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OGW: 
een kwestie van balanceren?

OGW  ||   Data   ||   Schoolontwikkeling   ||   Opbrengsten 

Opbrengstgericht werken (OGW)  is in het ‘Bestuursakkoord VO-Raad OCW 2012-2015’ benoemd tot 
speerpunt voor schoolontwikkeling VO. De opbrengsten moeten hoger, Nederland wil voorop lopen 
als kenniseconomie!  Maar het speerpunt roept ook de discussie op: Wat verstaan we onder opbreng-
sten? Bedoelen we met opbrengsten de ‘harde data’ van toetsresultaten of is er meer? Slaan we niet 
door in het meten van cognitieve aspecten? 

In het rapport ‘Sturen van vernieuwende onderwij-
spraktijken’ (2007) formuleert de Onderwijsraad 
drie doelen van het onderwijs: kwalificatie, selectie 
en socialisatie. Dit wekt toch sterk de indruk dat 
er meer moet zijn dan ‘harde data’. Socialisatie is 
immers ook een doel van het onderwijs, maar hoe 
meet je dat? Of laten we het maar achterwege om-
dat het zo moeilijk te meten is?  

Onderwijsfilosoof Gert Biesta wisselt het doel 
‘selectie’ in voor ‘subjectwording’. Onder subject-
wording verstaat hij manieren van subject-zijn die te 
maken hebben met zelfstandigheid, kritisch ver-
mogen en kritische distantie en met kwaliteiten als 
aanspreekbaarheid en verantwoordelijkheid.   
Kortom, er zijn meerdere opvattingen over het be-
grip ‘opbrengsten’. 

KPC Groep was benieuwd naar de opvattingen van 
bestuurders, schoolleiders én leraren in het Voort-
gezet Onderwijs ten aanzien van Opbrengstgericht 
Werken en trok het land in om hen te interviewen. 

WAT BETEKENT OGW VOOR? 

Ron Bosman, rector OSG De Ring van Putten, Spij-
kenisse: “OGW helpt ons om de focus scherp te 
hebben. Dankzij OGW zijn we meer gericht op de 
vraag hoe we ons verder kunnen verbeteren door 
middel van zelfreflectie. Ik ben me wel bewust dat 
deze vraag ook weerstand oproept, maar het is dan 
ook de taak van de schoolleider deze weerstand op 
te zoeken. Zo laat je het schuren en ontwikkel je een 
lerende houding bij het team zodat het team zich 
blijft ontwikkelen.”  

Kees Hoefnagel, voorzitter CvB SOML, Roermond: 
“Bij OGW gaat het er, wat ons betreft om, dat je 
doelen hebt geformuleerd en dat je kunt uitleggen 
wat je hebt bereikt. Opbrengsten zijn echter niet 
alleen in cijfers te vatten. De school heeft naast een 
kwalificerende, ook een socialiserende / vormen-
de opdracht. De sterke focus op alleen kwalificatie 
bij OGW kan een spanningsveld opleveren. Wat 
te denken van de vraag: hoe gaan wij om met het 
stimuleren van talenten en daarbij aansluiten bij 
eigen leerroutes, zodanig dat deze ook leiden tot 
kwalificatie?  
Ik ben absoluut voorstander van de integrale vor-
ming van het kind. Als je gelooft in leerprocessen 
die meervoudige kanten heeft dan moet je niet 
willen knippen en alleen kijken naar opbrengsten in 
termen van cijfers.”  

Caspar van Hilten en Frank Schings, centrale direc-
tie LVO Parkstad, Brunssum: “We sturen in onze 
scholen op kleinschalige herkenbare eenheden met 
eigen profiel en eigen pedagogische setting, waarbij 
de veiligheid en de herkenbaarheid voor leerling en 
ouders van groot belang is. We werken aan herken-
bare scholen met eigen profiel. Daar investeren we 
ook in. In die zin werken we aan opbrengsten in de 
brede zin. We zijn daarom  blij te zien dat de over-
heid nu ook breder gaat kijken naar opbrengsten. Zo 
gaat de inspectie nu ook het gesprek met ons aan 
over de pedagogische kant van het onderwijs en 
het leren. Het is fijn om te merken dat de inspectie 
hierbij ook nadrukkelijk de dialoog met ons wenst 
aan te gaan op basis van de waarnemingen.” 

Nico van Uitert, voorzitter CvB VOCA, Capelle aan 
den IJssel: “We sturen er op om eruit te halen wat 
erin zit. Ook wij voelen natuurlijk de druk op de 
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opbrengsten in de zin van de harde kant, de cijfers, 
de percentielscores. Dit is ook terug te vinden in ons 
strategisch beleidsplan. We willen ook oog hebben 
voor de zachte kant van de opbrengsten. Zo vinden 
we ook algemene vaardigheden belangrijk, zoals 
leren aanpassen, leren een situatie in te schatten, de 
leervoorkeur van jezelf te kennen en andere stijlen je 
eigen te maken waardoor je je leerrepertoire ver-
ruimt.” 

Karin van Beusekom docent Nederlands) en Maris-
ka Punt (docent Engels), KSG De Breul, Zeist: “OGW 
is een thema dat ons eigenlijk opgelegd is en dat is 
niet erg! Vanuit onze opleiding, we behoren tot ‘de 
nieuwe garde’, zijn we gewend te werken met doelen 
gericht op resultaten en  op de een of andere ma-
nier raakt het op de achtergrond naarmate je langer 
lesgeeft. We zijn blij als dat in onderwijs weer een 
plek krijgt. We moeten van die middelmatigheid af. 
OGW kan ons helpen om van de zesjes-cultuur af 
te komen. In de wandelgangen merken we dat er 
collega’s zijn die OGW vooral vanuit de cognitieve 
kant bekijken met de aandacht voor de cijfers (bijv. 
verschil SE-CE). Maar OGW is meer. Het is ook gericht 
sturen op inzet, inzicht, signaleren, evalueren. Meten 
van deze ‘zachte data’ is echter wel moeilijk, terwijl 
we dat wel willen. Deze zachte data zijn belangrijk en 
als docent maak je bewust en onbewust hier gebruik 
van als je naar een leerling kijkt. In ons schoolplan zit 
dat met name in de visie, de zorgkant, het mentoraat 
en het pedagogische klimaat. We kunnen nog meer 
doen in het leren Leren leren. Dat helpt om een goed 
beeld van iedere leerling te krijgen, op zijn leerstijl en 
hoe die verder te ontwikkelen. 

OP WELKE WIJZE WORDT IN UW SCHOOL/ORGA-
NISATIE DE KWALITEIT GEMONITORD EN GEME-
TEN? 

Kees Hoefnagel:  “We hebben een hoge ambitie 
binnen het bestuur; we doen veel verstandige dingen 
en toch kan ik niet altijd uitleggen wat we precies 
bereikt hebben. We werken met elkaar op basis van 
vertrouwen in mensen, ruimte geven om te ont-
wikkelen en door het voeren van de dialoog over 
de vraag ‘doe je de goede dingen, doe je de dingen 
goed?’. Daarbij heb je wel harde cijfers nodig als 
illustratie en bevestiging, als toetssteen en onder-
bouwing.” 

Caspar van Hilten en Frank Schings:  “Ons motto 
hierbij is: loslaten, vertrouwen, verantwoorden. Dit 
betekent voor ons het kritisch onderzoeken van jezelf 
en je onderwijs. Binnen de secties stimuleren we dat 
er vooruitgekeken wordt naar de te wensen opbreng-
sten en hoe daar te komen. We nodigen secties actief 

daartoe uit om hierin inzicht te verkrijgen met elkaar, 
de bevindingen te schetsen en zo samen te onder-
zoeken hoe nu verder. We zijn trots in de stappen die 
we hierin maken!” 

Karin van Beusekom en Mariska Punt:  “Binnen de 
secties kijken we naar cijfers als de leeropbrengsten 
en leerlingenquêtes. We kijken hierbij op sectieni-
veau, maar ook op leraarniveau. Het gesprek hier-
over voeren is goed, ook al moeten we de zachte 
data niet uit het oog verliezen.“ 

Nico van Uitert:  “Samen met de locatiedirectie bepa-
len we doelen, in locatieplannen worden deze doelen 
vertaald, middels de realisatiegesprekken volgen 
we de ontwikkelingen en de mate waarin de doelen 
worden gehaald. Met teamleiders wordt vergelijk-
baar gewerkt door de locatieleiders. Hiermee zijn we 
volop bezig, maar we zijn er nog niet!” 

WELK BELANG HECHT U AAN DE PROFESSIONELE 
DIALOOG OVER DE KWALITEIT VAN ONDERWIJS? 

Caspar van Hilten en Frank Schings: “We nodigen 
secties actief uit om analyses te maken en met elkaar 
het gesprek te voeren over kwaliteit binnen secties 
en bij docenten. We sturen op verantwoordelijkheid 
op de werkvloer bij docenten. Aan onze kant onder-
zoeken we hoe we leraren kunnen ontzorgen en wat 
daarvoor gedaan moet worden om zo met elkaar het 
gesprek te kunnen voeren over inhoud – aanpak – 
opbrengsten.” 

Nico van Uitert: “Natuurlijk voeren wij het gesprek 
met onze locatieleiders over de kwaliteit van ons on-
derwijs. Maar evenzo belangrijk is de dialoog tussen 
leraar en leerling over goed onderwijs: wat heb jij als 
leerling van mij nodig, wat is jouw voorkeursstijl en 
hoe kunnen we daar in de les zo goed mogelijk op 
aansluiten, welke opbrengsten streef jij als leerling 
na? Dat levert m.i. nog meer op. Je gaat vanuit erva-
ren succes en een analyse over het hoe en waarom 
van een cijfer aan de slag met het innerlijk theater 
van de leerling. Daar zit volgens mij de echte uitda-
ging!” 

Karin van Beusekom en Mariska Punt koppelen de 
professionele dialoog aan de professionele ruimte 
van de leraar:  “Als het einddoel en tijdpad vooraf 
met het  team vooraf duidelijk bepaald zijn, zijn wij 
in ons element als we de weg mogen invullen die we 
willen bewandelen om dit te realiseren. De dialoog 
over die gezamenlijke stip op de horizon is dus wel 
echt een voorwaarde! De professionele ruimte kan 
wat ons betreft dus niet ruim genoeg zijn!” 



Ron Bosman, rector OSG De Ring van Putten, Spij-
kenisse: “ We gebruiken het kwaliteitsdenken van 
good practices. Docenten die het goed doen hun 
verhaal laten doen voor hun collega’s. Dat zijn suc-
ceservaringen vanuit de eigen school.

Dat hebben we pas gedaan en dat werkte prima. 
School selecteert en kwalificeert, socialisatie is 
voor ook belangrijk maar nog onvoldoende onder-
werp van gesprek. Daar werken we aan, we willen 
dat wel!  Als school moet je ook lef tonen voor de 
ruimte te pakken die je krijgt en die is groter dan 
misschien in eerste instantie lijkt.  
Wat we, in het kader van opbrengsten, wel doen is 
het  interviewen we leerlingen over testresultaten 
die tegenvielen. Dit gebruiken we dan als studiema-
teriaal. Leerlingen inzetten als experts. Zij kunnen 
heel goed aangeven wat goed en niet goed gaat!.” 

TOT SLOT: WELKE TIPS WILT U UW COLLEGA’S IN 
HET VELD MEEGEVEN?
•  Ga met leraren in gesprek over de doelen van het 
onderwijs en de wijze waarop deze doelen gereali-
seerd kunnen worden.
•  Ruimte en veiligheid bieden aan leraren om zich 
kwetsbaar op te (durven) stellen is dan wel een 
voorwaarde.
•  Wees kritisch, realistisch, maar durf ook OGW  in 
de breedte te omarmen.
•  Spreek over opbrengsten in brede zin en laat de 
balans niet doorslaan naar alleen de cognitieve kant.
•  Zoek het ‘schuren’ in je organisatie op en zie 
weerstand hierbij als bijvangst!
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