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1. Aanleiding en opdracht

1

Aanleiding en
opdracht
Leren verbeteren ondersteunt scholen in het voortgezet
onderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) bij het verbeteren van de
onderwijskwaliteit. Leren verbeteren (LV) begeleidt bestuurders, schoolleiders en middenmanagers bij het verbeteren van leeropbrengsten en het versterken van het
onderwijsleerproces, wanneer deze volgens de
Inspectie van het Onderwijs achterblijven, ontoereikend
zijn of een waarschuwing of attendering vragen. Onderdeel van de uitvoering van het ondersteuningsprogramma is het uitvoeren van onderzoek.
Omdat Leren verbeteren al vanaf 2012 voortgezet onderwijsscholen begeleidt bij het op orde brengen en realiseren van de basiskwaliteit heeft het ondersteuningsprogramma een uniek perspectief op de materie van kwaliteitsverbetering in het voortgezet onderwijs. Uit evaluaties van Leren verbeteren blijkt dat betrokkenen binnen
scholen erg tevreden zijn over de begeleiding vanuit het
ondersteuningsprogramma en de opbrengsten hiervan.
Ook geven betrokkenen aan dat hun afdelingen doorgaans niet terugvallen in kwaliteit. In andere woorden: er
wordt een basis gelegd waarmee scholen kunnen zorgen
dat de kwaliteit op peil blijft.
Daarnaast signaleren we dat er scholen zijn die door
Leren verbeteren zijn begeleid en vervolgens blijven doorgroeien in kwaliteit. Dit geldt niet voor alle scholen.
Scholen die daar wel in slagen, ontwikkelen zich onder
begeleiding van Leren verbeteren van scholen met

(verschillende vormen van) achterblijvende kwaliteit
naar voldoende kwaliteit en in de periode na de begeleiding blijft dit kwaliteitsoordeel behouden en verder doorgroeien. Niet enkel op het gebied van leerresultaten,
maar in de brede zin van het woord. In het onderzoek
‘Leren verbeteren werkt’, naar de begeleiding van zeer
zwakke afdelingen in de periode 2012-2016, gaven
meerdere betrokkenen binnen scholen (vrij geïnterpreteerd) aan dat hun groei in kwaliteit ook na afloop van de
begeleiding, niet mogelijk was geweest zonder de basis
die hiervoor is gelegd tijdens de begeleiding door Leren
verbeteren.
Met deze claim als uitgangspunt, onderzoeken we op
welke manier de begeleiding door Leren verbeteren bijdraagt aan het versterken van vaardigheden voor onderwijsontwikkeling en onder welke condities dit scholen in
staat stelt om na afronding van de begeleiding zelfstandig
duurzaam verder te werken aan onderwijsontwikkeling.
We introduceren hiervoor twee begrippen die bijdragen
aan duurzame onderwijsontwikkeling: groeidynamiek en
ontwikkelfundament.

Ontwikkelfundament
Naast de groeidynamiek wordt de totstandkoming van
duurzame onderwijsontwikkeling beïnvloed door de al
dan niet aanwezige condities in en om de school om te
ontwikkelen. Deze condities noemen we het ontwikkelfundament.
Bij de scholen die door Leren verbeteren zijn begeleid, is
nog niet eerder onderzocht op welke wijze de begeleiding
door Leren verbeteren al dan niet bijdraagt aan het op
lange termijn duurzaam werken aan onderwijsontwikkeling. Dit is niet eerder onderzocht, omdat dit buiten de
primaire doelstelling van Leren verbeteren valt. Deze is namelijk niet gericht op het realiseren van duurzame onderwijsontwikkeling, maar enkel op het realiseren en behouden van van basiskwaliteit.
De opbrengsten van het onderzoek bieden mogelijk een
interessante en bruikbare sleutel tot duurzame onderwijsontwikkeling voor een groot deel van de sector voortgezet onderwijs, namelijk het deel dat de basiskwaliteit
op orde heeft, maar ook nog ruimte heeft om duurzame
onderwijsontwikkeling te realiseren.

Groeidynamiek
De groeidynamiek geeft uiting aan de mate waarin een
school of afdeling effectief werkt aan onderwijsontwikkeling. Deze dynamiek wordt bepaald door de mate
waarin een team verschillende vaardigheden voor duurzame onderwijsontwikkeling inzet.
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Wetenschappelijk panel
Bij de opzet, uitvoering en verwerking van de resultaten
hebben de onderzoekers hun werkwijze getoetst bij een
wetenschappelijk panel, bestaande uit:
▪ Dr. Femke Geijsel, Universitair hoofddocent Radboud
Docenten Academie
▪ Prof. Inge de Wolf, Professor of Education
Systems Universiteit Maastricht
▪ Prof. dr. Sietske Waslander, TIAS
Wij zijn de leden van het wetenschappelijk panel zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij hebben meegedacht
over de onderzoeksopzet en -aanpak.

Deelvragen
1. Op welke manier draagt de begeleiding door Leren
verbeteren bij aan de kracht van een groeidynamiek?
2. Waardoor wordt deze groeidynamiek verder beïnvloed? (interventies door school/bestuur)
3. Op welke manier draagt de begeleiding door Leren
verbeteren bij aan de ontwikkeling van een ontwikkelfundament?
4. Waardoor wordt het ontwikkelfundament verder beinvloed? (interventies door school/bestuur)

Onderzoeksvragen
Het achterliggende doel van de opdrachtgever is als volgt
geformuleerd: zicht krijgen op wat nodig is in het leerproces van scholen om het basisniveau van kwaliteit duurzaam te ontstijgen en duurzame onderwijsontwikkeling
te realiseren. Het onderzoek is erop ingericht om vanuit
het perspectief en de ervaringen van Leren verbeteren aan
deze doelstelling bij te dragen.

Hoofdvraag:
Op welke manier draagt Leren verbeteren bij aan het realiseren van duurzame onderwijsontwikkeling?
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Onderzoeksopzet
Het onderzoek vond plaats in 2021. In onderstaande afbeelding is de onderzoeksopzet op hoofdlijnen geschetst.
Achtereenvolgend werd een ontwerp gemaakt voor een
onderzoeksopzet en werd een begin gemaakt met het literatuuronderzoek. Vervolgens werden deze onderdelen besproken in het wetenschappelijk panel en vonden
de casusselectie en het vervolg op het literatuuronderzoek plaats. Daarna werden de scholen uitgenodigd om
deel te nemen aan het onderzoek en vonden de reconstructies plaats, gevolgd door een bespreking met het
wetenschappelijk panel, de analyse van de onderzoeksresultaten en nogmaals een gesprek met de leden van het
wetenschappelijk panel. De laatste twee stappen bestonden uit het beantwoorden van de onderzoeksvragen en
het opstellen van de rapportage.

2.1 Analysekader

duurzaam vernieuwen. Hun overzichtsstudie gaat in op
de rol van professionele netwerken bij onderwijsvernieuwing. Dit model biedt handvatten voor de casusoverstijgende analyse van de opbrengsten van de reconstructies.
De vaststelling dat een belangrijke uitdaging voor scholen niet zozeer het gebrek aan innovatieve praktijk is,
maar wel het verduurzamen hiervan in de praktijk, vormt
een belangrijk uitgangspunt voor März et al. Zij pleiten er
daarbij voor te spreken over duurzaam vernieuwen en
niet over een duurzame vernieuwing, omdat duurzaamheid niet beschouwd moet worden als de laatste stap in
een vernieuwingsproces, maar als iets dat men al bij de
start van een vernieuwingsproces dient na te streven
(pag. 32). In deze overzichtsstudie wordt het verduurzamen van onderwijsvernieuwingen bestudeerd vanuit een
theoretisch kader waarin tegelijkertijd de rol van sociale
actoren én structurele factoren worden erkend en meegenomen.
Zie bijlage 6.1 voor een toelichting op de condities uit de
overzichtsstudie van März et al.

2.2 Casusselectie
Er zijn 97 afdelingen begeleid door Leren verbeteren 2
(LV2) waar de begeleiding op uiterlijk 1 september 2019
is afgerond. Om binnen de onderzoeksgroep contrast te
organiseren, zijn vijf afdelingen gekozen waar in de ogen
van de Leren verbeteren-adviseur(s) en de projectleider
Leren verbeteren wel een groeidynamiek op gang kwam en
vijf afdelingen waarbij dit in hun ogen niet is gelukt. Bij de
selectie van casussen is daarnaast gezocht naar optimale
diversiteit. Dit heeft uiteindelijk geleid tot negen deelnemende scholen.
1. De onderzoeksgroep bestaat uit de 97 afdelingen die
begeleid zijn door Leren verbeteren 2 (LV2) en waar de
begeleiding op uiterlijk 1 september 2019 is afgerond. De onderzoekers kiezen ervoor te werken met
de scholen die door Leren verbeteren 2 zijn begeleid,
omdat deze bij het tekenen voor de ondersteuning
reeds hebben ingestemd met medewerking aan eventueel onderzoek. We kiezen voor trajecten die uiterlijk op 1 september 2019 zijn afgerond, zodat er ook

März, Gaikhorst, Mioch, Wijers en Geijsel (2018) ontwikkelden een integratief model voor de condities van
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nog een periode is na de begeleiding die kan worden
onderzocht.
2. Adviseurs vanuit Leren verbeteren die actief waren in
de begeleiding vanuit Leren verbeteren 2 is gevraagd
om, als goed geïnformeerde experts, voor alle door
henzelf begeleide afdelingen aan te geven of de begeleiding in hun eigen beleving al dan niet succesvol
heeft bijgedragen aan de groeidynamiek op de school.
Dezelfde vraag is gesteld aan de projectleider van
Leren verbeteren die hier eveneens goed zicht op
heeft.
3. Om binnen de onderzoeksgroep contrast te organiseren hebben de onderzoekers uit deze groslijst vijf
afdelingen gekozen waar dit in de ogen van de adviseur en de projectleider Leren verbeteren wel is gelukt
en vijf afdelingen waarbij dit in hun ogen niet is gelukt.
Bij de selectie van casussen hebben de onderzoekers
daarnaast gezocht naar optimale diversiteit waar het
gaat om de ernst van de problematiek bij aanvang van
de begeleiding (oordeel zeer zwak, onvoldoende/zwak, of risico), het onderwijsaanbod van de
afdeling en de betrokken Leren verbeteren-adviseurs.
De bij de reconstructies betrokken onderzoekers
wisten bij het vervolg van het onderzoek niet bij
welke van de negen casussen de begeleiding in de
ogen van de projectleider en betrokken adviseur(s)
en succesvol en minder succesvol aan de groeidynamiek heeft bijgedragen.
4. Uiteindelijk heeft één afdeling zich teruggetrokken
uit het onderzoek. Op deze school heeft geen reconstructie plaatsgevonden.
Zie bijlage 6.2 voor een overzicht van kenmerken van de
casussen.

2.3 Reconstructies als
onderzoeksmethode
De onderzoeksmethode met reconstructies is gebaseerd
op de Learning History-methodiek (Roth en Kleiner
1997) die zijn wortels heeft in de Appreciative Inquiry
(Cooperrider e.a. 2000 ) en de Critical Incident Method
(Flanagan 1954). Hierbij belangrijke elementen zijn: cocreatie, meerstemmigheid, afstand nemen van de dagelijkse praktijk, externe begeleiding om distantie te bewerkstelligen en blinde vlekken te voorkomen.

Uitgangspunten
▪ Een aantal belangrijke betrokkenen binnen de school
(bijvoorbeeld schoolleider, teamleider(s), docenten,
medewerker kwaliteitszorg, bestuurder) nemen deel
aan een waarderende reconstructie waarin zij de begeleiding door LV en de verdere ontwikkeling van de
school gezamenlijk onderzoeken.

Duurzame onderwijsontwikkeling

▪ De rol, invulling en impact van de begeleiding door
Leren verbeteren op de mate van duurzame onderwijsontwikkeling in de school worden expliciet onderzocht
en er wordt eveneens expliciet gekeken naar wat er
daarnaast is gebeurd wat aan duurzame onderwijsontwikkeling heeft bijgedragen. Op deze manier wordt onderzocht welke interventies Leren verbeteren in deze casussen heeft gedaan en wat hierin in de ogen van de betrokkenen op de scholen zelf, meer en minder impact
heeft gehad op de duurzame onderwijsontwikkeling
binnen de school.
▪ Voor de school biedt de reconstructie een kans om op
de schoolontwikkeling te reflecteren en het leerproces
te reconstrueren. Door het collectieve geheugen te organiseren en samen tot een betekenisvol verhaal over
de ontwikkeling te komen, dragen we bij aan het verdiepend leren en aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijk perspectief op schoolontwikkeling en kwaliteitsverbetering.
▪ De reconstructie is een participatieve evaluatie. Tijdens de reconstructie vinden gezamenlijke
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interpretatie, duiding en waardering plaats van wat er
op (en om) de school heeft plaatsgevonden. Dit voorkomt dat de verschillende beelden die de betrokkenen
over het proces en de verschillende bijdragen daaraan
hebben, achteraf door de onderzoekers zelf bij elkaar
worden gebracht, geïnterpreteerd en gewaardeerd.
Sociaal wenselijke beelden of zelfbevestigende interpretaties kunnen hierdoor direct door andere betrokkenen worden bevestigd of genuanceerd.
▪ Doorgroeien naar kwaliteit die het basisniveau ontstijgt, is niet een (primaire) doelstelling van het ondersteuningsprogramma Leren verbeteren. Het primaire
doel is namelijk het bereiken van het niveau van basiskwaliteit. Dit onderzoek is dus ook geenszins een evaluatie van de begeleiding door Leren verbeteren, maar
het oprecht en open onderzoeken van een van de mogelijke gunstige gevolgen hiervan.

Uitvoering
Met uitzondering van één reconstructie die digitaal via
MS Teams plaatsvond, waren de reconstructies fysieke
bijeenkomsten.
Bij de bijeenkomsten waren in alle gevallen de schoolleider en een aantal docenten aanwezig. Ook waren door de
scholen vaak teamleiders, kwaliteitszorgmedewerkers
en in sommige gevallen de bestuurder en een externe begeleider uitgenodigd.
De meeste deelnemers gaven in de evaluatie na afloop
aan het leerzame bijeenkomsten te vinden. Men vond het
waardevol om de tijd te nemen om bij de schoolontwikkeling stil te staan en de verschillende perspectieven hierop
met elkaar uit te wisselen.

Zeven stappen van een reconstructie
Iedere reconstructie bevatte de volgende zeven stappen,
die onder ‘werkwijze’ verder worden toegelicht.
1.
2.
3.
4.

Interview met adviseur(s) van Leren verbeteren.
Voorbespreking met schoolleider.
Tijdlijn opstellen met vooraf bekende data.
Deelnemers formuleren betekenisvolle momenten in
de schoolontwikkeling.
5. De groep bespreekt deze en reconstrueert zo de effecten van de interventies.
6. De onderzoekers vatten de uitkomsten samen.
7. Deelnemers beantwoorden reflectievragen.
Werkwijze
Voorafgaand aan de reconstructie interviewen de twee
onderzoekers die de reconstructie op de school begeleiden de Leren verbeteren-adviseur(s) die de school vanuit
Leren verbeteren heeft/hebben ondersteund. Met hen
spreken de onderzoekers over de aanleiding voor de begeleiding, de uitgangsituatie op de school, de interventies
die zijn ingezet en condities die in hun ogen aan ontwikkeling hebben bijgedragen of deze hebben belemmerd.
Ook wordt in dit gesprek gevraagd of naar de beleving
van de Leren verbeteren-adviseur een groeidynamiek op
gang is gekomen in de school. Van dit gesprek wordt een
verslag gemaakt.
Een van de onderzoekers neemt voorafgaand aan de bijeenkomst contact op met de schoolleider om (de praktische voorbereiding op) de bijeenkomst en het doel van
het onderzoek voor te bespreken.
De onderzoekers maken voorafgaand aan de reconstructie een tijdlijn met daarin een aantal feitelijkheden als
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oriëntatiepunten, zoals Inspectie-onderzoeken en oordelen.
In het eerste deel van de reconstructie vullen deelnemers
de tijdlijn met voor hen persoonlijk betekenisvolle momenten die op een positieve of negatieve manier van
invloed zijn geweest op de schoolontwikkeling en groeidynamiek binnen de school. Iedereen schrijft en plakt de
belevingen op de tijdlijn. Deelnemers ordenen de ingebrachte momenten.
De groep bespreekt plenair:
▪ De algemene indruk: welke periodes vallen op? Wanneer waren er veel positieve momenten, of juist negatieve momenten, wanneer ontstonden er veel inzichten?
▪ Deelnemers lezen, verhelderen en geven samen verdere betekenis aan de betekenisvolle momenten.
▪ Deelnemers bespreken de tijdlijn en reconstrueren de
ontwikkeling op basis van de notities op de tijdlijn. Dit
stelt de deelnemers aan de reconstructie in staat om te
reflecteren op de begeleiding vanuit LV en de effecten
hiervan, afzonderlijk en in samenhang met de andere
processen en interventies.
Onderzoekers vatten samen en deelnemers reageren op
het verhaal dat zich verder vormt.
In het tweede deel van de reconstructie reflecteren deelnemers individueel op de ontstane tijdlijn aan de hand
van reflectievragen. De deelnemers aan de reconstructie
beantwoorden de onderstaande reflectievragen in een
interactieve digitale omgeving.
▪ Welke drie belangrijkste vaardigheden of inzichten ten
aanzien van (sturen op) onderwijskwaliteit heb je in
deze periode opgedaan?
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▪ Hoe pas je dit nog steeds toe?
▪ Wat heb je niet vast kunnen houden en waarom?
▪ Wat we heel goed hebben gedaan om het onderwijs
duurzaam te ontwikkelen…
▪ Wat ons echt heeft geholpen om het onderwijs duurzaam te ontwikkelen…
▪ Wat ons heeft belemmerd om het onderwijs duurzaam
te ontwikkelen…
▪ Wat ik hieruit meeneem voor de toekomst…
Deelnemers ontvangen achteraf een verslag waarin de
opbrengsten van de reconstructie zijn samengebracht.

2.4 Verwerkingsstappen
Verwerking resultaten
Na afloop van de reconstructies zijn de opbrengsten via
de volgende stappen verwerkt.
1. De onderzochte scholen zijn gerangschikt op basis
van de mate waarin duurzame onderwijsontwikkeling
op gang is gekomen. Hierbij is gekeken naar het oordeel van de LV-adviseur(s) die de school heeft/hebben begeleid (voorafgaand aan de casusselectie), het
oordeel van de projectleider Leren verbeteren (eveneens voorafgaand aan de casusselectie) en het oordeel van de onderzoekers op basis van het verloop*
en de opbrengsten van de reconstructie.
2. Op basis van de verslagen van de voorgesprekken
met de LV-adviseurs (1), de geconstrueerde tijdlijnen
en het gesprek hierover tijdens de reconstructies (2),
de verslagen op basis van de reflectievragen van de
deelnemers aan de reconstructie (3) en de observaties van de onderzoekers tijdens de reconstructies (4)
hebben de onderzoekers een lijst opgesteld van in de

casussen geobserveerde elementen. Deze lijst van
elementen is geordend naar:
a. het ontwikkelfundament (voorwaardelijke elementen van het tot stand brengen van een groeidynamiek);
b. een groeidynamiek (de vaardigheden die een rol
spelen bij duurzame onderwijsontwikkeling);
c. verbeteracties die ingezet zijn door de adviseurs
van Leren verbeteren (interventies in de begeleiding vanuit het ondersteuningsprogramma);
d. verbeteracties die ingezet zijn door anderen binnen de onderwijsorganisatie.
3. De elementen in deze lijsten zijn vervolgens geordend langs het model van duurzame onderwijsvernieuwing van März et al. (2018). Dit leidt per lijst tot
een indeling in vijf factoren: structurele, individuele,
relationele en leiderschaps- en innovatiespecifieke
elementen. Zie bijlage 6.3 voor een overzicht van elementen per categorie.
4. In iedere lijst hebben de onderzoekers per element
een korte toelichting geschreven, waardoor de lading
van de elementen wordt verduidelijkt.
5. De verschillende casussen hebben de onderzoekers
vervolgens voor de elementen van het ontwikkelfundament gescoord op:
a. Was niet aanwezig
b. Was reeds aanwezig
c. Is gedurende de besproken periode ontstaan
d. Niet aan de orde gekomen in het gesprek/weten
we niet
Het overzicht hiervan is in hoofdstuk 3 ‘Resultaten’
weergegeven.
NB Bovenstaande werkwijze waarin de onderzoekers zijn uitgegaan van de opbrengsten van het
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onderzoek (zie punt 2), betekent dat de onderzoekers
in deze lijsten scoren op wat er is de casussen speelt.
Wat de onderzoekers in geen enkele casus zijn tegengekomen, komt in dit overzicht dus ook niet voor. Dit
geldt ook voor de lijst met verbeteracties.
6. Daarnaast hebben de onderzoekers de casussen gescoord op de verschillende verbeteracties:
a. Heeft niet plaatsgevonden
b. Heeft wel plaatsgevonden
c. Niet aan de orde gekomen in het gesprek/weten
we niet
Het overzicht hiervan is in hoofdstuk 3 ‘Resultaten’
weergegeven.
7. De verschillende scores corresponderen met kleuren
die in de legenda zijn weergegeven. Op basis hiervan
is per onderdeel een patroonanalyse uitgevoerd om
de deelvragen te beantwoorden.

Oordeel mate van duurzame
onderwijsontwikkeling door onderzoekers
Tijdens de reconstructies hebben de onderzoekers een
beeld gekregen van de school en de mate waarin de afdeling of het team bezig is het onderwijs duurzaam te ontwikkelen. Het oordeel hierover van de onderzoekers is
gebaseerd op het verloop en de opbrengsten van de reconstructies.
*Er bestonden grote verschillen tussen de bijeenkomsten
op de scholen als het gaat om de sfeer en dynamiek tijdens de bijeenkomst. Dit gaat bijvoorbeeld over de mate
waarin deelnemers:
▪ op de hoogte waren van het programma voor de bijeenkomst en de achtergrond van het onderzoek;
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▪ hiernaar gevraagd verwachtingen hadden ten aanzien
van de bijeenkomst;
▪ veel betekenisvolle momenten in de periode tijdens en
na de begeleiding door Leren verbeteren noemden;
▪ (veel) betekenisvolle momenten in verschillende perioden van de tijdlijn noemden;
▪ (veel) betekenisvolle momenten in de ‘corona-jaren’
2020 en 2021 noemden of aangaven dat hierdoor weinig kon worden gewerkt aan onderwijskwaliteit;
▪ congruent waren in de inhoud van de plenaire bespreking van de tijdlijn en betekenisvolle momenten en de
daaropvolgende individuele reflectie hierop;
▪ de bijeenkomst merkbaar aangrepen als moment van
reflectie en bezinning met waarde voor de toekomstige
ontwikkeling van de school.

Duurzame onderwijsontwikkeling
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Resultaten

In onderstaande tabel geven we de resultaten op hoofdlijnen weer. In hoofdstuk 3.1 en 3.2 bespreken we observaties die hierbij horen.

Analysestappen bij de patroonanalyse
Op basis van het totaaloverzicht van observaties (de matrix) hebben de onderzoekers de data op een aantal manieren verwerkt en weergegeven. Zie hiervoor pagina 12
tot en met 19.
▪ De onderzoekers hebben de negen casussen op basis
van het gecombineerde oordeel over duurzame onderwijsontwikkeling geclassificeerd naar gering, bescheiden en sterk, en in de matrix zo geordend.
▪ Per categorie (ontwikkelfundament, groeidynamiek, interventies Leren verbeteren, interventies anderen) zijn
de scores samengevat in de tabel hiernaast.
▪ De onderzoekers hebben de verschillen tussen de drie
classificaties voor de mate van duurzame onderwijsontwikkeling per categorie geanalyseerd in hoofdstuk
3.1.
▪ Vervolgens zijn per classificatie de verschillen tussen
de categorieën geanalyseerd in hoofdstuk 3.2.
▪ Daarna hebben de onderzoekers de elementen uit de
matrix geordend per factor (structurele, individuele, relationele en leiderschaps- en innovatiespecifieke elementen). Dit geeft visueel inzicht in de samenhang tussen ontwikkelingen in ontwikkelfundament, groeidynamiek, interventies Leren verbeteren en interventies van
anderen. Deze verschillen hebben de onderzoekers
vervolgens geanalyseerd in hoofdstuk 3.3.
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3. Resultaten

3.1 Resultaten per categorie
Observaties per categorie (horizontaal in tabel op pagina 11)

Interpretatie van de observatie

Ontwikkelfundament
Bij scholen met sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling zijn relatief veel factoren niet
aan de orde gekomen bij de reconstructies.

Teams op scholen met een geringe mate van duurzame onderwijsontwikkeling spreken minder bewust
over hun ontwikkeling.

Scholen waarbij de mate van duurzame onderwijsontwikkeling gering of bescheiden is, hadden bij
aanvang en na afloop van de begeleiding door Leren verbeteren een vergelijkbaar aantal condities
niet georganiseerd. Scholen met een sterke mate van duurzame
onderwijsontwikkeling hebben nagenoeg alle condities wel georganiseerd.

Op scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling is gewerkt aan de condities voor
duurzame onderwijsontwikkeling.

Bij scholen met een bescheiden of sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling zijn in de
besproken periode veel condities op orde gebracht.

Er bestaat correlatie tussen de breedte waarin aan het ontwikkelfundament is gebouwd (veel verschillende elementen) en het ontstaan van een bescheiden of sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Er zijn geen grote verschillen in de mate waarin condities voorafgaand aan de besproken periode
reeds aanwezig waren.

De uitgangspositie van de scholen met een geringe, bescheiden of sterke mate van duurzame
onderwijsontwikkeling is vergelijkbaar. De scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling hadden iets meer condities op orde.

Groeidynamiek
Bij de reconstructies van scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling zijn
alle vaardigheden besproken.

Teams op scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling kunnen beter (dan de
teams op de andere scholen) articuleren wat zij wel en niet hebben geleerd.

Bij scholen met een geringe mate van duurzame onderwijsontwikkeling waren veel vaardigheden
niet aanwezig en gedurende de besproken periode ook niet ontwikkeld.

Teams op scholen met een geringe mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben minder vaardigheden aangeleerd dan de teams van de andere scholen.

Er zit een graduele stijging in het aantal tijdens de periode ontstane vaardigheden, lopend van gering, via bescheiden tot sterk.

Er bestaat correlatie tussen de mate van duurzame onderwijsontwikkeling en het aantal vaardigheden
dat in de besproken periode is opgedaan.

Voorafgaand aan de periode waren de vaardigheden amper aanwezig bij de onderzochte scholen.

Alle teams op de onderzochte scholen hadden weinig vaardigheden op het gebied van duurzame onderwijsontwikkeling voor aanvang van de begeleiding door Leren verbeteren.

Verbeteracties Leren verbeteren
Van alle bij dit onderzoek geobserveerde interventies is steeds ongeveer de helft in
iedere casus ingezet.

De interventies van de begeleiding door Leren verbeteren wisselen per casus. Uit het volledige geobserveerde palet aan interventies wordt bij elke casus ongeveer de helft ingezet.

We zien slechts kleine verschillen in aantal ingezette interventies tussen scholen met een verschillend geclassificeerde mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Er bestaan geen grote verschillen tussen het aantal interventies dat is ingezet tussen scholen met een
geringe, bescheiden en sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Verbeteracties anderen
Er zijn geen grote verschillen in de mate waarin tijdens de reconstructies interventies aan de
orde zijn gekomen.

Tijdens de reconstructies is voor alle scholen even goed vast te stellen welke verbeteracties door anderen wel en niet zijn ingezet.

Bij scholen met een geringe of bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben
opvallend veel (tijdens dit onderzoek bij de geselecteerde casussen geobserveerde) interventies
niet plaatsgevonden.

Scholen met een geringe of bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben een vergelijkbaar aantal interventies niet ingezet.

Er is een samenhang tussen het aantal interventies dat heeft plaatsgevonden en de mate van
duurzame onderwijsontwikkeling. Net als bij de vaardigheden zien we een graduele stijging, lopend van gering, via bescheiden tot sterk.

Er bestaat correlatie tussen het aantal verbeteracties door anderen en de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.
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3. Resultaten

3.2 Per classificatie
Observaties per classificatie (verticaal in tabel op pagina 11)

Interpretatie van de observatie

Gering
Een vergelijkbaar aantal condities is niet aan de orde gekomen, dan wel niet aanwezig,
dan wel ontstaan tijdens de periode, dan wel al aanwezig bij de start.

Bij de scholen met een geringe mate van duurzame onderwijsontwikkeling zijn relatief veel condities niet aan de orde gekomen en zijn relatief weinig condities ontstaan.

Veel vaardigheden waren niet aanwezig en zijn niet ontstaan tijdens de periode van de
begeleiding.

Teams van scholen met een geringe mate van duurzame onderwijsontwikkeling hadden weinig
vaardigheden voor duurzame onderwijsontwikkeling en hebben deze ook maar beperkt aangeleerd in de onderzochte periode.

De Leren verbeteren-adviseurs hebben ongeveer de helft van de tijdens dit onderzoek geobserveerde interventies ingezet in iedere casus.

Leren verbeteren heeft de helft van de in dit onderzoek geobserveerde interventies ingezet op de
scholen met een geringe mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Er hebben, voor zover wij kunnen vaststellen, relatief weinig interventies buiten Leren
verbeteren plaatsgevonden.

Op scholen met een geringe mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben school en bestuur weinig interventies ingezet om tot schoolontwikkeling te komen.

Er zijn veel condities gedurende de periode ontstaan.

Op scholen met een bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling is gewerkt aan de
condities voor ontwikkeling.

Er zijn veel vaardigheden tijdens de besproken periode ontstaan. Slechts enkele zijn niet
aan de orde gekomen of niet ontstaan.

Teams op scholen met een bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben veel
vaardigheden aangeleerd in de onderzochte periode.

Van de drie classificaties van de mate van duurzame onderwijsontwikkeling, is het verschil tussen interventies door LV die wel/niet hebben plaatsgevonden bij de classificatie
bescheiden het grootst. De meeste zijn wel ingezet.

Er bestaan (grote) verschillen tussen het aantal interventies dat door Leren verbeteren is ingezet
op de scholen met een bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Ongeveer de helft van de interventies door de school of het bestuur zijn in de besproken
periode ingezet.

Op scholen met een bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben actoren binnen de school of het bestuur bewuste interventies gedaan om tot schoolontwikkeling te komen.

Bijna alle condities zijn dan wel gedurende de besproken periode ontstaan dan wel
waren al aanwezig.

Op scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling waren bijna alle (in dit onderzoek aan de orde gekomen) condities voor duurzame onderwijsontwikkeling of al aanwezig of
tijdens de onderzochte periode ontstaan.

Nagenoeg alle vaardigheden die een groeidynamiek maken, zijn tijdens de periode ontstaan.

Teams op scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben nagenoeg
alle vaardigheden aangeleerd tijdens de onderzochte periode.

De LV-adviseurs hebben meer dan de helft van de (in dit onderzoek aan de orde gekomen) interventies ingezet.

Op scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben Leren verbeteradviseurs meer dan de helft van de (in dit onderzoek aan de orde gekomen) interventies ingezet.

De interventies door de school of het bestuur die we kunnen vaststellen, hebben nagenoeg allemaal plaatsgevonden.

Op scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben actoren binnen
de school of het bestuur veel interventies gedaan om te komen tot schoolontwikkeling,

Bescheiden

Sterk
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3.3 Per factor
Structurele condities

Interpretatie van de observatie

Observaties
De scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling hadden ongeveer even veel
elementen van het ontwikkelfundament op orde als de scholen met een bescheiden mate van
duurzame onderwijsontwikkeling, maar de scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben gedurende de onderzochte periode meer condities op orde gebracht.

Het op orde brengen van het ontwikkelfundament hangt samen met de mate van duurzame onderwijsontwikkeling. Oftewel, hoe meer elementen van het ontwikkelfundament op orde worden gebracht, hoe groter de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

De scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling onderscheiden zich van de
andere scholen door tijd vrij te maken voor vernieuwing.

Tijd vrijmaken voor vernieuwing hangt samen met de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Leren verbeteren-adviseurs zetten grofweg dezelfde interventies in op scholen met een geringe, bescheiden of sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

De aanpak van de adviseur heeft weinig invloed op de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Wisselingen in schoolleiding en het vernieuwen van het gebouw zijn interventies door de school of
het bestuur waar scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling zich mee onderscheiden.

Wisselingen in schoolleiding en het vernieuwen van het gebouw zijn interventies door de school of
het bestuur die bijdragen aan de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.
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3. Resultaten

Individuele condities

Interpretatie van de observatie

Observaties
Er bestaan weinig verschillen tussen scholen met een bescheiden en sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling en de elementen van het ontwikkelfundament die op orde zijn (gebracht).

De scholen met een bescheiden en sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben
vergelijkbare elementen van het ontwikkelfundament op orde (gebracht).

Het verbinden van het onderwijsconcept aan de didactiek groeit gradueel van de scholen met een
geringe, naar scholen met een bescheiden, naar scholen een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Er bestaat correlatie tussen het verbinden van het onderwijsconcept aan de didactiek en de mate
van duurzame onderwijsontwikkeling.

Een aantal interventies wordt door de Leren verbeteren-adviseur op bijna alle scholen ingezet: het
leren analyseren en duiden van data en het aanzetten tot reflecteren op eigen handelen.

Leren verbeteren adviseurs dragen bijna altijd bij aan het leren analyseren en duiden van data en
het reflecteren op eigen handelen door de schoolleiding.

Het voeren van gesprekken met de sectievoorzitters daalt gradueel van de scholen met een geringe,
naar scholen met een bescheiden, naar scholen een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Er bestaat een negatieve correlatie tussen het voeren van gesprekken met sectievoorzitters en
de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Eigen onderzoek of reflectie groeit gradueel van de scholen met een geringe, naar scholen met een
bescheiden, naar scholen een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Er bestaat correlatie tussen eigen onderzoek en reflectie door actoren binnen de school of het
bestuur en de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.
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3. Resultaten

Relationele condities

Observaties

Interpretatie van de observatie

Er bestaan weinig verschillen tussen scholen met een bescheiden en sterke mate van
duurzame onderwijsontwikkeling en de elementen van het ontwikkelfundament die op
orde zijn (gebracht).

De scholen met een bescheiden en sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben
hetzelfde aantal elementen van het ontwikkelfundament op orde gebracht.

Op scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling zijn alle relationele vaardigheden gedurende de periode ontstaan.

Er bestaat samenhang tussen het aantal ontstane vaardigheden en de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling gebruiken concrete
taal. Bij scholen met een geringe of bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling is dit of niet het geval of niet duidelijk geworden uit het onderzoek.

Het gebruik van concrete taal is een relationele vaardigheid waar scholen met een sterke mate
van duurzame onderwijsontwikkeling zich mee onderscheiden.

De teams van alle scholen hebben in de onderzochte periode geleerd om te reflecteren
op basis van eigen analyse of onderzoek.

De vaardigheid 'reflecteren op basis van analyse/onderzoek' is bij alle scholen ontstaan.

Leren verbeteren-adviseurs hebben bij scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling meer interventies uitgevoerd dan bij scholen met een geringe of bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling. Dit lijkt met name te gaan over de
combinatie review en gesprek voeren over verbeteren van het onderwijs.

Er bestaat een (zwakke) correlatie tussen relationele interventies door Leren verbeteren- adviseurs en de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Het aantal interventies door school/bestuur groeit gradueel van de scholen met een geringe, naar scholen met een bescheiden, naar scholen een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling. Dit gaat op voor alle elementen (uitgezonderd het vieren van successen).

Er bestaat correlatie tussen het aantal relationele interventies door de school of het bestuur en
de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.
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Leiderschapsondities

Observaties

Interpretatie van de observatie

Er is geen groot verschil in de stabiliteit van team of schoolleiding tussen scholen met een geringe, bescheiden of sterke
mate van duurzame onderwijsontwikkeling. Bij scholen met een geringe mate van duurzame onderwijsontwikkeling
zien we dat deze elementen iets vaker reeds aanwezig waren en bij scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling zien we dat deze elementen iets vaker op orde zijn gebracht en dat deze er zonder uitzondering waren
of op orde zijn gebracht.

De drie classificaties scholen onderscheiden zich niet van elkaar door een stabiele
schoolleiding of een stabiel team.

Scholen met een sterke of bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben gedurende de onderzochte
periode leiderschapsvaardigheden aangeleerd. Scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling
meer dan scholen met een bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling. Scholen met een geringe mate van
duurzame onderwijsontwikkeling hebben in beperkte mate leiderschapsvaardigheden aangeleerd.

Er is een correlatie tussen aangeleerde leiderschapsvaardigheden en de mate van
duurzame onderwijsontwikkeling.

De leiding van scholen met een bescheiden of sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling zijn vaker koersvast,
nemen afspraken serieuzer en zijn rolvaster dan de leiding van scholen met een geringe mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Koers- en rolvast handelen en het serieus nemen van afspraken hangen samen met
een bescheiden dan wel sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Bij alle scholen met een bescheiden dan wel sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben adviseurs interventies op het leiderschap ingezet.

Er is een beperkte correlatie tussen inzet van Leren verbeteren-adviseurs op het leiderschap van de school en bescheiden dan wel sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

We zien geen grote verschillen tussen de interventies op het leiderschap bij scholen met een geringe, bescheiden of
sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Interventies op het gebied van leiderschap hangen niet samen met de mate van
duurzame onderwijsontwikkeling.

We zien geen grote verschillen tussen de verbeteracties door actoren binnen de school of het bestuur bij scholen met
een geringe, bescheiden of sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

Verbeteracties door actoren binnen de school of het bestuur hangen niet samen
met de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.
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3. Resultaten

Innovatiespecifieke condities

Interpretatie van de observatie

Observaties
In alle gevallen hebben scholen met een sterke of bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling de monitoring
van het rendement van de verbeteringen op orde gebracht. Daarbij geldt dit bij scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling tevens in alle gevallen voor het doen en nabespreken van lesbezoeken.

Het op orde brengen van innovatiespecifieke vaardigheden hangt
samen met de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.

We zien geen grote verschillen in de mate waarin LV-adviseurs helpen bij het maken van een plan van aanpak.

Het maken van of ondersteunen bij een plan van aanpak door een
Leren verbeteren-adviseur hangt niet samen met de mate van duurzame onderwijsontwikkeling.
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4

Beantwoording
onderzoeksvragen
Op basis van de onderzoekdata beantwoorden we de
deelvragen in het onderzoek.

Op welke manier draagt de begeleiding door Leren
verbeteren bij aan de kracht van een
groeidynamiek?
Op basis van dit onderzoek is geen algemeen causaal verband tussen het aantal of het type interventies van Leren
verbeteren en de mate van duurzame onderwijsontwikkeling op de scholen vast te stellen. De interventies vanuit
Leren verbeteren verschillen namelijk niet wezenlijk tussen de drie groepen scholen. Tussen de interventies door
Leren verbeteren gericht op relationele en leiderschapsfactoren, de factoren en de mate van duurzame onderwijsontwikkeling zien we wel een relatie. Bij deze twee
factoren zagen we in het vorige hoofdstuk immers een
beperkte correlatie. We verklaren dit door het gegeven
dat onder deze twee factoren de grootste aantallen vaardigheden vallen. De invloed van Leren verbeteren op duurzame onderwijsontwikkeling lijkt daardoor het grootst bij
interventies gericht op relationele en leiderschapscondities.

Figuur 1 |Mate van duurzame onderwijsontwikkeling naar categorie

Figuur 2 | Soort verband per factor en categorie
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Waardoor wordt deze groeidynamiek verder
beïnvloed? (interventies door school/-bestuur)
De uitgangspositie van de scholen voor aanvang van de
begeleiding door Leren verbeteren verschilt nauwelijks. Er
bestaat een grote samenhang tussen het aantal interventies door actoren binnen de school en het bestuur en de
mate van duurzame onderwijsontwikkeling. Op scholen
waar men zelf in actie komt en veel bewuste verbeteracties uitvoert, ontstaat een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling. Het type interventies waarbij het
grootste effect zichtbaar is, zijn: het wisselen van de
schoolleiding, het vernieuwen/verbouwen van het gebouw, eigen onderzoek/reflectie, het verhogen van kwaliteit van medewerkers, leren van andere scholen en het
verbinden van de begeleiding door Leren verbeteren aan
andere begeleidingstrajecten. Daar waar teams de
meeste vaardigheden hebben aangeleerd, ontstaat bovendien de grootste mate van duurzame onderwijsontwikkeling. Deze wordt dus met nam e door scholen zelf
beïnvloed.

Op welke manier draagt de begeleiding door Leren
verbeteren bij aan de ontwikkeling van het
ontwikkelfundament?
De interventies die de adviseurs van Leren verbeteren inzetten, verschillen niet wezenlijk tussen scholen met een
geringe, bescheiden of sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling. De adviseurs van Leren verbeteren zetten in iedere casus steeds ongeveer de helft van de interventies uit het repertoire (het geheel van interventies die
we in dit onderzoek zijn tegengekomen) in. We signaleren
ook dat in al deze drie classificaties op zijn minst in enige
mate een ontwikkelfundament is ontstaan.

Figuur 3 | Elementen waar scholen met een sterke groeidynamiek zich mee onderscheiden

Waardoor wordt het ontwikkelfundament verder
beïnvloed? (interventies door school/-bestuur)
De uitgangssituatie van het ontwikkelfundament op
scholen met een geringe, bescheiden en sterke mate van
duurzame onderwijsontwikkeling was vergelijkbaar. Bij
scholen met een bescheiden of sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling is aan vergelijkbare elementen van het ontwikkelfundament gewerkt. Dit gaat over
elementen als onderwijskundige basiskennis op orde
brengen, realiseren van een geïnternaliseerd urgentiebesef in het team, zorgen voor een gedeeld verantwoordelijkheidsbesef, diepgaand begrip van het schoolconcept,
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creëren van een besef van gezamenlijkheid en het
creëren van een open en veilige cultuur op de school.
Op het gebied van leiderschap zien we weinig onderlinge
verschillen. Dat betekent dat deze voorwaardelijk lijken
te zijn voor het ontstaan van een ontwikkelfundament,
maar niet wezenlijk bijdragen aan de mate waarin dit gebeurt.
Kenmerkend voor scholen met een bescheiden of sterke
mate van duurzame onderwijsontwikkeling is dat zij in algemene zin veel meer bewuste verbeteracties hebben
ondernomen dan scholen met een geringe mate van
duurzame onderwijsontwikkeling.
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Conclusies en
aanbevelingen
Nieuwe taal voor onderwijsontwikkeling
Met dit onderzoek introduceren we nieuwe taal voor onderwijsontwikkeling. Duurzame onderwijsontwikkeling
gaat over een continu adaptief proces op een school of afdeling waarin het team het onderwijs, op basis van
nieuwe inzichten, veranderingen in de context of leerlingpopulatie, wettelijke eisen et cetera steeds aanpast om
tot nog beter onderwijs te komen.
Duurzame onderwijsontwikkeling is daarmee nadrukkelijk iets anders dan een specifieke onderwijsontwikkeling
of -innovatie duurzaam implementeren. Het gaat over
een continu (en daarmee duurzaam) proces van ontwikkeling van het onderwijs.
In duurzame onderwijsontwikkeling spelen de begrippen
groeidynamiek en ontwikkelfundament een belangrijke
rol. De groeidynamiek geeft uiting aan de mate waarin
een school of afdeling effectief werkt aan onderwijsontwikkeling. Deze dynamiek wordt bepaald door de mate
waarin een team verschillende vaardigheden voor duurzame onderwijsontwikkeling inzet. Op basis van de resultaten van het onderzoek blijken met name de volgende
vaardigheden belangrijk:
▪
▪
▪
▪

Tijd vrijmaken voor vernieuwing
Verbinden van concept aan didactiek
Gebruiken van concrete taal
Rolvast handelen

▪
▪
▪
▪
▪

Koersvast zijn
Gemaakte afspraken serieus nemen
Delen leiderschap/gezamenlijk bepalen koers
Monitoren van het rendement
Doen en nabespreken van lesbezoeken

Naast de groeidynamiek wordt de totstandkoming van
duurzame onderwijsontwikkeling beïnvloed door de al
dan niet aanwezige condities in en om de school om te
ontwikkelen. Deze condities noemen we het ontwikkelfundament. Op basis van de resultaten van het onderzoek blijken met name de volgende condities belangrijk:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Onderwijskundige basiskennis
Geïnternaliseerd urgentiebesef
Gedeeld verantwoordelijkheidsbesef
Begrip van schoolconcept
Besef van gezamenlijkheid
Open en veilige cultuur

Deze nieuwe taal stelt bestuurders, schoolleiders en
schoolteams in staat om concreet in gesprek te zijn over
de manier waarop duurzame onderwijsontwikkeling in de
eigen organisatie plaatsvindt. Is er voldoende aandacht
voor zowel het ontwikkelfundament als voor de groeidynamiek? Zetten we voldoende in op de vaardigheden die nodig
zijn om duurzame onderwijsontwikkeling tot stand te brengen? Dit zijn relevante vragen, zo blijkt uit de conclusies
van dit onderzoek, die door de nieuwe taal concreter kunnen worden gesteld en dus ook beantwoord.

Meer vaardigheden = meer ontwikkeling
De mate van duurzame onderwijsontwikkeling hangt
sterk samen met het aantal opgedane vaardigheden door
de schoolteams. Dat geldt voor alle factoren (structureel,
individueel, relationeel, leiderschap, innovatiespecifiek).

Duurzame onderwijsontwikkeling

Teams van scholen met een sterke mate van duurzame
onderwijsontwikkeling hebben meer vaardigheden opgedaan dan teams van scholen met een bescheiden mate
van duurzame onderwijsontwikkeling en teams van scholen met een bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling meer dan de teams met een geringe mate
van duurzame onderwijsontwikkeling. Het gaat hierbij
dus ook expliciet om het opdoen van vaardigheden door
schoolteams en niet door enkel de leidinggevenden van
de school.
▪ Aanbeveling aan schoolleiders
▪ Het aanleren van vaardigheden door het team
maakt het verschil. Bij het vormgeven van een proces met als doel duurzame onderwijsontwikkeling is
het dus essentieel dat er voldoende aandacht en tijd
wordt gecreëerd voor het aanleren van vaardigheden door het schoolteam.
▪ Een gemeenschappelijk urgentiebesef en gezamenlijke taal waarmee over duurzame onderwijsontwikkeling wordt gesproken, zijn daarbij belangrijk.
Deze zorgen voor een ‘olievlekwerking’ in de
school.
▪ Tekortkomingen in individuele en structurele condities kunnen worden gecompenseerd door in te
zetten op relationele condities. Kortom: duurzaam
vernieuwen wordt sterk bepaald door de professionele interacties binnen school. Investeren hierin is
een van de meest duurzame verbeteracties.
▪ Aanbeveling aan schoolleiders en -bestuurders
▪ Zet bij het ontwikkelen van scholen in op het aanleren van vaardigheden door betrokkenen. Het is de
taak van leidinggevenden om het proces van duurzame onderwijsontwikkeling zo in te richten dat dit
ook gebeurt. Dit op zich is een vaardigheid die
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leidinggevenden op de school kunnen leren beheersen, ook als “de basis (nog) niet op orde is”.

Interventies door Leren verbeteren op
vaardigheden
Interventies door Leren verbeteren hangen maar beperkt
samen met de mate van duurzame onderwijsontwikkeling op de scholen die ondersteund worden. De adviseurs
van Leren verbeteren doen een vergelijkbaar aantal interventies op de verschillende scholen.
Waar we wel een verband zien tussen de interventies
door Leren verbeteren en duurzame onderwijsontwikkeling, is bij de interventies gericht op relationele
en leiderschapsfactoren. Dit zijn tevens de factoren waar
de grootste aantallen vaardigheden onder vallen. Bij
structureel en individueel hoort slechts een enkele
vaardigheid. We denken dan ook dat de invloed van Leren
verbeteren op duurzame onderwijsontwikkeling het
grootst is bij interventies gericht op relationele en
leiderschapscondities.
De opdracht van Leren verbeteren is uiteraard niet specifiek het laten ontstaan van duurzame onderwijsontwikkeling, maar het helpen van de scholen bij het op orde
brengen van hun basiskwaliteit. Dit maakt dat deze conclusie niet direct iets zegt over de door Leren verbeteren
gerealiseerde kwaliteit.
▪ Aanbevelingen aan Leren verbeteren
▪ Zet zoveel mogelijk in op relationele en leiderschapscondities en focus op het aanleren van vaardigheden door schoolteams.
▪ Maak duurzame onderwijsontwikkeling bespreekbaar en expliciteer bewuste verbeteracties die in
dit kader verstandig zijn.

▪

Bespreek met schoolleiders waar zij verwachten
dat Leren verbeteren een bijdrage aan levert. Het op
orde brengen van de basiskwaliteit of het helpen op
gang brengen van een proces van duurzame onderwijsontwikkeling? Dat vraagt wellicht om andere interventies en kan leiden tot een ander begeleidingsproces van de school.

▪

Duurzame onderwijsontwikkeling is (deels) het gevolg van keuzes die scholen maken. Bestuurders
doen er verstandig aan om zich te richten op dit
duurzaamheidsaspect van ontwikkelen. Het is dus
belangrijk zicht te hebben op en in dialoog te zijn
over de wijze waarop schoolleiders van uw scholen
hiermee omgaan.

Uitgangssituaties waren vergelijkbaar

Groeidynamiek maakt het verschil

De uitgangspositie van de scholen was vergelijkbaar. Er
waren weinig vaardigheden aanwezig in alle drie de classificaties van duurzame onderwijsontwikkeling en het
aantal condities dat al op orde was, is vergelijkbaar. De
verschillen in duurzame onderwijsontwikkeling waren
dus niet vooraf aanwezig, maar zijn ontstaan.

Scholen met een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben zowel vaardigheden (groeidynamiek) als condities daarvoor (ontwikkelfundament) echt
op orde gebracht tijdens de onderzochte periode, met
veel bewuste verbeteracties. Scholen met een bescheiden mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben
ook de condities (ontwikkelfundament) op orde gebracht,
maar de vaardigheden (groeidynamiek) in mindere mate,
met een beperkter aantal bewuste verbeteracties. Scholen met een geringe mate van duurzame onderwijsontwikkeling hebben beide in mindere mate op orde gebracht en een klein aantal bewuste verbeteracties ingezet. Zie figuren 1 en 2 in hoofdstuk 4.

▪ Aanbeveling aan schoolbestuurders
▪ Wanneer u met alle scholen binnen het bestuur aan
duurzame onderwijsontwikkeling wilt werken, is
een verschil in uitgangssituatie tussen de scholen
geen belemmering. Behandel alle scholen dan ook
in dezelfde mate als kansrijk.

School heeft invloed op ontstaan duurzame
onderwijsontwikkeling
Het aantal door de school of bestuur ingezette interventies hangt sterk samen met de mate van duurzame onderwijsontwikkeling. Hoe meer interventies de school en het
bestuur zelf inzetten, hoe sterker de mate van duurzame
onderwijsontwikkeling. Alleen bij de factor leiderschap
zien we dit verband niet. De school zelf heeft dus veel invloed op het al dan niet ontstaan van duurzame onderwijsontwikkeling.
▪ Aanbeveling aan schoolbestuurders

Duurzame onderwijsontwikkeling

▪ Aanbevelingen aan schoolleiders
▪ Zorg ervoor dat het team in actie komt. Daar waar
medewerkers zelf aan de slag zijn gegaan met verbeteracties beklijven de vaardigheden beter en ontstaat er een sterkere mate van duurzame ontwikkeling.
▪ Beperk het aantal verbeteracties dat u op uw
school inzet niet. Het aantal ingezette verbeter-acties hangt namelijk samen met de mate van duurzame onderwijsontwikkeling. Zorg hierbij uiteraard
voor samenhang. Beperk hoogstens door niet alles
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tegelijk of te snel te willen, prioriteer de verbeteracties en zet deze uit in de tijd.

Heldere taal
Bij scholen met een geringe mate van duurzame onderwijsontwikkeling zijn veel elementen niet vast te stellen.
Dit heeft in onze beleving verschillende mogelijke oorzaken. Mogelijk is er tijdens de reconstructies niet concreet
genoeg naar gevraagd. Mogelijk spreken deze scholen er
minder bewust over, waardoor het lastig was om vast te
stellen. Mogelijk hebben deze scholen minder bewust gehandeld tijdens de onderzochte periode. Alleen bij de interventies door Leren verbeteren zagen we dit verschil
niet. Interessant is dat we het omgekeerde ook lijken te
zien. Het spreken in heldere taal is onderscheidend voor
scholen waar een sterke mate van duurzame onderwijsontwikkeling op gang is gekomen.
▪ Aanbeveling aan schoolleiders
▪ Gebruik concrete taal over de wijze waarop de
duurzame onderwijsontwikkeling op school vorm
krijgt. Ontwikkel deze taal samen met alle leidinggevenden, zodat het gemeenschappelijke taal
wordt. De in dit onderzoek geïntroduceerde begrippen ontwikkelfundament en groeidynamiek zijn
hierbij mogelijk behulpzaam.

Belangrijke inzichten in duurzame ontwikkeling
van de sector
Achterliggend doel van de opdrachtgever OCW bij dit
onderzoek was zicht krijgen op wat nodig is in het leerproces van scholen om het basisniveau van kwaliteit
duurzaam te ontstijgen en duurzame onderwijsontwikkeling te realiseren. De resultaten en de conclusies die we
op basis hiervan kunnen trekken over duurzame

onderwijsontwikkeling bieden de sector een interessante en bruikbare sleutel tot duurzame onderwijsontwikkeling. Deze is met name waardevol voor het grote
deel van de sector dat de basiskwaliteit op orde heeft,
maar ook nog ruimte heeft om duurzame onderwijsontwikkeling te realiseren.
▪ Aanbevelingen aan OCW
▪ Gebruik de inzichten uit dit onderzoek bij het vormgeven van sectorbrede (ondersteuning)programma’s. Door in te zetten op de totstandkoming
van duurzame onderwijsontwikkeling in de sector
krijgen incidentele financiële impulsen vanuit het
ministerie een structureel effect op de kwaliteit van
het onderwijs.

Vervolgonderzoek waardevol
Dit onderzoek was erop ingericht om vanuit het perspectief en de ervaringen van Leren verbeteren aan inzicht over
het leerproces van scholen bij te dragen. De focus op
scholen die door Leren verbeteren begeleid zijn en de
casusselectie die leidde tot negen onderzochte scholen,
kennen daarbij uiteraard ook beperkingen.
▪ Aanbevelingen aan OCW
▪ Gezien de opbrengsten van het onderzoek is het relevant om vervolgonderzoek te laten uitvoeren gericht op:
» een grotere groep scholen;
» scholen zonder kwaliteitsproblemen of risico’s
daarop;
» het primair onderwijs. Ook hier is duurzame onderwijsontwikkeling van groot belang en zou
verder onderzoek concrete handvatten kunnen
bieden.

Duurzame onderwijsontwikkeling
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Bijlagen
6.1 Analysekader März. et al.
(2018)
März et al. voerden een overzichtsstudie uit naar de rol
van professionele netwerken bij duurzame onderwijsvernieuwing: Van Acties naar interacties (2018).
März et al. identificeren een groot en divers aantal condities voor duurzame onderwijsvernieuwing. Zij maken
daarbij onderscheid tussen:
1.
2.
3.
4.
5.

innovatie-specifieke condities;
individuele condities;
structurele condities;
relationele condities;
leiderschapscondities.

In het onderzoek hanteren we deze zelfde indeling van
condities op hoofdlijnen en werken we met een simplificatie van het model als denkkader voor onze onderzoeksresultaten. Daarbij hebben we elementen van het ontwikkelfundament (condities) en de groeidynamiek (vaardigheden) geordend langs de lijnen van innovatie-specifieke, individuele, structurele, relationele en leiderschapsfactoren.
Hieronder geven we een korte toelichting op de condities
uit de overzichtsstudie van März et al.

Innovatie-specifieke condities

Hierbij speelt de leerlinggerichtheid een rol, omdat onderwijsvernieuwingen die gericht zijn op de kernprocessen van onderwijs en leren makkelijker te verduurzamen
en op te schalen zijn. Daarnaast gaat het om flexibiliteit
van het vernieuwingsconcept. Om een vernieuwing te laten beklijven en opschalen, is het belangrijk dat het vernieuwingsconcept flexibel aangepast kan worden aan
lokale behoeften en contexten. Monitoren van de onderwijsvernieuwing, zowel qua output als proces, is belangrijk om op basis van de verzamelde informatie aanpassingen door te kunnen voeren. Intern, om het vernieuwingsproces tijdig bij te sturen en aldus wederzijdse aanpassing mogelijk te maken. Extern, om de geboekte successen te kunnen delen met andere docenten en scholen, en
op die manier het vernieuwingsconcept verder te verspreiden.

Individuele condities
Individuele condities hebben betrekking op de huidige en
toekomstige gebruikers van de vernieuwing. Deze doelgroep vormt een cruciale schakel in het vernieuwingsproces en zal uiteindelijk bepalen of een vernieuwing al dan
niet ingevoerd zal worden en verduurzamen. Diepgaand
begrip van de innovatie bij deze groep leidt ertoe dat men
zich zelfs in een veranderende context kan aanpassen en
de innovatie voort kan zetten. Om tot een diepgaand begrip te komen van de vernieuwing is bij de gebruikers van
de vernieuwing actieve betrokkenheid en eigenaarschap
nodig. In het geval van extern ontwikkelde innovatieconcepten is het daarenboven cruciaal dat extern eigenaarschap zo snel mogelijk intern geïnternaliseerd wordt.

Innovatiegerichte condities voor duurzame onderwijsvernieuwing hebben te maken met de innovatie zelf.

Duurzame onderwijsontwikkeling

Structurele condities
Voldoende tijd, middelen en ondersteuning zijn condities
die duurzaam vernieuwen bemoeilijken dan wel mogelijk
maken. Met het gebrek aan tijd, het stopzetten van de
financiële middelen of het wegvallen van de externe
ondersteuning (door een coach of begeleider) is het risico
groter dat ook de vernieuwing na verloop van tijd uitdooft. Om het wegvallen van ondersteuning en externe
financiële steun te compenseren, is het belangrijk dat
scholen tijdig intern een oplossing of alternatief vinden
en dat er een transfer van externe naar interne verantwoordelijkheden/middelen plaatsvindt.

Relationele condities
Relationele condities gaan in op de interacties die tussen
mensen plaatsvinden. Zonder het belang van individuele
en structurele condities te ontkrachten, blijkt dat tekortkomingen in zowel de individuele als de structurele condities gecompenseerd kunnen worden via het inzetten op
relationele condities. Duurzaam vernieuwen wordt dus
sterk bepaald wordt door de professionele interacties
binnen een school. Hierop kan worden gestuurd door in
te zetten op de ontwikkeling van sociale structuren die
kennisontwikkeling en -deling binnen scholen en tussen
scholen mogelijk maken. Bepalend voor duurzaam vernieuwen is immers het verspreiden en binnenbrengen
van (nieuwe) kennis.
Schoolinterne en schoolexterne professionele netwerken vervullen ieder een rol in het proces van duurzaam
vernieuwen. Deze netwerken moeten aan bepaalde kenmerken voldoen, maar deze kenmerken kunnen variëren
naarmate de fase van het vernieuwingsproces. Het gaat
bovendien om samenspel van kenmerken van netwerken
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en de convergentie daarvan in een dynamische netwerkconfiguratie die bij de vernieuwing past.
Netwerken hebben ook een keerzijde; ze kunnen leiden
tot de versterking van een bepaalde subcultuur binnen
de school of uitsluiting van andere leraren. Bij de oprichting van professionele netwerken moet daarom steeds
aandacht besteed worden aan het betrekken van het bredere docententeam, opdat een breed draagvlak voor de
vernieuwing bekomen kan worden.

Leiderschapscondities
De vijfde groep condities heeft betrekking op de rol van
schoolleiders. De rol van schoolleiders tijdens vernieuwingsprocessen kan variëren. Bij de start van een onderwijsvernieuwing kunnen ze een eerder sturende rol vervullen in de netwerken met als doel de leraren vertrouwd
te maken met de vernieuwingsinhoud. Naarmate het netwerk en de vernieuwing verder gevorderd zijn, ontwikkelt de rol van de school zich meer richting die van gedeeld leiderschap, waarbij schoolleiders meer verantwoordelijkheid geven aan de leraren om zelf initiatief te
nemen.

schoolorganisatie; op kennisinput en kennisdeling via
schoolinterne en -externe netwerken en op de ontwikkeling van organisatievormen waarin leren, organiseren en
sociaal kapitaal samenkomen.
Omdat schoolleiders met hun leiderschap in zichzelf een
belangrijke conditie voor duurzaam vernieuwen vanuit
netwerkperspectief zijn, is het voor hen ook zaak te investeren in hun eigen ontwikkeling via leiderschapsnetwerken in samenhang met oriëntatie op kennis.
Bron: März, V., Gaikhorst, L., Mioch, R., Weijers, D., & Geijsel,
F. P. (2018). Van acties naar interacties. Een overzichtsstudie
naar de rol van professionele netwerken bij duurzame onderwijsvernieuwing. Amsterdam/Diemen: RICDE, Universiteit
van Amsterdam/NSO-CNA Leiderschapsacademie.

Met het oog op duurzaam vernieuwen is het belangrijk
dat de schoolleiding onderwijskundig, transformatief en
strategisch leiderschap vertoont, waarbij ze zowel naar
binnen (schoolintern) en naar buiten (schoolextern) gericht zijn. Schoolleiders moeten daarom gericht zijn op
gedeeld en gespreid leiderschap op meerdere lagen in de
organisatie: niet alleen formeel leidinggevenden zijn aan
zet, ook de kracht van informeel leiderschap wordt begrepen, is merkbaar en vindt zijn weg.
Schoolleiders doen er daarom goed aan in te zetten op
het ontwikkelen van sociaal kapitaal binnen hun
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6.2 Geanonimiseerd overzicht
deelnemende scholen
Afdeling

Problematiek bij aanvang

Type onderwijs

Aantal LV-adviseur(s)

Duur begeleiding

vmbo-b
vmbo-k
vmbo-gt
havo
vwo

2

november 2017 tot en met augustus 2019

Afdeling 1

Onvoldoende

Afdeling 2

Risico (attendering)

havo
vwo

1

augustus 2016 tot en met januari 2017

Afdeling 3

Onvoldoende

havo
vwo

1

februari 2018 tot en met februari 2019

Afdeling 4

Zwak

vmbo-gt

1

februari 2017 tot en met juli 2019

Afdeling 5

Zeer zwak

vmbo-b
vmbo-k

2

januari 2017 tot en met december 2017
juni 2019 tot en met augustus 2020

Afdeling 6

Onvoldoende

vmbo-b
vmbo-k

1

juni 2018 tot en met juli 2019

Afdeling 7

Onvoldoende

vmbo-b
vmbo-k
vmbo-gt

2

november 2017 tot en met juli 2019

Afdeling 8

Risico (attendering)

havo
vwo

2

januari 2018 tot en met april 2018
september 2018 tot en met juli 2019

Afdeling 9

Onvoldoende

havo
vwo

1

april 2018 tot en met december 2018
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6.3 Quotes
Tijdens de reconstructies hebben we illustratieve quotes
van de deelnemers aan de reconstructies genoteerd. Op
deze pagina zijn deze ter illustratie en inspiratie opgenomen.

Quotes van rectoren
“Ik heb onder invloed van Leren verbeteren ingezien dat ik teamleiders veel meer vragen kan stellen dan ik dacht.”
“We zijn niet voor de korte termijn gegaan, maar hebben vol ingezet op scholing van collega's. Hierin hebben we veel geïnves-

Quotes van docenten
“Vroeger waren we aan het ageren, nu zijn we preventief bezig en

“Ik zie nu in dat we van een polikliniek voor leerlingen naar een
school zijn gegaan. Een kusje erop en een pleister werkt nu echt
niet meer.”
“Het komt nu allemaal samen bij ons op school. Alle ontwikkelingen hebben met elkaar te maken. Het stroomt nu echt.”
“We maken tijd voor het gesprek over onderwijs. Als er iets belangrijks is, wordt iemand dus uitgeroosterd.”
“Het ging bijna nooit over de inhoud van lessen.”

“Het werd een teamsport, we gingen samen leren.”

“Leiderschap is soms ook gewoon controle: doe je wat er afgesproken is?”

toe kunnen verhouden'. Dat hebben we gedaan.”

‘Het gaat nu steeds meer over het onderwijs zelf.”

“Leiderschap is ook af en toe een interventie zonder weg terug.”

“Het lijkt simpel en dat is het ook, je moet het gewoon blijven

“Zonder Leren verbeteren was het meer een slag in het duister.”
“Het lukt ons niet goed om dingen vast te houden.”

Quotes van teamleiders/afdelingsleiders
“Het was een ongeluk in slow motion, we zagen het gebeuren.”
“Het bestuur dreigde de stekker uit de afdeling te trekken. Dat

doen.”
“Je moet het blijven herhalen, anders beklijft het gewoon niet!”
“Het strakkere toetsbeleid zorgde voor meer concentratie op het
resultaat.”
“Je moet dingen blijven herhalen als je nieuwe dingen leert.”

zorgde bij ons wel voor urgentie.”

“Uiteindelijk gaat het allemaal om vaardigheden.”

“Wij gingen van politieke naar een professionele cultuur, van

“Leren verbeteren kwam ons helpen maar we moesten zelf een

macht naar argumenten.”

Quotes van kwaliteitszorgmedewerkers
“We zijn echt diep onder de motorkap gaan kijken.”
“We zijn er gewoon mee verder gegaan.”

teren is dat diegene geen emotie heeft bij het traject.”

weten we waar we naartoe gaan en volgen we de PDCA cyclus.”

teerd.”

“Er werd gezegd 'beken maar kleur, dan weten we waar we ons

“De grootste meerwaarde van de begeleiding vanuit Leren verbe-

de bak. Wij zeiden: ‘nou zeg het maar…’. En hij keek ons alleen
maar aan. We moesten er zelf echt helemaal inkruipen in hoe dat
werkt met resultaten. Hij ging het niet voor ons oplossen.”
“Door een inspectieoordeel ga je dingen onderzoeken om het gevoel te kunnen onderbouwen.”
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6.4 Elementen per categorie
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Colofon
Namens Leren verbeteren hebben de volgende adviseurs aan dit rapport meegewerkt:

Pieter Duits

Mark Ackermans

Martine Fuite

A
06 - 81 31 72 68

06 - 46 14 72 68

06 - 22 05 74 48

pieter.duits@vbent.org

mark.ackermans@vbent.org

martine.fuite@vbent.org

in

in

in
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