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Wat heeft jouw school nodig?
Onder druk van onvrede, overheidsdruk en 

stimuleringsgelden vindt er volop ontwikkeling in 

de scholen plaats. Waarschijnlijk heb je je al wel 

verdiept in veranderkunde en heb je daar het 

nodige over bestudeerd. 

Heb je je ooit afgevraagd hoe deze veranderkun-

dige boeken zich verhouden tot het leren dat jij 

op school wilt organiseren voor jouw leerlingen? 

Is school niet een instituut dat is ingericht om ver-

andering tot stand te brengen? Verandering van 

denken, weten en kunnen?

Misschien voel je ook wel ongemak bij deze 

boeken, omdat er een opvatting over leren onder 

lijkt te liggen die de jouwe niet is. Feit is dat het 

onderwijs steeds meer beweegt richting soci-

aal-constructivistische vormen en opvattingen, 

maar dat veel managementboeken geschreven 

zijn vanuit een behavioristische blik.

1801 helpt scholen zichzelf te ontwikkelen, langs 

een route die aansluit bij jouw visie op leren. 

Kernwoorden daarbij zijn: systemisch, bewezen 

en duurzaam.
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Duurzame verandering 
in 7 stappen

geïnformeerd door de theorie, en met een open 

geest voor de praktijk. Beredeneerd aanklooien, 

of, zoals de Vlaming dat zo mooi zegt: bricoleren. 

Dat beredeneren is een serieuze aangelegen-

heid. Vanuit de beschikbare theorie verzamel je je 

eigen data in de school: waar ben je begonnen, 

wat registreer je onderweg en wanneer ben je 

tevreden? Deze vragen beantwoord je door 

regelmatig (aan de hand van data) te verifiëren of 

de oorspronkelijke veronderstelling klopt en of 

de ingezette gedragsverandering werkt, zodat je 

tijdig aan kunt passen. Wij noemen dat evidence 

informed werken.

5.  Werken met het systeem
Op het moment dat je jouw concept of een deel 

van de onderwijsvormen duurzaam wilt veran-

deren, is het van belang om met het systeem 

te werken. Daarin is het in de eerste plaats van 

belang om gezamenlijk aandacht te geven aan 

de overtuigingen die binnen de school worden 

gedeeld en die bepalend zijn voor het gedrag 

dat je nu in de school tegenkomt. Deze overtui-

gingen zijn lang niet altijd expliciet, maar omdat 

ze collectief zijn, maken ze wel deel uit van de cul-

tuur in de school. Niet zelden is er een collectieve 

opvatting over de essentie van goed leraarschap, 

die lang niet altijd strookt met de expliciet ver-

woordde visie.

Door aandacht te besteden aan de ‘opvatting van 

goed werk’ creëer je de mogelijkheid om die 

gedeelde opvatting te beïnvloeden en daarmee 

op een andere manier invloed uit te oefenen op 

het gedrag in de school. In deze exercitie kun je 

de samenwerking met leerlingen, collega’s en 

ouders ook verkennen. Ook professionele ont-

wikkeling en het gezamenlijk en individueel leren 

kan hierin een plek krijgen.

Vervolgens resulteert dat in een aantal gedrags-

afspraken, die wellicht ook ondersteund kunnen 

worden door procedures in de school. Deze 

afspraken betreffen bij voorkeur de verschillende 

‘lagen’ in de organisatie: leerlingen onderling, 

interactie met de leerling, interactie tussen mede-

werkers, interactie met de ouders, interactie met 

schoolleiding, interactie schoolleiding onderling, 

interactie bestuur / inspectie / samenwerkings-

verband, etc.

Het verdient de voorkeur om in zoveel mogelijk 

van die relaties gelijke of vergelijkbare afspraken 

te maken. Hoe meer samenhang er tussen de 

verschillende ‘lagen’ in het systeem ontstaat, hoe 

groter de kans op duurzame verandering.

1.  Start met het einde in 
gedachten

Voor een duurzame ontwikkeling is het nodig 

om op alle niveaus van de organisatie de visie te 

vertalen naar gedrag. Daar dient de visie zich dus, 

om te beginnen, ook voor te lenen. Essentieel is 

dat je je als school allereerst richt op het resul-

taat van het onderwijs: wat moeten je leerlingen 

geleerd hebben bij het verlaten van jouw school? 

Uiteraard heeft de school een heldere opdracht 

met eindtermen, einddoelen en referentieni-

veaus, maar je kunt je afvragen of je met alleen 

dat resultaat tevreden bent. Wat wil je zien bij een 

leerling die zijn diploma in ontvangst neemt, of 

die bij de eindmusical op het podium staat, waar-

door je denkt: ‘Dat is goed gelukt’?

2.  Visie op leren
Een volgend ingrediënt dat helpt bij succes-

vol veranderen is een visie op leren. Op welke 

manier verwerft jouw leerling al die zaken die je 

zo belangrijk vindt? Het maakt nogal verschil wan-

neer je de opvatting hanteert dat leerlingen leren 

als een proces van conditionering en aangeleerd 

gedrag, of dat je gelooft dat leerlingen leren 

door samen te onderzoeken welke betekenis de 

informatie heeft.

Een aantal onderwijsconcepten in de Nederland-

se geschiedenis had wel een visie op organise-

ren, maar niet op leren. Veel van deze concepten 

zijn inmiddels ook weer verdwenen.

3.  Visie op onderwijs
Samen met de visie op leren zal ook de visie op 

onderwijs geformuleerd moeten worden. Vaak 

is dat ook de fase waarin de visie op leren echt 

scherper wordt. Want stel dat je gelooft in het 

belang van fouten maken en samen ontwikkelen, 

en je kiest er voor om daar omheen het onderwijs 

zo in te richten dat je vanuit een growth mindset 

werkt, is er dan nog plaats voor straffen en belo-

nen? Welke evaluatievormen of schoolrapporten 

kies je dan? Is er dan nog ruimte voor functiedif-

ferentiatie en op welke manier geef je dat dan 

vorm? Kortom, dit proces heeft doorgaans een 

aanscherpende werking op de visie op leren, en 

vice versa. 

4.  Bricoleren
Wij geloven in een werkwijze waarin jij in je 

school samen met alle betrokkenen betekenis 

geeft aan de dingen die je doet en die je wilt 

doen. Niet vanuit een blauwdruk, maar wel vanuit 

een perspectief.

Vanuit dat perspectief begin je, eerst op kleine 

schaal, vorm te geven aan de nieuwe uitgangs-

punten. Je doet ervaring op, je maakt fouten, je 

verwerpt ideeën en werkt zaken verder uit. In 

korte cycli probeer je, leer je en bestendig je. 

Op alle lagen van de school. In de klas, tussen 

leerlingen, in het team, tijdens de vergadering, in 

de beleidsvorming, in de begeleiding van men-

sen, en in de samenwerking met ouders. Goed 
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6.   Begin waar de kans op 
succes het grootst is

Werken met het gehele systeem hoeft zeker niet 

te betekenen dat alles tegelijk op de schop moet. 

Voor de eerste beweging is vaak de meeste 

wilskracht of energie nodig. Omdat je het hele 

systeem in beeld hebt en weet welke andere 

‘lagen’ in het systeem mee zullen werken, kan je 

het je veroorloven om te starten met een relatief 

makkelijke interventie, waarbij de kans op succes 

groot is. Niets geeft zoveel energie als een 

succeservaring. Door te zoeken naar een situatie 

waarin het wegnemen van een probleem een 

wereld van verschil zal maken, kan die succeser-

varing gemakkelijk veroorzaakt worden. Com-

plexe werkende systemen zijn doorgaans ont-

staan uit eenvoudige werkende systemen, vrijwel 

nooit uit complexe niet-werkende systemen. Het 

is dus van belang om te durven vereenvoudi-

gen om op die manier uiteindelijk de gedeelde 

opvattingen duurzaam te veranderen. 

7.  Durf te leren 
Als laatste is het van belang om, vanuit de gefor-

muleerde visie op leren, jezelf ook toe te staan 

om in dit proces te leren. Stap niet in de valkuil 

dat jij alles al moet weten of kunnen. Durf samen 

te ontdekken, samen te leren, samen dingen te 

proberen die niet blijken te werken om op die 

manier andere dingen te gaan proberen.

Wees ook niet bang om advies of ondersteu-

ning in te schakelen, als je de indruk hebt dat 

jullie leren dreigt te irriteren of zelfs te frustreren. 

Daarbij is het, vanzelfsprekend, van belang dat 

die ondersteuning plaatsvindt op een manier die 

aansluit bij de nieuwe gedeelde opvatting over 

leren en onderwijs. Het zou jammer zijn wanneer 

de opvatting van de ondersteuner overheerst 

en de eerste stappen op weg naar een nieuwe 

vorm daardoor worden gekleurd.
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Hiervoor heb je kunnen lezen hoe je een duurzame verandering in de school vorm kunt geven. Dat is 

geen snelle ‘fix’, maar een proces dat begint met respect voor datgene wat op dit moment in de school 

aanwezig is. De volgende aandachtspunten zijn daarbij heel belangrijk:

1.  Onthoud dat werken vanuit een gedeelde opvatting over leren en onderwijs het startpunt van een 

duurzame ontwikkeling is. 

2. Definieer wat ‘goed werk’ is.

3. Zet in op een verandering van gedrag in alle interacties die je binnen de school organiseert.

4. Begin waar je succes kunt boeken.

5. Meet het effect van wat je doet en evalueer dat.

6. Richt procedures in om dat gewenste en geregistreerde effect te behouden. 

7. Vertaal datgene dat werkt naar de andere interacties van de school.

De elementen van deze checklist zullen voor jou geen grote verrassing zijn, maar kijk eens kritisch naar 

jouw huidige werkwijze. Doorloop je daarin elk van deze stappen? Lukt het je om die visie op leren 

geformuleerd te krijgen?

Lukt het je om echt te registreren wat het effect is van ingezette interventies? Lukt het om vanuit dat 

bewezen effect procedures in te richten? Lukt het om die bewezen interventies te vertalen naar andere 

domeinen binnen de school?

Sta jezelf toe om hierin te leren. Hoe geloofwaardig wordt de verandering wanneer alle deelnemers, 

inclusief jij, deel uit maken van het leerproces? Wil jij dat leerproces aangaan met jouw school?

Dan is 1801 jouw partner. Niet omdat wij het al weten, 

maar wel omdat wij passie hebben voor jouw leren, en dat 

bloedserieus nemen.

Anne Jan van den Dool

a.vandendool@marant.nl

Januari 2023

Belangrijke aandachtspunten

Verder praten  
over dit onderwerp  
of meer informatie?

Klik hier en neem  
contact met  

ons op!
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Locatie Hoofddorp

Siriusdreef 5-11

2132 WT Hoofddorp

T: 023 510 00 00

Locatie Zoetermeer

Van Beeckstraat 62

2722 BC Zoetermeer

T: 079 329 56 00

Locatie Elst

Nieuwe Aamsestraat 84a

6662 NK Elst

T: 0481 43 93 00


