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RKCS Curaçao investeert in 
duurzaam differentiëren 

Duurzaam investeren   ||   Differentiëren   ||   Personeelsontwikkeling   ||   Fase IIB 

Maart 2016 trokken Detje de Kinderen en Felix Razenberg, beiden onderwijsadviseurs bij KPC Groep, 
voor de derde keer naar Curaçao in het kader van het traject ‘opbrengstgericht differentiëren in de klas’. 
Het betreft Fase IIB van de duurzame investering! RKCS Curaçao is het schoolbestuur van ca. 57% van 
de gesubsidieerde scholen op Curaçao. Dat komt neer op 53 scholen, 18.036 leerlingen en 1229 perso-
neelsleden. Van wie ca.1028 onderwijzend personeel is (referentiedatum 2014-2015). 

Gecharmeerd door de aanpak van KPC Groep 
besloot RKCS Curaçao een langdurige relatie aan 
te gaan met KPC Groep ten aanzien van duurzaam 
investeren in differentiëren. Deze aanpak kenmerkt 
zich door de zogenaamde ‘drie-sporen-benadering’. 
In deze benadering gaat KPC Groep uit van een 
investering in het professioneel kapitaal. 

Foto: directeuren VSBO-scholen RKCS Curaçao ne-
men afscheid van hun trainers 

Het eerste spoor is het zogenaamde docentspoor  
(docentfocus) (zie Fase I in de afbeelding op pagina 
1). Hierbij wordt ingestoken op de vakbekwaamheid 
van de docent. Het betreft dus een investering in 
het ‘menselijk kapitaal’.  In Curaçao is hierbij geko-
zen een veertigtal docenten te trainen volgens het 
train-de-trainersconcept in het zich eigen maken 
van de vaardigheden die leiden tot een efficiënte en 
effectieve gedifferentieerde les. KPC Groep spreekt 
in dit kader dan ook van ‘Opbrengstgericht diffe-
rentiëren in de klas’. Het differentiëren is immers 
geen doel op zich. Het is een middel om leerlingen 
te ondersteunen het maximale uit zichzelf te halen 
met behoud van de regie op hun eigen leerproces.

Een belangrijke ambitie van het schoolbestuur is het 
versterken van de vakbekwaamheid van docenten 
ten aanzien van het omgaan met verschillen in de 
klas zodanig dat zij hun onderwijs hierop kunnen 
afstemmen.

Het tweede spoor is het teamspoor (teamfocus) 
(Fase II in de afbeelding op pagina 1). Hierbij wordt 
ingestoken op het leren met en van elkaar. Hargre-
aves & Fullan hebben het hierbij over investeren 
op ‘sociaal kapitaal’. In deze fase hebben de deel-
nemers (dezelfde als van Fase I) deelgenomen aan 
een intensief traject ter voorbereiding op hun rol als 
trainer-coach in hun eigen school ten aanzien van  
‘Opbrengstgericht differentiëren in de klas’. 

Na afloop van deze fase (september 2015) is geko-
zen voor extra fase. Te weten fase IIB (zie afbeelding 
pagina 1). Er was bij directie en deelnemers duide-
lijk behoefte aan verdere implementatie en incorpo-
ratie van de rol van trainer-coach binnen de eigen 
school. Hargreaves & Fullan hebben het hierbij over 
investeren in het ‘beslissingskapitaal’. Roldefinitie en 
rolbesef bij de aspirant trainers-coaches was gedu-
rende Fase II helder geworden, maar rolneming en 



rolvastheid verdienden nog de nodige aandacht. 
Om die reden vertrokken Detje en Felix naar Cu-
raçao met als belangrijkste doel het verzorgen van 
schoolcoaching. Dit om de trainers-coaches beter in 
positie te brengen op hun eigen school. Daarnaast 
hebben zij ook verdiepingsbijeenkomsten verzorgd 
voor directies. Aspecten die bij deze verdiepingsbij-
eenkomsten aan bod kwamen waren ‘The golden 
circle’(Simon Sinek) en ‘Gedeeld leiderschap’. Door 
de komst van de trainers-coaches binnen de scho-
len verschuift namelijk ook de rol van de directie. 
Hierbij wordt het nog belangrijker ‘het waarom’ 
goed te definiëren en een visie te ontwikkelen op 
leiderschap. Met name ten aanzien het spreiden 
van leiderschap. 

Fase IIB betreft het derde spoor (schoolfocus) van 
de aanpak van KPC Groep. We hebben het hier over 
het z.g.n. ‘schoolspoor’. Het schoolspoor richt zich 
op de wijze waarop de schoolorganisatie is ingericht. 

Bijvoorbeeld ten aanzien van de personeelsontwik-
keling. Daarnaast zijn er in Fase IIB gesprekken ge-
voerd met stafmedewerkers en beleidsmedewerkers 
op het bestuurskantoor van RKCS. Immers, bij de 
inrichting van de organisatie spelen zij een grote rol!  

Naar verwachting gaan Detje en Felix in het nieuwe 
schooljaar voor een vierde keer naar Curaçao. Dit-
maal voor Fase III. De focus zal dan nóg meer komen 
te liggen op het organisatiespoor.  

RKCS Curaçao kiest met lef voor duurzaam 
investeren in differentiëren!    
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Felix 
Razenberg

06-12857138 

F.Razenberg@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

www.kpcgroep.nl

Detje 
de 

Kinderen

06-30843710

D.Dekinderen@kpcgroep.nl

MEER INFORMATIE?

http://www.kpcgroep.nl/felixrazenberg
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