
Hoe gebruiken we de 

INZICHTEN UIT HET AFSTANDSONDERWIJS 
voor de 

SCHOOLONTWIKKELING?



Als ik thuis ben 
omdat 

ik dat zelf wil:

Als ik thuis ben 
omdat 

het moet:



Versnelling?



Of achterstand?



Versnelling of 
achterstand?

Hoe kijk jij aan tegen 
de periode van 
thuisonderwijs in het 
licht van de 
schoolontwikkeling?



Wat is je gezamenlijke verlangen?



Waar wil je naar 
toe?

•Wat wil je 
bereiken met de 
kinderen?

• Is dit gezamenlijke 
verlangen 
opgeschoven? 

• In welk opzicht?



Doelgericht onderwijs

Een zelfstandige leerhouding oefen je niet in een systeem van volgzaamheid.

Hoe helpt de organisatie 
van je onderwijs de 

kinderen om de 
vaardigheden te oefenen 
die jij zo belangrijk vindt?



Wat geeft richting?



Leerstofgericht Kindgericht

Doel | focus Leerstof Brede ontwikkeling

Pedagogiek Sturen Coachen

Didactiek Compenseren Activeren

Leerstof Gestandaardiseerd Betekenisvol

Organisatievorm Klassikaal Flexibel

Differentiatie Convergent Eigen leerlijn

Toetsen Summatief Formatief

Rapportage Standaard rapport Portfolio

Cultuur Volgend Lerend

Leiderschap Sturend Coachend 

Kwaliteitszorg Curatief Preventief

Ouderbetrokkenheid Zenden Participatie

Dimensies van onderwijs

Leerstofgericht versus kindgericht onderwijs
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• Probleem 1: 

focus op smalle, meetbare 

resultaten

• Probleem 2:

cultuur van volgen en 

uitvoeren

• Probleem 3: 

leerstofjaarklassensysteem

• Probleem 4: 

dichtgetimmerde methodes

• Probleem 5: 

Passend Onderwijs

• Probleem 6: 

Te lage salarissen



Toekomstbestendige 
oplossingen

1. Stel de brede ontwikkeling 
van leerlingen centraal

2. Geef leraren professionele 
ruimte

3. Flexibiliseer het 
organisatiemodel van het 
onderwijs

4. Versterk de pedagogische en 
didactische vaardigheden 
van leraren

5. Investeer in kleinere klassen / 
een andere leraar-leerling 
ratio

6. Beloon leraren in relatie tot 
hun deskundigheidsniveau



Complexiteit vereist vakmanschap





Bij ontwikkelingsgericht onderwijs 
speelt de leraar een 
ondergeschikte rol…?



Ontwikkelingsgericht onderwijs vraagt vakmanschap

Organiseren | zelfstandig leren faciliteren

Traditioneel systeem Flexibel systeem

Waarin kun jij groeien?



Eenzijdige 
focus
Reparatie van 
leerachterstanden 

versus 

duurzame 
schoolontwikkeling



Doordachte 
plannen

• het Nationaal Programma 
Onderwijs, wat volgens 
hem kansen biedt om de 
geleerde lessen in te zetten 
voor schoolontwikkeling.



• Onderwijsraad 
onderscheidt 29 
elementen van ‘de
leerling centraal

• Bij 2 elementen worden 
kritische kanttekeningen 
geplaatst.



• Onderzoekers stellen vast 
dat innovatieve scholen 
heel bewust en doordacht 
bezig zijn.



Onderwijsinspectie:

• Onderwijsinspectie stelt 
vast dat de motivatie van 
Nederlandse leerlingen 
zeer laag is in vergelijking 
met andere landen.

• Daarnaast is er al 20 jaar 
een dalende trend in de 
resultaten van het 
onderwijs.



• De onderwijsinspectie 
stelt vast dat er een 
wetenschappelijk 
verantwoorde manier is 
om uit te gaan van het 
leerpotentieel van 
leerlingen en om 
leerwinst inzichtelijk te 
maken.



Reflectie instrument

• Na deze introductie ga je praktisch aan de slag met een reflectie-
instrument. Daarmee kan je op jouw school de geleerde lessen 
ophalen en verbinden aan initiatieven voor schoolontwikkeling. In 
kleinere groepen wissel je jouw ervaringen uit met andere 
deelnemers.

wij-leren.nl/userfiles/files/docs/afstandsonderwijs-reflectie-NPO.pdf


Samen werken
=

Samen leren?



Instructie gebruik reflectie instrument

• Zie artikel ‘richtinggevend beleid’

• Tot slot krijg je handvatten om het reflectie-instrument in te zetten 
met jouw schoolteam. Dat geeft je waardevolle input die je kunt 
gebruiken voor het maken van plannen voor het onderwijs in de 
aankomende periode, én daarna.



Veranderproces kindgericht onderwijs

Visie

• Starten vanuit gezamenlijk verlangen - why

• Wat willen wij zien aan het einde van de schoolloopbaan?

Urgentie

• Urgentiebesef over doel verandering: visie én pijnprikkels.

• Draagvlak en eigenaarschap door alle stappen samen te nemen.

Proces en

plan

• Gezamenlijk keuzes maken voor veranderthema’s, route en plan

• Structurele aandacht voor het proces en een lerende cultuur.

Middelen

• Organisatiemodel aanpassen en kwaliteitszorg mee laten bewegen.

• Ondersteunende digitale leermiddelen gebruiken.

Competentie

• Pedagogische, didactische en organisatorische leraarvaardigheden

• Didactisch coachen als basislijn. Competent veranderteam.

Verwarring

Weerstand

Chaos

Frustratie

Angst

Signaal bij 
ontbreken:
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Vakmanschap

Samen

Gepersonaliseerd



Cultuur en leiderschap

Volgende cultuur Collectief leren, 
Co-teaching, 
lerende cultuur, 
reflectieve 
dialoog

Bureaucratie en 
planning, 
Controle uniforme 
uitkomst

Professionele 
vrijheid, Sturen 
op doelen, 
autonomie

Sturend
leiderschap

Coachend
leiderschap

Outputgericht Procesgericht



Startbijeenkomst

•Visie - Why

• richting, 
wegwijzers

•Reflectie 
leraarvaardigheden

Studiemoment

•Inhoudelijk thema

•Praktische 
handvatten

•Persoonlijk plan

Studiemoment

•Terugblik 
klassenbezoeken

•Nieuwe 
inhoudelijke input

•Persoonlijk plan

Studiemoment

•Terugblik 
klassenbezoeken

•Nieuwe inhoudelijk 
input

•Vooruitblik 
komend jaar

Klassenbezoeken

Proces

Klassenbezoeken



Vragen?



Contact

Machiel Karels
06 – 21 33 84 11

machiel@wij-leren.nl

https://www.linkedin.com/in/machielkarels/

https://wij-leren.nl/machiel-karels.php

mailto:machiel@wij-leren.nl
https://www.linkedin.com/in/machielkarels/
https://wij-leren.nl/machiel-karels.php

