen, waar je echt in kon op basis van
een eigen ontwerp.
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2.5

'Continuous Improvement': voortdurend verbeteren op De Golfbreker
en De Rietvink in Koog aan de Zaan

Maartje van Daalen
Achtergrond van De Golfbreker en De Rietvink als vindplaatsschool
De Golfbreker en De Rietvink werken samen op W&T-gebied. Het team van De
Rietvink heeft het VTB-Pro programma gevolgd. Al sinds 2000 werken de
leerlingen op beide scholen aan vakoverstijgende projecten: de opzet van een
winkel, een tijdschrift maken, een festival organiseren, etc. Hierbij worden de
uitgangspunten van het „ondernemend leren‟ gevolgd: Het zoeken naar een
concrete en zinvolle uitdaging, het verdelen van taken en
verantwoordelijkheden, het streven naar een meesterlijk resultaat en een
maximaal leerrendement, de inzet van verschillende talenten en kwaliteiten
van leraren en leerlingen.
Aanvankelijk zijn de scholen van Agora hierin geschoold door het
Ontwerpbureau De Educatieve Stad, nadien wisselen de leraren hun ervaringen
uit in „ontwerpateliers‟.
Voor het komende schooljaar ligt het accent binnen deze ateliers op
wetenschap en techniek. Ze gaan o.a. over het ontwerpen van een science
center, een meetkundig laboratorium, een optisch laboratorium, een
kompasloop, een vliegerfabriek.
In september 2011 vond een interview plaats over W&T en opbrengstgericht
werken met:
-

De heer W. Lamers, directeur van De Golfbreker

-

Mevrouw M. Tromp, directeur van De Rietvink

-

De heer P. Conijn: Educatief ontwerper vanuit De Educatieve Stad
(Ontwerpbureau voor ondernemend leren en talentontwikkeling) en
aanbieder van 'Ontwerpateliers', georganiseerd door de Professionele
Leergroep Ondernemend Leren van het schoolbestuur Agora.

In het verslag van dit interview zijn de uitspraken van de drie geïnterviewden
zoveel mogelijk in samenhang weergegeven. Ook is informatie gebruikt uit een
aflevering van "Marktplaats" (2011, nr. 15, p. 4-6), een uitgave van het
schoolbestuur Agora.
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Invalshoeken voor opbrengstgericht werken op De Golfbreker en De
Rietvink
Het opbrengstgericht werken (OGW) wordt op beide scholen vanuit drie
invalshoeken benaderd:
Binnen de vakoverstijgende thema‟s vraagt elke leerkracht zich allereerst af:
wat kunnen leerlingen ervan leren? En nadien: wat hebben ze ervan geleerd?
Het gaat hier om meetbare effecten – bv vaardigheden op taal- en
rekengebied, kennistoename op diverse terreinen- en niet of minder
meetbare effecten.
Tot dit laatste type behoren o.m. een toenemende vaardigheid om te
plannen en te organiseren, een groter zelfvertrouwen, het nemen van meer
initiatief, discipline en doorzettingsvermogen, besef van kwaliteit,
reflectievermogen.
Bij het inventariseren van de leereffecten kan gebruik gemaakt worden van
de „magic cube‟, een instrument dat ontworpen is door Piet Conijn van De
Educatieve Stad.
Aandacht voor het meesterschap van de „meester‟.
Het beleid op de scholen is erop gericht om het individuele meesterschap
van de meester (in de meeste gevallen de juf) meer accent te geven. Elke
leraar vraagt zich daarbij af: wat is mijn bijzondere bijdrage aan de
ontwikkeling van de leerlingen? En nadien: heb ik mijn beoogde bijdrage
waar kunnen maken? Waaruit blijkt dat?
Ook hier gaat het om meetbare en minder meetbare effecten.
Vanuit de talenten en kwaliteiten van de leraar kan een bijzondere invloed
uitgaan op de talentontwikkeling van de leerlingen. Hoe kan een muzikale
leraar bijdragen aan de ontwikkeling van de muzikale talenten van de
leerlingen, of een technisch vaardige leraar aan de ontwikkeling van
talenten op het gebied van techniek?
'Continuous improvement': het voortdurend verbeteren van de
leerresultaten, via een aanpak die geïnspireerd is op het gedachtegoed van
Jay Marino5, en gekarakteriseerd kan worden aan de hand van tien
kenmerken (zie bijlage 1).
Het gaat hier vooral om meetbare leereffecten op het gebied van rekenen en
taal.

5

Zie "Marktplaats" 2011, nr. 15, p. 4-6 (een uitgave van schoolbestuur Agora).
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Hoe wordt opbrengstgericht werken door de scholen in praktijk gebracht?
Opbrengstgericht werken (OGW) is een tamelijk recente term, maar beide
scholen zijn al langer bezig met vernieuwende vormen van onderwijs en leren,
zoals 'ondernemend leren', passend onderwijs, thema-onderwijs en
handelingsgericht werken. "Het gevaar is dat vernieuwingen 'gestapeld' worden
in plaats van geïntegreerd", aldus de geïnterviewden. De scholen proberen de
vernieuwingen juist te integreren tot een aanpak die toegepast wordt in alle
vakken. Daarbij gebruiken ze de aanpak van 'Continuous improvement', die
goed spoort met OGW. Voor sommige vakken is die aanpak gemakkelijker
vorm te geven dan voor andere.
"Voor spelling bijv. kan heel concreet een doel worden vastgesteld, letterlijk
in een score 'gemiddeld zoveel goed' met dit woordpakket voor deze groep.
En op het eind kijk je als leerkracht dan ook met de groep of het doel
bereikt is, en als dat niet gelukt is vragen we ons af hoe dat komt. Wat
moeten we anders doen, of beter doen? Op groepsniveau houden we data
bij van de vorderingen, die hangen we op in de klas op het prikbord, zodat
de kinderen kunnen zien: dit wilden we bereiken en dit hebben we bereikt.
En individuele resultaten bespreken we niet in de groep, daarvoor denken
we in de richting van een portfolio. Dan zou je ook kunnen kijken naar wat
dit kind wil bereiken, en wat het op een gegeven moment heeft bereikt."
Voor de wereldverkennende vakken wordt gewerkt aan de hand van thema‟s, in
de vorm van een vaak schoolbreed project. De start van een thema is de vraag
aan de leerlingen wat ze over het thema te weten willen komen. Het is dan aan
de leerkracht om met de nieuwsgierigheid van de kinderen te werken en hen zo
te motiveren. Het is echter moeilijk om de opbrengsten concreet te formuleren.
"Vaak is het resultaat een product, of een tentoonstelling of presentatie die
de kinderen maken. Op groepsniveau kun je dat wel beoordelen, maar op
individueel niveau is dat veel moeilijker. In ieder geval is er meestal een
moment van reflectie met de groep aan de hand van vragen als: Wat hebben
we geleerd? Wat weten we nu? Maar ook: Hoe is het proces gegaan, hoe is
jouw rol geweest, hoe moeten we het de volgende keer doen?"
Een belangrijk kenmerk van 'Continuous improvement' is dat leerlingen
'eigenaar' zijn van hun leerproces. Dat proberen de scholen in praktijk te
brengen door zoveel mogelijk uit te gaan van de nieuwsgierigheid van
kinderen. Ook op een iets ander niveau proberen zij hen meer te betrekken bij
hun eigen leren. Zo zijn kinderen tot nu toe niet aanwezig bij de
tienminutengesprekken die met de ouders worden gehouden (met uitzondering
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van leerlingen uit groep 8 bij het advies voor het vervolgonderwijs). Het plan is
om in de nabije toekomst alle kinderen vanaf groep 6 te vragen aan deze
gesprekken deel te nemen.
Alle leerkrachten zijn betrokken bij OGW.
"Het blijven verbeteren van de dingen die je beter wilt maken, dat doen we
al 100 jaar in het onderwijs, alleen heet het nu OGW. Het is meer een
bewustwordingsproces dan dat het nieuw is, en er komen nieuwe
handvatten die je in je school kunt gaan inzetten: je kunt het zó doen of zó
doen, dat is erg nuttig."
De geïnterviewden maken nog een kritische kanttekening bij OGW. Zij
signaleren dat de toenemende aandacht voor het prestatiegericht werken en de
controle op geleverde prestaties het gevaar met zich meebrengt dat "de te
controleren output meteen weer gebruikt wordt als input", met andere
woorden: een school zou kunnen besluiten alleen datgene te instrueren wat
later weer gecontroleerd wordt. In het 'ondernemend leren' staat niet de te
leveren prestatie voorop, maar het leerproces van de kinderen in een
stimulerend leerklimaat. Het gemeenschappelijke in OGW en 'ondernemend
leren' is de onderzoekende houding, en die wordt van groot belang gevonden.
Het project 'Talentontwikkeling, Wetenschap & Techniek (TW&T)
Beide scholen zijn al jaren actief bezig met wetenschap en techniek en werken
nu samen als vindplaatsscholen voor het project TW&T, met als doel kennis
delen en elkaar versterken. De educatief ontwerper is nauw betrokken vanuit
'De Educatieve Stad', die scholing organiseert voor leerkrachten van alle Agorascholen. Deze scholing heeft twee 'poten': de 'ontwerpateliers' en het werken
aan 'meesterschap', beide gericht op een duidelijke leeropbrengst.
De 'ontwerpateliers'
De ontwerpateliers, een soort workshops, worden verzorgd door leerkrachten
van de professionele leergroep voor ondernemend leren van Agora. Ook andere
deskundigen brengen in zo'n atelier hun expertise in, bijvoorbeeld vanuit
Nemo, vanuit het VTB-traject, vanuit de universiteit. De ateliers zijn gericht op
vakoverstijgende onderwerpen, zoals de inrichting van een Science Center op
school; het zonnestelsel; snaren en gitaren. De ateliers hebben onder andere als
doel om leerkrachten te laten zien hoe zij op hun eigen manier een verrassend
leertraject kunnen uitzetten voor leerlingen en hoe zij goede vragen kunnen
stellen waarmee je verder komt in een onderwerp.
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Het is de bedoeling dat leerkrachten die een ontwerpatelier hebben
bijgewoond, hun kennis verbreden binnen de school naar andere leerkrachten,
en dat zij op hun beurt hun leerlingen leren goede vragen te stellen. Eén van de
ontwerpateliers gaat speciaal over het 'onderzoekend vragen', en daar hebben
veel leerkrachten belangstelling voor.
Het werken aan 'meesterschap'
Deze tweede 'poot' van de scholing in verband met het project TW&T is erop
gericht elke leerkracht uit te dagen om op zijn of haar eigen wijze 'meester' te
zijn in de klas. Dat houdt bijv. in dat aan een leerkracht die muzikaal goed
onderlegd is, wordt gevraagd hoe hij vanuit zijn meesterschap de kinderen
verder kan brengen met muziek. "Hoever zou jij ze willen brengen, wat is jouw
bijdrage aan hun ontwikkeling, en hoe zou je dat zichtbaar willen maken?"
"Dat maakt het beroep van leerkracht zo leuk, dat je voor een deel zelf kunt
bepalen wat je met de kinderen doet, en hoe je dat doet, omdat er zoveel
wegen naar Rome leiden. Zo worden leerkrachten ook eigenaar van hun
eigen leerproces. En dan moet je op een gegeven moment kijken of de
doelen die de leerkracht heeft gesteld ook inderdaad bereikt zijn, zodat die
zo nodig bijgesteld kunnen worden."
De geïnterviewde educatief ontwerper benadrukt hierbij dat gedegen
vakinhoudelijke kennis6 over een onderwerp essentieel is om goede vragen te
kunnen stellen: "Want iemand die niets weet heeft ook niets te vragen en komt
niet verder. Er is geen voetbaltrainer die niet kan voetballen, en geen 'meester
timmerman' die niet kan timmeren."
De relatie tussen Talentontwikkeling, Wetenschap & techniek en
opbrengstgericht werken
OGW vindt plaats door alle vakken heen, niet alleen bij techniek, maar ook bij
taal en rekenen, de creatieve vakken, wereldoriëntatie. De start is steeds de
nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. "En bij elk vak moet je je
spelling beheersen en een goed verhaal kunnen schrijven. Je gebruikt ook taal
en rekenen als je met techniek bezig bent." De geïnterviewden vergelijken het
met ICT, dat ook in alle vakken gebruikt wordt.
"En de bewustwording bij leerkrachten van het belang van doelen stellen,
opbrengsten beschrijven, beslissingen nemen, leerlijnen uitzetten, dat zit
6

Hij vindt ook dat de Pabo's erop kunnen worden aangesproken dat de vakinhoud stapje voor stapje
uit de opleiding verdwenen is.
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toch vooral bij de basisvaardigheden taal en rekenen, daarin is het meeste
systeem ontwikkeld, en ook landelijk vinden daarop de beste controles
plaats. Voor TW&T moet het pionierswerk nog beginnen. Misschien zou je
eens moeten praten met een technische universiteit, of met het Middelbaar
Technisch Onderwijs over hoe zij OGW zien, hoe zij de opbrengsten volgen
en registreren, en kijken in hoeverre dat dan weer van toepassing is op het
basisonderwijs."
Diversiteit aan gebruikte gegevens
In OGW is het gebruiken van gegevens cruciaal. De beide scholen verzamelen
een veelheid aan gegevens: toetsresultaten uit de methode- en nietmethodegebonden toetsen (onder andere de CITO-toetsen), maar ook andere
minder 'harde' gegevens, zoals die over de sociaal-emotionele ontwikkeling van
de leerlingen, en observaties die gedaan worden in het kader van de gebruikte
methodes. Ook wordt voor elk kind een kind-journaal bijgehouden, waarin
specifieke punten voor dat kind genoteerd worden.
Eens per twee of drie jaar wordt een kwaliteitsonderzoek gehouden onder
ouders, leerkrachten, en leerlingen uit de bovenbouw (vanaf groep 6). De
scholen analyseren die gegevens en halen daar verbeterpunten uit, met de
kennis die zij hebben over wat verband houdt met de schoolontwikkeling.
"Want aan sommige dingen kun je niet veel doen, bijv. als het te maken heeft
met de buurt."
De directie is selectief in het toelaten van onderzoekers van buiten.
"Wij krijgen regelmatig aanbiedingen van universitaire studenten, niet alleen
op het gebied van W&T, maar ook op het gebied van lezen of gedrag. Je
krijgt dan achteraf wel een verslag van het onderzoek, maar tot op heden
kunnen wij er niet veel mee in de praktijk; het brengt meer op voor de
onderzoeker zelf, dus wij zijn voorzichtig in het 'leveren' van de kinderen
daarvoor."
Wel wordt er binnen de scholen onderzoek gedaan door een docente van de
Universiteit van Amsterdam naar onderzoekend leren en de stimulans daarvan
voor bèta-denken. Ook worden er soms gastsprekers uitgenodigd. Binnenkort
komt de filosoof Bas Haring spreken om leerkrachten enthousiast te maken
voor het onderzoekend werken en het leren stellen van vragen.
Met wetenschappelijke resultaten in ruimere zin wordt op de twee scholen niet
zo veel gedaan. Dat hangt ermee samen dat men "een ambitieus perspectief"
mist bij de projectorganisatie van TW&T. "Wie houdt ons voor wat de doelen
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zijn die we kunnen nastreven met dit project? Laat ons daar warm voor lopen,
en dán zijn we geïnteresseerd in congressen en wetenschapsresultaten."
De evaluatieve cyclus van opbrengstgericht werken
De vijf stappen van de evaluatieve cyclus (vastleggen van doelen en
standaarden; verzamelen van informatie; registreren van verzamelde gegevens;
analyseren en interpreteren; nemen van beslissingen) zijn sterk met elkaar
verbonden. Een voorbeeld is hoe de scholen te werk gaan bij de landelijke
CITO-afnames.
"Dat is makkelijk te beschrijven, twee keer per jaar, bij de eind- en de
middenafname, analyseren we de opbrengsten in het licht van de vooraf
vastgestelde streefdoelen, kijken we in hoeverre we daar wel of niet aan
voldoen. En dan gaan de IB-ers in gesprek met de individuele leerkrachten
over hun resultaten. In het verleden werd vaak gezegd: ik heb een zwakke
klas, maar we weten dat het niks met je klas te maken heeft, maar met wat
je investeert in je leerlingen, hoe ga je met de kinderen om, hoeveel tijd
besteed je aan hen. En als het op een bepaald punt niet goed gaat, dan
kijken we wat de mogelijke oorzaken zijn, zoals Jay Marino dat aangeeft.
Met behulp van een schema kan iedereen mogelijke oorzaken noemen, en
dan ga je na: wat is de meest plausibele oorzaak, en wat zouden mogelijke
oplossingen daarvoor zijn? Zo hebben we een paar speerpunten gekozen
voor dit schooljaar, en dan bekijken we na een aantal weken in een
teamvergadering wat het heeft opgeleverd als je meer tijd besteedt aan een
bepaald onderwerp. Ook 'benchmarken' we met de buurschool, en binnen
Agora wordt bovenschools bekeken wat de opbrengsten zijn. De resultaten
worden standaard door directie en intern begeleiders besproken met team,
bouw en individuele leerkrachten. Het gaat er bij de leerkrachten niet om
hen 'af te rekenen' op hun resultaten; het gaat om een
bewustwordingsproces. We zijn op school met zijn allen verantwoordelijk
voor het hele leerproces van groep 1 tot en met 8, en we doen de dingen zo
goed mogelijk, en steeds beter. En als een leerkracht dan zegt: "de kinderen
zijn veranderd", dat zou dan toevallig alleen in Koog aan de Zaan zo zijn… "
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Ook over de vijf stappen afzonderlijk is informatie gegeven.
Het vastleggen van doelen en standaarden is niet voor alle vakken even
gemakkelijk. De kerndoelen zijn het uitgangspunt, en het gaat om meer dan de
kerndoelen.
"Als je een project voorbereidt, dat gebeurt bij ons in een bouw,
schoolbreed, dan maak je vooraf een projectplan, je stelt vast welke doelen
je hebt, welke opbrengsten je straks bereikt wilt hebben, aan welke
onderdelen je wilt werken. En achteraf evalueer je het, dat komt in de
projectevaluatie. Voor taal en rekenen is dit voor het hele team heel
duidelijk: de leerdoelen liggen vast in de cursorische opbouw, en dan heb je
de toetsscores. Maar bijv. bij een technisch thema start je met: waarom doe
ik dit eigenlijk, en wat zouden mijn leerlingen ervan kunnen leren? En dan
stel je zelf de leerdoelen vast om vervolgens te kunnen zien of de leerlingen
hebben geleerd wat jij dacht dat ze zouden kunnen leren. Dat is toch een
andere manier van denken. En daarbij heb je natuurlijk te maken met
kinderen op allerlei niveaus. Je moet uitgaan van wat je van elk kind kunt
verwachten." Het is bij thema-onderwijs lastiger om te zien wat de
leerlingen ervan geleerd hebben, zeker individueel, maar niet minder
belangrijk!"
Het verzamelen van informatie gebeurt op alle niveaus (zie boven in de
paragraaf 'Diversiteit aan gebruikte gegevens') en de registratie gaat vooral
digitaal. De educatief ontwerper ziet nog wel mogelijkheden voor het op
andere manieren verzamelen en registreren van informatie over de ervaringen
van leerkrachten: "laat hen eens hun succesverhalen opschrijven, en bundel dat
eens!" Dat gebeurt overigens voor een deel al in het blad 'Marktplaats' dat voor
alle scholen van Agora bedoeld is en steeds meer onderwijs-inhoudelijke
onderwerpen aan de orde stelt waarover men kennis met elkaar wil delen.
Analyseren en interpreteren van de verzamelde gegevens vindt ook plaats op
verschillende niveaus. Binnen het managementteam gebeurt dat door de
directie, de IB-er en de bouwcoördinator. Resultaten worden dan verder
besproken in de bouwen. Ook worden de resultaten met de individuele
leerkrachten bekeken, waarbij handelingsplannen worden gemaakt. Dat zijn bij
voorkeur groepshandelingsplannen, omdat individuele handelingsplannen
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bijna niet hanteerbaar zijn. Dat laatste doen de scholen alleen nog voor
kinderen met een eigen leerlijn.
Voor het nemen van beslissingen en het maken van verbeterplannen is de
directie eind-verantwoordelijk. "Maar je moet altijd zorgen dat iets breed
gedragen wordt, anders is het effect gewoon minder." Voor draagvlak wordt
gezorgd op de vaste overlegmomenten met de zorg- en bouwcoördinatoren,
met de leerkrachten, met alle collega's.
"En wie een verbeterplan maakt, dat hangt af van het onderwerp en van de
grootte van het verbeterplan, de mate van verbetering die je wilt
doorvoeren, of het op individueel of groepsniveau is, op bouw- of
schoolniveau. Soms maak je als MT eerst een plan dat je vervolgens voorlegt
aan het team, soms raadpleeg je het team voordat je een plan maakt. En in
zo'n verbeter- of beleidsplan zet je je analyse, de doelen die je wilt halen, de
verbeteringen; en dat gaat in de vorm van de PDSA-cyclus (Plan Do Study
Act), zoals dat heet in Continuous improvement, en alles wordt 'SMART'
geformuleerd. Dat is het systeem binnen de school, en het bovenschools
management kijkt mee over je schouder, net zoals de inspectie natuurlijk."
Continuous improvement blijkt in dit geheel een goed kader te zijn om
afstemming te bereiken tussen alle lagen in de onderwijsorganisatie: de
leerlingen individueel en als groep, de leerkrachten, de schoolleiding, het
bestuur en de ouders.
Tot slot van dit onderwerp (de evaluatieve cyclus van OGW) merkt de educatief
ontwerper op dat er nu invulling is van die vijf stappen, maar dat daarvan tien
jaar geleden nauwelijks sprake was. "We zijn nu echt systematisch bezig ons
steeds te verbeteren!"
Een goed voorbeeld van opbrengstgericht werken
Een aansprekend voorbeeld van OGW is de manier waarop kinderen in de
bovenbouw werken aan 'exhibits' (onderdelen van een tentoonstelling) van
Nemo. Ze krijgen daarvoor een materialenpakket en een opdracht waarmee ze,
meestal in tweetallen, aan de slag kunnen. Voorbeelden zijn: blauwe vla maken,
spiegels ontwerpen waarin je gezichten door elkaar heen ziet, een werkend
apparaat produceren. Het resultaat moet een tentoonstelling zijn, waar de
kinderen aan ouders en andere belangstellenden laten zien wat ze gedaan
hebben en hoe dat is gelukt. Dat kan in verschillende vormen: een powerpoint-

42

presentatie, een werkstuk of een tijdschrift. Een presentatie leidt tot een
beoordeling in de rapporten van de leerlingen (voldoende of onvoldoende)
en/of een beschrijving van wat ze gedaan hebben. In de beschrijving is in ieder
geval ruimte om, naast het resultaat, weer te geven hoe de kinderen bezig zijn
geweest, of ze konden samenwerken, taakverdelend konden werken, een
bepaalde rol op zich konden nemen. De scholen zijn vaak verbaasd over
hoeveel de kinderen leren, hoe knap ze dingen uitzoeken en onderwerpen
presenteren. "Maar het lastige in de beoordeling is dat je niet weet langs welke
lat je het moet leggen. Wat is voldoende? Welke eisen stel je? Je hebt nog geen
normen."
De educatief ontwerper ziet wel mogelijkheden om meer te weten te komen
van wat kinderen tijdens zo'n opdracht aan inzichten en feitenkennis hebben
opgedaan.
"Je zou ze bijv. vooraf kunnen laten nadenken over de vragen die ze van
hun 'publiek' kunnen verwachten, en de antwoorden daarop. Dan zouden ze
een beroep moeten doen op hun eigen reservoir aan kennis en kunde. Of je
vraagt aan hen wat ze zelf eventueel nog meer zouden willen weten over het
onderwerp waarmee ze bezig zijn geweest. Ook dat zou iets laten zien van
hoe hun kennis is opgebouwd."
Hij voegt eraan toe: ”Straks gaat de inspectie kijken naar de opbrengsten van
"Techniek, Talent & Wetenschap", en ik ben benieuwd hoe zij dat gaan meten."
Een ambitieuzer perspectief voor het project Talentontwikkeling,
Wetenschap & Techniek
De scholen vinden het, na een aarzelend begin, interessant om als
vindplaatsschool mee te doen in het project TW&T. Ze hopen vanuit de
projectorganisatie doelen aangereikt te krijgen die als 'piketpaaltjes' kunnen
worden gebruikt voor het volgen van de leerprestaties, en willen graag kennis
delen met collega's. Verder hebben de geïnterviewden behoefte aan een
ambitieuzer perspectief, dat vanuit het project geformuleerd zou moeten
worden voor het onderwijs en de maatschappij.
"Als we willen bijblijven in de kenniseconomie moet er van alles gebeuren.
We zitten nu in de fase van bewustwording. Er vindt een soort 'schudproces'
plaats, waarin we ons afvragen wat de plaats is van rekenen en taal in
verhouding tot wereldverkennende en kunstzinnige vakken. Welke keuzes
moet je maken om resultaten te behalen? Welke know how hebben
leerkrachten daarvoor nodig, hoe zorg je voor kwaliteit?"
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"En als het onderwijs zich niet alleen zou bezighouden met de
basisvaardigheden rekenen en taal, maar ook leergierigheid, onderzoekende
houding, creatieve kracht zou bevorderen bij leerlingen en leerkrachten,
dan krijg je een ontwikkeling naar een innovatieve dynamische
kennissamenleving. Die ambitie willen we graag zien!"
Bijlage 1 De 10 kenmerken van Continuous Improvement (CI, opgezet door Jay
Marino7)
1.

Heldere en gedeelde focus (waarden/missie/visie)

2.

Hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en systemen

3.

Effectief leiderschap van management en leerkracht

4.

Hoog niveau van samenwerken en communicatie

5.

Van standaarden afgeleid curriculum (referentieniveaus, doelen, leerlijnen)

6.

Regelmatige evaluatie van het onderwijs (nadruk op hoe kinderen leren en
zich ontwikkelen, minder op onderwijzen)

7.

Focus op professionele ontwikkeling

8.

Stimulerende leeromgeving

9.

Educatief partnerschap van ouders

10. Eigenaarschap van leerlingen

7

Zie "Marktplaats" 2011, nr. 15, p. 4-6 (een uitgave van Agora).
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2.6

Wetenschap en techniek: van plusklas naar alle groepen op
oecumenische basisschool Trifolium in Purmerend

Yolande Emmelot
Achtergrond van Trifolium als vindplaatsschool
Trifolium is al vijf jaar een techniekschool. Dat is bereikt door het VTB- en het
VTB-pro traject. In het kader van de subsidieregeling Excellentie wordt een
driejarig project (2008-2011) uitgevoerd, dat tot doel heeft om in de plusgroep
(groep 3 -8) te werken met wetenschap en techniek en onderzoekend leren. De
leerlingen van de plusgroepen, hoogbegaafde leerlingen, doen onderzoek aan
de hand van een onderzoeksvraag.
Sinds maart 2011 is de school ook een vindplaatsschool voor wetenschap en
techniek geworden. “Onze „benoeming‟ tot vindplaatsschool betekent, dat wij
veel aandacht besteden aan onderzoekend en ontdekkend leren, aan
wetenschap en techniek in onderlinge samenhang.” Recent wordt in dit kader
geëxperimenteerd met het uitbreiden van de ervaringen in de plusgroepen naar
de „gewone‟ klassen.
Er is een techniekleerlijn voor de hele school. In de methode Leefwereld, die op
de school gebruikt wordt, zit ook techniek. Per jaar zijn er acht
techniekmiddagen voor de midden- en bovenbouw en vier techniekmiddagen
met acht onderwerpen voor de andere groepen, ook voor de kleuters. De
techniekcoördinator: “we hebben er bewust voor gekozen om
techniekmiddagen te houden, omdat dan iedereen het moet doen. Als je het in
de eigen groep laat, dan komt het er soms niet van. Nu is het gepland en wordt
het gedaan”.
In september vond een gesprek plaats met de directrice van de school, mw. Elly
Linger en met de coördinator W&T, mw. Ans Gerritsen. Zij was ook leerkracht,
maar is nu vrij geroosterd.
Opbrengstgericht werken en Wetenschap en techniek
OGW is doelgericht werken aan de opbrengsten en verbetering van de
opbrengsten bij de cognitieve vakken, vindt de directrice. Het hele team is
betrokken bij OGW. De leerkrachten zijn zich zeker op het gebied van de
cognitieve vakken bewust van het opbrengstgericht werken, volgens de
directrice: “Opbrengstgericht werken is de pijler waar we omheen werken”. De
school werkt ook met HGPD, handelingsgerichte procesdiagnostiek: zo
concreet mogelijke doelen stellen voor kinderen met een bepaalde hulpvraag.

45

Er is voor de school een verbeterplan opgesteld samen met de SBD, waarbij de
verbetering van de opbrengsten centraal staat. Er is een stappenplan gemaakt,
dat nu gevolgd wordt. Ook heeft er een studiedag plaatsgevonden, gericht op
verbetering van de instructie.
Op het niveau van directie en intern begeleider vindt evaluatie van de
opbrengsten plaats. Er wordt ook een verwachtingenplan opgesteld voor de
vaardigheidsscores van de Cito-toetsen.
Het is voor de geïnterviewden niet makkelijk aan te geven wat de kip en wat
het ei is in de relatie techniek en opbrengstgericht werken:
”We zijn erg met ontwerpend leren rond techniek begonnen. Omdat we toen
de kans kregen van VTB-pro, dachten we: we kunnen het eigenlijk breder
vertalen. En toen kwam de minister met opbrengstgericht werken en dat
konden we ook linken. En toen kregen we excellentiesubsidie en dat konden
we ook linken. Dit blijkt nu in het 100-scholen project dé combinatie te
zijn.”
In dit project gaat het om de samenhang van Excellentie, Opbrengstgericht
werken en Wetenschap & Techniek, wat door de school intuïtief al bij elkaar
gebracht was.
Ook bij techniek wordt opbrengstgericht gewerkt, met behulp van „koffers van
Eurofysica‟ (materiaal om zelf te ontdekken). Hiermee worden leerlingen
gestimuleerd om vragen te stellen, onderzoekend te zijn. Ook de leerkrachten
worden bij de hand genomen om op die manier te werken bij de
technieklessen. In het ontwikkelplan tot vindplaatsschool staat ook dat het
ontdekkend leren gebruikt wordt in het kader van OGW. Door de
onderzoekscyclus en het stappenplan centraal te stellen en kinderen op een
kritische manier naar hun werk te laten kijken wordt er op een brede manier
opbrengstgericht gewerkt, ook bij andere vakken dan techniek, maar wel vanuit
wat er opgezet is bij techniek. Deze manier van werken wordt ook toegepast bij
de „excellente‟ leerlingen en in de plusklas. De excellente leerlingen hebben een
compact programma in de groep; de hoogbegaafden, 'de onderzoekers van de
toekomst', worden anderhalf uur uit de klas gehaald om samen onderzoekend
bezig te kunnen zijn met extra moeilijke onderzoeksvragen (plusklas). De
bedoeling bij deze leerlingen is hun opbrengsten te verbeteren. De directrice:
“In die zin komt het plusprogramma en het programma voor Wetenschap en
techniek ook samen in het opbrengstgericht werken. (… ) Met techniek leer je
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leerlingen op een andere manier inzicht te krijgen, wat ze ook weer kunnen
toepassen bij cognitieve vakken”.
Onderzoekende cultuur op schoolniveau, groeps- en kindniveau
De school gebruikt de evaluatieve cyclus (zie verder). Het gaat daarbij niet
alleen om het zoeken naar het waarom als de resultaten laag zijn en het
remediëren, maar ook om schoolbreed doelen stellen.
Leerkrachten onderzoeken op de volgende manieren: observaties aan de hand
van screening (screeningslijst voor hoogbegaafden bijvoorbeeld, maar ook
screening van dyslexie, dyscalculie), analyseren van de Cito-toetsgegevens, niet
alleen op leerling-, maar ook op groepsniveau.
Op leerlingniveau moet er volgens de techniekcoördinator nog een switch
gemaakt worden naar de onderzoekende cultuur: “Door de leerlingen niet
alleen techniekopdrachten te geven, maar ze ook te laten nadenken over hoe
iets komt, dat ze zelf vragen gaan stellen.” Op een studiemiddag is aan de orde
geweest hoe je dat in je instructie kunt inbouwen als leerkracht, bijvoorbeeld
door de leerlingen in tweetallen te laten werken en elkaar vragen te laten
stellen. Het is de bedoeling dat er aan het begin van een les al een
onderzoekende houding komt in plaats van dat leerlingen de instructie volgen.
Die manier van werken waarbij een onderzoekende houding wordt bevorderd,
wordt nog erg met W&T geassocieerd, vindt de directrice. Ze vindt dat
leerkrachten vaker onderzoeksvragen moeten stellen. Het moet een natuurlijke
houding van leerkrachten worden om leerlingen zelf vragen te laten stellen.
Leerkrachten hebben nog erg de neiging uit te leggen. “Dat is toch een
attitudeverandering die je niet in drie maanden voor elkaar krijgt.” LIO‟s
worden aangenomen op die onderzoekende houding.
Er vindt ook scholing plaats op deze manier van werken (bijvoorbeeld van de
vereniging Vonk8, via studiedagen in het kader van „Wetenschapsknooppunten‟9
en d.m.v. workshops van VU en Ipabo). De school is vindplaatsschool geworden
om de manier van werken in de plusgroepen uit te breiden naar de gewone
klassen.

8
9

Vereniging voor techniek in het primair onderwijs.
In een Wetenschapsknooppunt werken basisscholen, Pabo‟s, faculteiten, etc. samen om wetenschap
en basisonderwijs duurzaam met elkaar te verbinden.
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Evaluatieve cyclus
De vijf stappen van de evaluatieve cyclus voor opbrengstgericht werken zijn:
vastleggen van doelen en standaarden; verzamelen van informatie; registreren
van verzamelde gegevens; analyseren en interpreteren; nemen van beslissingen.
De schoolleiding gebruikt een soortgelijke cyclus, namelijk de PDCA cyclus
(Plan, Do, Check, Act). Hiermee analyseert zij data op schoolniveau en stelt
voor het bestuur een plan op. De beleidsbeslissingen (doelen) zitten in een
schoolplan, dat vier jaren bestrijkt. Elk jaar is apart in een PDCA cyclus gezet.
Er zijn heel wat gegevens voorhanden voor de evaluatieve cyclus. Er wordt
getoetst met methodegebonden toetsen voor alle vakken en met het Cito-LOVS.
Daarnaast worden er gedragslijsten ingevuld (door de school) en worden er
kwaliteitsvragenlijsten van Beekveld en Terpstra afgenomen bij leerlingen in
de bovenbouw, bij ouders en bij leerkrachten. Iemand van het bestuur verwerkt
de gegevens en op grond daarvan worden nieuwe plannen gemaakt. Een
probleem hierbij is dat (zeer lange) vragenlijsten door leerkrachten en ouders
meer ingevuld worden als er kritiek is. De school wil daarom overstappen op
quickscans. Verder wordt op de school in het kader van de „Vreedzame school‟
een zogenaamde veiligheidsthermometer gebruikt.
Inspectiegegevens zijn er niet meer: de school heeft een basisarrangement
waarbij de inspectietaak is uitbesteed aan schoolbestuur. Het bestuur
communiceert met de inspectie.
Andere externe gegevens zijn soms voorhanden. Zo heeft de VU onderzoek
gedaan naar pestgedrag en naar concentratie bij kinderen en die uitkomsten
gebruikt de school. Er is een audit geweest door een auditteam van een ander
bestuur. De school kijkt ook naar andere onderzoeksgegevens, naar „wat
werkt‟. Zo worden er externe onderzoeksgegevens op het gebied van W&T
bekeken, onder andere via vakbladen (de Tondeldoos), informatie van NEMO en
van VTB zelf.
De toets- (en andere) gegevens worden als eerste geanalyseerd door de directie
en intern begeleider (IB-er). Niet alleen IB-er en directie analyseren, maar ook de
groepsleerkrachten, samen met de IB-er. Niet alleen op directieniveau, maar
ook in de bouwvergaderingen wordt gekeken naar waar de tekortkomingen
zitten, met name ook op groepsniveau. Dat wordt teruggekoppeld naar het MT
.
Het nemen van beslissingen en het stellen van nieuwe doelen gebeurt op
managementniveau. De input hiervoor komt dus ook van de (bouw)coördinatoren. Zo is bijvoorbeeld de Schoolbegeleidingsdienst ingeschakeld
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voor lezen, omdat daar problemen gesignaleerd waren. De directrice; “Als de
coördinatoren het dragen, dragen de anderen het ook wel. Het gaat ook vooral
om enthousiasmeren. Vooral ook bij nieuwe zaken, zoals techniek.
Bouwcoördinatoren bespreken dat met het team en vervolgens weer met de
directie.” De teamvergadering is het besluitvormend orgaan. Daar wordt
besloten of de school bijvoorbeeld vindplaatsschool wordt.
W&T zit wel in de PCDA cyclus. Techniek is echter nog geen apart cijfer op het
rapport. De school is nog aan het brainstormen hoe dat moet. In de methode
Leefwereld zitten wel alle kerndoelen. Alle natuurkundige begrippen moeten
op school sowieso aan bod komen, maar er is (nog) geen toets voor. De
waardering voor techniekonderwijs wordt wel gepeild bij leerlingen. Hiertoe
houdt VTB aan het eind van het schooljaar een enquête. De school krijgt de
resultaten terug.
Wetenschap en techniek als context voor taal- en rekenonderwijs
Er is nog niet zo duidelijk een link tussen taal en techniek. Wel is het stellen
van een onderzoeksvraag een talige activiteit bij techniek.
Van leerkrachten wordt verwacht dat ze de juiste termen gebruiken bij
techniek (bijvoorbeeld „stroomkring‟) en geen versimpelde begrippen.
Woordbegrip komt bij W&T dus wel aan de orde. Of de leerkrachten zich echt
bewust zijn van de mogelijkheden om aan taal te werken bij W&T weet de
coördinator niet zo goed. Bij W&T ben je volgens de geïnterviewden ook met
rekenen bezig, bijvoorbeeld bij meten.
“Als ik het nou eens zo doe, wat gebeurt er dan?“
De geïnterviewden noemen als meest aansprekende voorbeeld van OGW bij
Wetenschap en techniek een les van Da Vinci. De kinderen moesten iets over
vliegen onderzoeken, en daarbij goed verwoorden wat ze wilden onderzoeken.
De resultaten werden gepresenteerd aan de groep. Dat was een mooie cyclus
van werken, volgens de directrice, uitgaande van een onderzoeksvraag.
Verder blijkt Wetenschap & techniek zowel gunstig voor hoogbegaafden als
voor meer praktisch ingestelde leerlingen. Techniek is binnengehaald vanwege
de cognitieve intelligentie (meer bieden). De school signaleert dat een
hoogbegaafde leerling in een dergelijke context meer uitgedaagd wordt dan in
een normale lessituatie. Maar de manier van werken daarbij blijkt juist ook
voor de praktisch ingestelde kinderen vruchten af te werpen: “Je merkt dat
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niet alleen de hoogbegaafden maar ook de meer praktisch ingestelde leerlingen
deze manier van werken leuk vinden en het goed kunnen. De school kijkt
meestal vooral naar cognitieve intelligentie en die praktische intelligentie
wordt niet zo gehonoreerd.„‟
Uit de kwaliteitsvragenlijst die bij leerlingen is afgenomen, blijkt dat ze
allemaal enthousiast zijn voor techniek. Kinderen hebben niet alleen plezier in
de techniekmiddagen, zo wordt geconstateerd, maar ze gaan ook echt vragen
stellen.
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3

Analyse van de zes schoolportretten

Meta Krüger
3.1

Opbrengstgericht werken in de onderzoekende school

Onderwijsorganisaties worden doorlopend geconfronteerd met wensen tot
vernieuwing van het onderwijs. Als gevolg daarvan ontstaat er behoefte aan
lerende organisaties waarin data richting en sturing geven aan school- en
onderwijsvernieuwing. Het Ministerie van OCW en de Inspectie spreken over
„opbrengstgericht werken‟. In het Onderwijsverslag 2008/2009 omschrijft de
Inspectie opbrengstgericht werken (OGW) als: ‟het systematisch, doelgericht
werken aan het maximaliseren van prestaties´ (Inspectie van het Onderwijs,
2010a). Volgens Visscher & Ehren (2011) is OGW een werkwijze waardoor
„deliberate practice‟ vergroot kan worden: onderwijsprofessionals worden
gestimuleerd en ondersteund (o.a. in de vorm van leerlingvolgsysteemgegevens
over de vorderingen van leerlingen) om expliciet en weloverwogen beslissingen
te nemen over de doelen, inhouden en de didactiek van het onderwijs. De
verwachting is dat dit tot beter onderwijs én tot betere leerlingresultaten leidt.
Volgens de inspectie werkt slechts 30% van de scholen opbrengstgericht
(Inspectie van het Onderwijs, 2010b). De Inspectie constateert dit aan de hand
van vijf indicatoren:
-

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en
procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de
leerlingen

-

De leraren volgen en analyseren de vorderingen van hun leerlingen
systematisch

-

De school gaat de effecten van de zorg na
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-

De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar
opbrengsten

-

De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

Opbrengstgericht werken wordt nogal eens beperkt opgevat, namelijk als een
werkwijze waarbij leraren (beter) gebruik gaan maken van gegevens over de
leervorderingen van leerlingen. Het risico hiervan is dat OGW een technische
vaardigheid wordt. Als leraren nu maar in staat zijn om de gegevens uit het op
de school gehanteerde leerlingvolgsysteem te gebruiken bij het plannen van
hun onderwijs, noemen we de school opbrengstgericht. In hun analyse van
OGW op basis van recent verschenen beleidsnotities onderscheiden Visscher en
Ehren (2011) zeven verschillende voorwaarden voor succesvol OGW. Deze
voorwaarden zouden het risico van verwording van OGW tot technische
vaardigheid kunnen verkleinen:

-

de motivatie van schoolteams om opbrengstgericht te werken,
een opbrengstgerichte schoolcultuur,
stimulerend schoolleiderschap,
de op onderwijs(resultaten) gerichte samenwerking binnen teams,
de voor OGW belangrijke kennis en vaardigheden,
een aantal meer praktische OGW-voorwaarden binnen de school
een accountability context die OGW bevordert en de eventuele ongewenste
neveneffecten van het OGW-beleid zo beperkt mogelijk houdt.

Ook in het actieplan „Beter Presteren‟ van het Ministerie van OCW zien we een
bredere opvatting van OGW: “Het realiseren van een meer opbrengstgerichte
cultuur en manier van werken vergt een goed gecoördineerde aanpak door alle
lagen van de school („alignment‟). Het bestuur, de
schoolleider, het lerarenteam, ondersteuners maar ook ouders en leerlingen
hebben hierbij een rol.” Volgens de tekst van het actieplan brengen scholen
vorderingen van leerlingen vaak wel in beeld en hebben de meeste scholen ook
een leerling- en onderwijsvolgsysteem. Het knelpunt is echter dat veel scholen
kansen laten liggen om de beschikbare gegevens over de leerresultaten van
leerlingen te benutten om tot verbetering te komen.
Zoals we hiervoor zien wordt OGW in de beleidsnotities beperkt tot het gebruik
maken van leerlinggegevens. Ook in scholen wordt het begrip data doorgaans
gebruikt in de zin van kwantitatieve data met betrekking tot leerlingresultaten.
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Naast het benutten van leerlinggegevens voor het verbeteren van het onderwijs
en het maximaliseren van de leerresultaten, moet echter ook gewezen worden
op het gebruik van andere data in de school: zoals bijvoorbeeld gegevens met
betrekking tot de arbeidssatisfactie van leraren, tevredenheid van ouders,
evaluatie van leerlingen van het onderwijs. Het zou bij OGW niet alleen moeten
gaan om leerlinggegevens en toetsresultaten, maar ook om allerlei andere
digitaal opgeslagen gegevens zoals resultaten uit enquêtes onder leraren,
ouders of leerlingen.
Zowel met betrekking tot het gebruik van leerlinggegevens als van bredere
gegevens kunnen naast kwantitatieve onderzoeksresultaten ook kwalitatieve
gegevens worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld verslagen van interviews en
reflecties, verslagen van observaties in klas of groep, rapporten in het kader
van kwaliteitszorg, visiedocumenten en inspectierapportages. Deze bredere
opvatting van OGW in de onderzoekende school impliceert dat schoolleiders
samen met het team onderzoeksgegevens gebruiken voor het nemen van
beslissingen op zowel leerling-, onderwijs- als schoolniveau (Krüger, 2010). In
de onderzoekende school gaat het dus om het benutten van data voor schoolen onderwijsontwikkeling.
De schoolportretten geven een divers beeld van hoe er op de scholen in de
projecten W&T opbrengstgericht wordt gewerkt. Een belangrijk doel van
´Ruimte voor Talent Noord-Holland Flevoland´ is dat scholen leren van elkaar.
Om dat leren te bevorderen wordt in dit hoofdstuk een analyse gegeven van de
zes portretten. Deze analyse is geschreven vanuit het perspectief van vijf
vragen:

3.2

•

Wat verstaat men onder opbrengstgericht werken?

•

Vindt OGW plaats op elke school en wat is de relatie met W&T?

•

Welke gegevens worden gebruikt?

•

Wordt de evaluatieve cyclus doorlopen?

•

Hoe gaat de schoolleiding om met data?
Wat verstaat men onder opbrengstgericht werken?

De scholen geven heel verschillende omschrijvingen van de term
opbrengstgericht werken (OGW). Opvallend is dat de term OGW vaak wordt
gedefinieerd in termen van de eerste van de drie pijlers van W&T onderwijs,
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namelijk "onderzoekend en ontwerpend leren". Voor drie van de zes scholen is
een onderzoekende cultuur de kern van OGW. Zij omschrijven OGW met
termen als onderzoekend en ontwerpend leren en het stimuleren van de
onderzoekende houding van leerlingen.
Verder worden omschrijvingen gegeven zoals werken aan excellentie;
handelingsgericht werken in de klassen; het ontdekken en ontwikkelen van
eigen talenten; en kinderen leren kritisch naar hun werk te kijken. Eén school
formuleert OGW als doelgericht werken aan de opbrengsten en verbetering van
de opbrengsten bij de cognitieve vakken, en voegt daaraan toe dat het er ook
om gaat kinderen kritisch naar hun werk te leren kijken. Een andere school
spreekt over het analyseren van toetsgegevens op individueel en groepsniveau
en is van mening dat het niet alleen moet gaan om opbrengstverhoging voor
leerlingen, maar ook voor leraren. Een volgende school definieert OGW als
meten met behulp van data, analyseren van data en het proces van continu
diagnosticerend onderwijzen.
De conclusie hieruit is dat OGW door de meeste scholen heel breed wordt
opgevat. Men denkt niet alleen aan het gebruik van data en het benutten van
data voor de onderwijsontwikkeling en het verhogen van de leerlingresultaten,
maar associeert OGW ook met het aanleren van een onderzoekende houding en
met kritisch leren denken.
3.3

Vindt OGW plaats op elke school en wat is de relatie met W&T?

Ook wat betreft de stand van zaken met betrekking tot OGW in de scholen en
de relatie van W&T met OGW blijkt het beeld op de scholen heel divers te zijn.
De gesprekspartners praten in de interviews vaak meer over onderzoekend
leren en het ontwikkelen van een onderzoekende houding als een van de pijlers
van W&T dan over OGW in de zin van het benutten van leerlingresultaten ter
verhoging van de leerprestaties. Soms heeft de manier van werken bij W&T het
OGW bevorderd, soms is het eerder andersom. In andere gevallen is vooral het
onderwijskundig concept van de school leidend geweest bij de keuze voor W&T
en is OGW niet echt een issue. Alle scholen stellen de onderzoekende houding
van de leerling centraal (onderzoekend en ontwerpend leren); vier van de zes
scholen leggen ook nadruk op de onderzoekende houding van de leraar.
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Er is op de meeste scholen nog geen duidelijke koppeling tussen OGW en W&T.
Zo wil een school bijvoorbeeld OGW uitbreiden naar alle groepen, terwijl men
tegelijkertijd opmerkt, dat er bij W&T zelf nog niet echt opbrengstgericht
wordt gewerkt. Op andere scholen vindt men dat handelingsgericht werken
veel gemeen heeft met OGW: daar worden individuele en
groepshandelingsplannen gemaakt, er worden doelen gesteld, resultaten
bekeken, doelen bijgesteld en er wordt verbeterd. Eén school merkt op dat
OGW iets toevoegt aan wat men al doet: men is cyclisch gaan werken en er
wordt meer stil gestaan bij het stellen van doelen. Ook op deze school meent
men dat OGW juist binnen W&T nog meer vorm moet krijgen.
Een andere school heeft vanuit ideeën van samenwerken, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid een keuze gemaakt voor techniek en niet vanuit het idee
van OGW. Bij de cognitieve vakken wordt op deze school zeker wel naar
opbrengsten gekeken en er worden ook trendanalyses gemaakt, zodat
zichtbaar wordt wat op groeps- en schoolniveau aan de hand is. Maar de
verbinding tussen W&T en OGW is dus nog niet gelegd.
Op een andere school is men al heel ver met de implementatie van OGW. Daar
is de ontwikkeling wel degelijk vanuit OGW vertrokken: eerst was er OGW, toen
pas techniek. Op deze school is men vanuit de data-analyse gaan kijken wat de
kinderen echt nodig hebben. Analyse van toetsgegevens bracht hoogbegaafde
leerlingen aan het licht, op grond waarvan de keuze voor W&T werd gemaakt.
De onderzoekende cultuur ontwikkelt zich op deze school. De toetsgegevens
worden geanalyseerd en op grond daarvan worden verbeteringen in het
onderwijs aangebracht. De leraren voeren de toetsgegevens snel in omdat ze
benieuwd zijn hoe dat uitpakt. Ze kijken naar hun eigen groep en trekken
conclusies. Opbrengstgericht werken wordt leuk gevonden op deze school.
Leraren doen ook af en toe zelf onderzoek naar hun praktijk.
Soms lijkt er sprake te zijn van een scheiding tussen W&T en de vakken. Wat er
bij W&T gebeurt heeft niet altijd invloed op de werkwijze bij de andere vakken.
Voor bepaalde scholen behoort bijvoorbeeld het bevorderen van een
onderzoekende houding sterk bij W&T, terwijl dit geen doelstelling is bij de
vakken.
Op een van de andere scholen heeft de werkwijze bij W&T, namelijk het
bevorderen van de onderzoekende houding in het kader van wetenschap, de
werkwijze in de andere vakken waaronder techniek wel degelijk beïnvloed. Als
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voorbeeld wordt genoemd dat de manier van vragen stellen op school zowel
door leraren als door leerlingen drastisch is gewijzigd. Een andere school wil
ondernemend leren, passend onderwijs, themaonderwijs en handelingsgericht
onderwijs integreren met OGW en met het bevorderen van een onderzoekende
houding tot een aanpak voor alle vakken. Alle leraren zijn al betrokken bij
OGW en OGW vindt hier in alle vakken plaats.
3.4

Welke gegevens worden gebruikt?

Op de scholen worden tal van verschillende gegevens gebruikt, niet alleen
kwantitatieve gegevens met betrekking tot leerlingresultaten, maar ook zij het
in minder mate kwalitatieve gegevens en gegevens op het niveau van de school.
We zetten de soorten data die in de interviews worden genoemd op een rij:

-

Cito en andere toetsresultaten
gegevens mbt sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen
gegevens over de ontwikkeling van sociaal gedrag
gedragslijsten
sociogram
observatiegegevens
aantekeningen over kinderen,
kind journaal met specifieke gegevens van kinderen
gegevens over welbevinden en betrokkenheid
ervaringen van leerlingen, ouders en team
tevredenheidsmetingen bij leerlingen, ouders, leerkrachten, OR en MR
gegevens van kwaliteitsvragenlijsten onder ouders, leraren en
leerlingen

-

inspectiegegevens
externe onderzoeksgegevens, bijv. over pestgedrag, concentratie bij
kinderen, onderzoekend leren.

Worden er ook gegeneraliseerde gegevens gebruikt uit onderzoeksliteratuur? Er
blijkt weinig te worden gelezen in de scholen. Op de vraag naar het soort
literatuur dat wordt gelezen, noemt men wetenschappelijke bijlagen van
kranten, en boeken en artikelen over W&T. Er wordt weinig vakliteratuur
gelezen, en dan alleen door de coördinatoren en niet door het team.
Wetenschappelijke literatuur wordt niet of nauwelijks gebruikt. Bij de vraag
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naar het gebruik van literatuur noemt men ook gegevens uit uitwisseling in
netwerken, gastsprekers, conferenties en managementcursussen.
3.5

Wordt de evaluatieve cyclus doorlopen?

Effectief opbrengstgericht werken gebeurt cyclisch. Daarvoor wordt dikwijls
verwezen naar de evaluatieve cyclus:

De evaluatieve cyclus geeft aan dat het verzamelen van gegevens niet in het
wilde weg moet gebeuren, maar op basis van doelen en standaarden die men
stelt als school. De verzamelde gegevens dienen vervolgens te worden
geregistreerd. Daarvoor bestaan tegenwoordig heel veel verschillende digitale
systemen. Belangrijk is, dat alle teamleden gemakkelijk toegang hebben tot de
geregistreerde data. De volgende stap in de cyclus is dat de data schoolbreed,
dus door individuele teamleden, het gezamenlijke team, de IB-er en
coördinatoren en de schoolleiding worden geanalyseerd. Ook de interpretatie
van de geanalyseerde data vindt schoolbreed plaats. Pas dan worden
beslissingen genomen, gebaseerd op de geanalyseerde en geïnterpreteerde
data. Die beslissingen hebben weer invloed op de doelen en standaarden die
worden gesteld en het verzamelen van data begint opnieuw.
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In 2009 vroeg het Ministerie van OCW aan het Kohnstamm Instituut om
onderzoek te doen naar de stand van zaken wat betreft opbrengstgericht
werken op basisscholen (Ledoux, Boogaard, Blok & Krüger, 2009). Uit dit
onderzoek blijkt dat basisscholen met name de stappen 2 en 3 uit de
evaluatieve cyclus toepassen: er worden gegevens verzameld en geregistreerd.
De gegevens worden echter niet verzameld op basis van zelf gestelde doelen en
ze worden ook slecht geanalyseerd en geïnterpreteerd, dus worden ze ook
nauwelijks gebruikt bij het nemen van beslissingen. De verzamelde gegevens
worden dus nauwelijks gebruikt voor de verbetering van het onderwijs.
Toetsgegevens worden primair gebruikt om de ontwikkeling van individuele
leerlingen te volgen en slechts sporadisch om leerlingen feedback te geven. Ze
worden ook weinig gebruikt om de effectiviteit van het onderwijs op
groepsniveau vast te stellen, terwijl gebruik voor analyse op schoolniveau bijna
nooit plaatsvindt. Bovendien worden leraren niet altijd bij de interpretatiefase
betrokken. Resultaten worden doorgaans alleen met hen besproken als er
„onder de maat‟ wordt gepresteerd. Aldus de resultaten van het onderzoek in
2009. Hoe is het gesteld met de door ons in 2011 geïnterviewde scholen?
Vijf scholen geven aan dat ze de evaluatieve cyclus doorlopen en één school
zegt de PDCA cirkel te doorlopen. We bekijken het doorlopen van de cyclus
door de scholen per stap:
Doelen stellen
Cyclisch werken houdt in dat men doelen formuleert op het niveau van de klas
en van de school. Wat wil men bereiken? Deze doelen dienen concreet te
worden geformuleerd.
De geïnterviewden geven vaak aan dat er streefdoelen worden gesteld, maar
sommige scholen verwijzen naar de kerndoelen en formuleren dus zelf geen
specifieke doelen in het kader van de eigen school- en onderwijsontwikkeling.
Ook wordt gezegd dat het stellen van doelen niet voor alle vakken even
gemakkelijk is. Hoe concreet de doelen worden geformuleerd wordt niet
duidelijk uit de interviews, hoewel één school opmerkt de doelen op elk niveau
zoveel mogelijk “smart” te formuleren.
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Verzameling en registratie van gegevens
In de evaluatieve cyclus is de verzameling van data gebaseerd op de gestelde
doelen en standaarden. Welke vragen leven er? Welke data heeft men dan nodig
om die vragen te beantwoorden?
Er worden op de scholen heel veel gegevens verzameld, met name
leerlinggegevens, maar ook wel andere data: zie par. 3.4. Het is daarbij wel de
vraag in hoeverre de dataverzameling gebaseerd is op de gestelde doelen. Er
worden heel veel data verzameld, maar niet altijd gebaseerd op vragen die in
de school leven. De toetsresultaten worden geregistreerd in een
leerlingvolgsysteem. De scholen verschillen in de systemen die ze daarvoor
gebruiken: Parnassus, Cito LVS, ESIS-B etc). Op leerlingniveau worden de data
doorgaans door de leerkracht verzameld. Soms worden
tevredenheidsvragenlijsten afgenomen bij leerlingen, ouders en leerkrachten
en worden de data geregistreerd en geanalyseerd door een bureau dat deze
lijsten ook heeft ontwikkeld, bijvoorbeeld Beekveld en Terpstra.
Analyse en interpretatie
De volgende stap in de cyclus is analyse van de geregistreerde data. Er kunnen
gemiddelden worden berekend, verschillen gemeten en de ruwe data kunnen
worden bijeen gebracht in handzame tabellen of grafieken, enzovoort. Na
analyse van de data vindt het proces plaats van de interpretatie van de data.
Dit gebeurt bij voorkeur door schoolleiding, IB-er en leerkrachten gezamenlijk.
Samen wordt bezien wat de data betekenen voor school- en
onderwijsontwikkeling. Dit omdat de ruwe data op zich nog geen basis
opleveren voor het nemen van beslissingen. Earl & Katz (2006) noemen dit het
doorlopen van het proces van data naar informatie naar kennis naar wijsheid.
Op de onderzochte scholen zien we dat toetsgegevens soms door
schoolleiding, soms door schoolleiding en IB-er worden geanalyseerd en
geïnterpreteerd, terwijl af en toe ook de bouwcoördinator is betrokken.
Analyse en interpretatie vindt doorgaans plaats op leerlingniveau, maar ook op
groepsniveau en schoolniveau. Analyse door leerkrachten zelf vindt slechts op
twee scholen plaats; daarbij wordt dan ook de IB-er betrokken. Maar er zijn ook
positieve uitzonderingen. Op één school vindt bijvoorbeeld wel degelijk
bespreking en interpretatie van analyses plaats in bouw- en
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zorgteamvergadering en vindt ook terugkoppeling plaats naar
teambijeenkomsten, studiedagen en vergaderingen.
Er lijkt op de scholen meestal geen verschil te worden gemaakt tussen analyse
en interpretatie. Slechts op twee van de zes scholen lijkt expliciet aandacht te
worden gegeven aan interpretatie. Daar wordt vermeld dat men in de data
zoekt naar verklaringen voor tegenvallende resultaten of dat men verschillende
resultaten naast elkaar legt (de toetsresultaten van taal en rekenen van de
individuele leerlingen) waaruit men dan conclusies trekt voor aanpassing van
het aanbod.
Beslissingen nemen
Op basis van de interpretatie van de data kunnen dan beslissingen worden
genomen over individuele leerlingen, over groepen leerlingen en beslissingen
op schoolniveau. De stap van kennis naar wijsheid in de termen van Earl &
Katz.
Op het merendeel van de onderzochte scholen lijkt men van analyse
rechtstreeks naar het nemen van beslissingen te gaan zonder de fase van
interpretatie van de gegevens samen met het team. Die beslissingen worden
dan door de schoolleiding direct in het schoolplan of in het plan voor het
Bestuur opgenomen. Men kan zich ook afvragen in hoeverre de data nog een
rol spelen bij het nemen van beslissingen. De beslissingen worden dus
doorgaans door het management genomen. Soms door leerkrachten zelf, maar
alleen als de beslissing hun eigen groep aangaat.
De resultaten en beslissingen worden wel steeds met het team besproken. De
directeur en de zorgcoördinator of de directie met de IB-ers houden
ontwikkelingsgesprekken met leraren of bespreken de resultaten met het team
en met individuele leerkrachten. Ook worden schoolontwikkelingsgesprekken
gehouden met de stichtingsdirectie waarbij gegevens worden meegenomen.
3.6

Hoe gaat de schoolleiding om met data?

Volgens Earl & Katz (2006) moeten schoolleiders in onze data-rijke maatschappij
in staat zijn om een onderzoekende cultuur te creëren in hun scholen. Dat
betekent dat de opdracht van schoolleiders tegenwoordig is het leiding geven
aan leren in de school: het stimuleren van het leren van leraren komt uit de
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onderzoeksliteratuur naar voren als een zeer belangrijke factor voor school- en
onderwijsontwikkeling. Als leraren niet leren vindt er geen vernieuwing van het
onderwijs plaats. Het creëren van een onderzoekende cultuur betekent een
cultuuromslag in de school. De schoolleider kan dat niet alleen: spreiding van
leiderschap in de school is daarbij nodig. De ontwikkeling naar een
onderzoekende school vereist volgens Krüger (2010) dat er dialogen worden
gevoerd in de school op basis van data. In de onderzoekende school zou die
dialoog gevoed moeten worden door verzamelde gegevens. Vragen die centraal
staan in de dialoog zijn dan: hoe kunnen we deze gegevens benutten voor de
doelen die we ons als school hebben gesteld? Wat betekenen deze gegevens voor
de vernieuwing van ons onderwijs? Dit impliceert dat de schoolleiding geen
aanbevelingen uit onderzoek de school in moet sturen, maar de ruwe gegevens
in tabellen en grafieken, die dan door schoolleiding en leraren samen kunnen
worden vertaald in aanbevelingen. Het betekent ook dat de schoolleiding samen
met het team tot beslissingen probeert te komen op basis van de data. Samen
interpreteren van data betekent samen werken aan school- en
onderwijsontwikkeling. De rol van de schoolleider als onderzoeksmatig leider
impliceert volgens Krüger (2010) ook het stimuleren van vier soorten van
onderzoek in de school: het gebruikmaken van beschikbare data in school, het
verrichten van onderzoek door leraren zelf, het verrichten van onderzoek door
externe onderzoekers en het raadplegen van onderzoeksliteratuur in de school.
Op de onderzochte scholen, maar ook op veel van de andere scholen in
Nederland, lijkt het zo ver nog niet te zijn. We zien in de interviews al wel dat
schoolleiders veel doen met de data. De schoolleiding analyseert toetsgegevens
op schoolniveau, maakt trendanalyses, vertaalt die in beleidsvoornemens,
maakt samen met IB-er of zorgcoördinator plannen van aanpak, voert
ontwikkelingsgesprekken met leerkrachten, bespreekt de plannen en
beslissingen met het team en met individuele leerkrachten, enzovoorts. De
scholen zijn dus al wel goed op weg richting onderzoekende school en
opbrengstgericht werken. Het gebruikmaken van beschikbare data in school
vindt op alle scholen zij het op verschillende wijzen en in verschillende mate
plaats. De andere drie soorten van onderzoek - het onderzoeken van de eigen
onderwijspraktijk door leraren, het geven van opdrachten aan externe
onderzoekers, en het samen lezen van onderzoeksliteratuur - komen we veel
minder tegen. Wat met name nog ontbreekt op de scholen is het samen met het
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team analyseren en interpreteren van de data en het samen nemen van
beslissingen op school- en onderwijsniveau.
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