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Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de school/scholen in hun organisatie. 
Dat betekent dat van de bestuurder een actieve rol wordt verwacht als het gaat om het behalen 
van de organisatieopbrengsten. Veel bestuurders hebben daarvoor hun interne systemen 
(dashboards) opgepoetst, hebben de ondergrens gesteld (geen zwakke scholen) en 
ondersteunen de directeuren bij de professionalisering van de mensen (kwaliteitsimpuls). 
Wat veel minder aan bod komt is waar leerkrachten, team, schoolleiders en bestuurders in 
gezamenlijkheid aan werken. Wat verstaan we eigenlijk onder opbrengstgericht werken? In 
welke richting willen we onze school/ organisatie ontwikkelen, wat zijn onze ambities en hoe 
kunnen we deze het beste bereiken? In dit artikel gaan we in op de resultaten van het 
onderzoek naar de betekenis van opbrengstgericht werken vanuit bestuurlijk perspectief. 
 
Bestuurlijke interventies 
Dat opbrengstgericht werken (OGW) en een opbrengstgerichte cultuur binnen scholen en 
organisaties van belang zijn om doelen te bereiken wordt  breed onderkend. OGW staat zowel 
politiek als beleidsmatig volop in de belangstelling. Welke actieve rol de bestuurder kan spelen 
in relatie tot OGW is veel minder duidelijk. KPC Groep heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee 
bestuurders en schoolleiders zicht kunnen krijgen op de inkleuring en betekenis van OGW op 
verschillende niveaus in de organisatie (bestuur- schoolleider-team) en doet onderzoek naar wat 
deze inzichten betekenen voor effectieve  interventies van de bestuurder. 
Een eerste deel- onderzoek werd uitgevoerd onder vijf besturen. Er waren acht scholen bij 
betrokken. In dit artikel presenteren we de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek, in relatie 
tot de achterliggende theorie.  
 
Werkwijze 
De uitkomsten van enkele vragenlijsten rondom OGW en organisatiecultuur, afgenomen bij de 
leerkrachten van de betrokken scholen en bij de schoolleiders en bestuurders, vormden de 
input voor een werkbijeenkomst met schoolleiders en bestuurders. De uitkomsten van de 
vragenlijsten zijn met elkaar doorgenomen en brachten het gesprek over de betekenis van 
OGW vanuit ieders rol op gang: 
- komen de uitkomsten overeen met de beelden die er in de organisatie zijn? 
- kennen we aan OGW en onderzoeksmatig werken dezelfde betekenis toe? 
- hoe kijken we naar onze organisatiecultuur: is er een denkmodel dominant 
- wat betekenen deze uitkomsten voor onze scholen en organisatie? 
De laatste vraag werd met behulp van een procesgericht instrument uitgediept in een 
semigestructureerd gesprek. In dit instrument zijn de vier denkmodellen  van Quinn als basis 
opgenomen (zie later in dit artikel).  De deelnemers beantwoorden een serie vragen over OGW 
in steekwoorden op post-its.  Na een korte toelichtingsronde per domein werden de post-its 
geordend  naar onderliggende denkmodellen.  De uitkomsten werden met elkaar besproken 
met in het achterhoofd de volgende aandachtspunten:  
- liggen er accenten bij een bepaald denkmodel? Is dat herkenbaar? 
- zijn er verschillende in antwoorden tussen de deelnemers, met name schoolleider en 
bestuurder? 
- wat is daaruit op te maken? 
- wat zou de gewenste ontwikkelrichting zijn? 
 
 



 
Delen van betekenis als basis voor verdere ontwikkeling 
De term OGW dekt vele ladingen. De inspectie focust sterk op toetsresultaten en op het 
observeren en verzamelen van gegevens in de klas over de voortgang van leerlingen. 
Leraren gebruiken data tot nu toe vooral voor beslissingen over instructie. De 
Onderwijsraad (2008) heeft vastgesteld dat het systematisch werken aan de 
ontwikkeling van onderwijsopbrengsten vraagt om het onderzoeken en aanpassen van 
de eigen praktijk op verschillende niveaus: op bestuursniveau, op school- of 
afdelingsniveau en op klassenniveau. Ook Krüger (2010) benadrukt het belang van 
het onderzoeken van de eigen praktijk. Op basis van deze opvattingen ontstaat een 
bredere definitie die een verdiepingslag kan betekenen ten opzichte van de huidige 
invulling van OGW. In die brede opvatting staat OGW voor het systematisch 
onderzoeken van de eigen praktijk en het op basis van dit onderzoek verbeteren van 
die praktijk. De mate waarin er binnen scholen gezamenlijk en systematisch op data 
gereflecteerd wordt verschilt sterk en het daadwerkelijk samen onderzoeken van de 
praktijk komt nog weinig voor.  
 
De besturen en scholen binnen ons onderzoek willen OGW niet eenzijdig invullen met 

louter een gerichtheid op het boeken van resultaten op de basisvaardigheden. Maar 

hoe is OGW in de eigen situatie dan op een functionele wijze in te vullen? 
Het voeren van een dialoog aan de hand van ingevulde  vragenlijsten naar opvattingen over 

OGW en Onderzoeksmatig werken  bleek leerkrachten, schoolleiders en bestuurders te helpen 

om elkaar duidelijk te maken wat OGW inhoudt en waar men ten aanzien van OGW staat. 

Leerkrachten bleken duidelijk persoonlijk de intentie te hebben om OGW in de praktijk in te 

bedden  en CITO− en andere toetsgegevens worden gebruikt om te bepalen wat er aangepakt 

moet worden. Veel scholen scoorden laag  op het item ‘ Op onze school wordt de relatie gelegd 

tussen opbrengstgegevens en de visie van de school op waar we heen willen met ons 

onderwijs’.  Ook de items die betrekking hadden op het samen reflecteren op data en op het 

samen doen van onderzoek ten behoeve van onderwijsontwikkeling scoorden relatief laag. Bij 

de scholen uit ons onderzoek lijkt OGW nog een beetje te veel op zichzelf te staan en het lijkt 

eerder gericht op het wegwerken van deficiënties dan op kwaliteitsontwikkeling. 

  

De uitkomsten van de door leraren ingevulde vragenlijsten vormden de basis voor een gesprek 
met schoolleiders en bestuurders over hoe OGW in relatie gebracht kan worden met  de 
ontwikkeling van het onderwijs in de eigen instelling. Daarbij stonden vragen centraal als: “Blijft 
onderzoeksmatig werken beperkt tot analyse van CITO-gegevens  en het maken van 
overzichten met rode, oranje en groene blokjes?  Of is er daadwerkelijk sprake van eigen 
onderzoeksvragen die in de praktijk worden getoetst?” 
Uit deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat het delen van betekenissen op alle niveaus 
in de organisatie de basis is om verder te werken aan OGW. Om betekenissen met elkaar te 
delen, is een gezamenlijk referentiekader en een gezamenlijke taal nodig. Door samen te 
benoemen welke gezamenlijke visie op OGW wordt gehanteerd, wordt het perspectief van 
ontwikkeling helder en herkenbaar binnen alle organisatielagen. 
 
Denkmodellen, een eye-opener 
Als referentiekader voor het delen van betekenissen rondom OGW werd in het onderzoek 
gebruik gemaakt van de vier denkmodellen van Quinn (2009). De koppeling van OGW aan de 
vier denkmodellen was een ware eye-opener voor bestuurders en schoolleiders. Al snel werd 
duidelijk vanuit welke denkmodellen de accenten in de organisatie werden gelegd en in welke 



richting interventies werden gedaan. De vier denkmodellen hebben als uitgangspunt een doel 
middelen relatie die de meeste effectiviteit oplevert. Quinn combineert twee dimensies; een 
dimensie die loopt van interne gerichtheid naar externe gerichtheid, de andere dimensie loopt 
van beheersmatig tot flexibel. Bij een combinatie van interne gerichtheid met flexibiliteit  is 
bijvoorbeeld de onderlinge  cohesie van het personeel een belangrijke opbrengst van de 
organisatie. Middelen die daarbij horen zijn  teamontwikkeling en coaching. Zo ontstaan de  
volgende vier kwadranten: 
 
 
 

Human-relationsmodel  
(mensgericht t.b.v. cohesie en 
ontwikkeling personeel) 
 
 

Open systeem model 
(gerichtheid op externe ontwikkelingen en 
innovatie t.b.v. groei en verwerving 
middelen) 

Intern procesmodel 
(beheersgericht t.b.v. stabiliteit, 
controle) 
 
 

Rationeel doel-model 
(resultaatgericht, t.b.v. rendement) 

 
 
 
Figuur 1: vier denkmodellen (Quinn e.a.…… 2004) 
 
Deze vier denkmodellen zijn allemaal bruikbaar als het gaat om OGW, de ene is niet beter dan 
de andere. Het gaat er om de juiste balans te vinden, om passend bij de context en de situatie 
de juiste middelen in te zetten. Vanuit de vier denkmodellen kan OGW verschillende accenten 
en inkleuringen krijgen, waarbij leraren, schoolleiders en bestuurders ook andere rollen 
vervullen. Deze koppeling tussen de denkmodellen  van Quinn en de vormgeving aan OGW is 
weergegeven in tabel 1 . 
 
Zie bijlage 
 
In ons onderzoek hebben wij schoolleiders en bestuurders in een gezamenlijke bijeenkomst 
diverse vragen voorgelegd  rondom OGW. De antwoorden op de vragen werden  telkens 
opgeschreven op post-its en vervolgens in een overzicht geordend  binnen de kwadranten van 
Quinn. Het overzicht  van de antwoorden per organisatie blijkt zeer behulpzaam voor een 
dialoog tussen schoolleiders en bestuurders over de gewenste richting van OGW. (In het 
vervolg van het onderzoek zullen ook leraren betrokken worden bij deze dialoog). 
 
Het human relations model (ondersteunend) en intern proces model (structurerend) was vrijwel 
bij iedere organisatie dominant. Dit betekent dat er een sterke interne gerichtheid is als het gaat 
om OGW.  Veel minder post-its kwamen terecht bij het innovatief denkmodel en het rationeel 
doel model (resultaatgericht). Deze constatering leidde tijdens de bijeenkomst met schoolleiders 
en bestuurder tot intensieve gesprekken over de gewenste richting van interventies. In hoeverre 
zou innovatie meer gestimuleerd moeten worden?  Denken we wel genoeg na over onze 
strategische positie binnen de omgeving, ten opzichte van andere scholen? 
 
In de gesprekken die ontstonden, kwamen een aantal dilemma’s en vraagstukken naar voren: 
 

flexibel 

beheersmatig 

intern 

extern 



 
 

 

Dilemma’s en vraagstukken 

 

1. Vanuit de nadruk die in de maatschappij en in het onderwijs gelegd wordt op verantwoording 

(en daarmee op het intern- procesmodel) ervaart men een spanning tussen opbrengstgericht 

werken en innovatief werken. Opbrengstgericht werken dreigt te veel ingericht te worden vanuit 

het verantwoorden van resultaten en het opsporen van deficiënties en te weinig vanuit een 

open onderzoekende blik, en eigen streefdoelen. 

 

2. Gezien de sterke nadruk op verantwoording voelt men een sterke druk om  opbrengstgericht 

werken te beperken tot taal en rekenen, wat het risico met zich meebrengt dat een bredere 

opvatting van opbrengsten, en de vernieuwing in het onderwijs achterwege blijven. Op deze 

manier behouden we wat we hebben. Maar doen we wel de goede dingen? 

 

3. Meer nadruk op het rationeel doel-model (resultaten en concurrentie) staat op gespannen 

voet met het Human relations-model dat traditioneel sterk vertegenwoordigt is in het primair 

onderwijs. Interventies ingericht vanuit het  rationeel-doel model worden door mensen die sterk 

denken vanuit een human relationsmodel al snel gezien als behorende bij een afrekencultuur. 

 

 

 

Fase van ontwikkeling? 
De nadruk die een bepaald denkmodel krijgt hangt volgens de besturen samen met de fase van 
ontwikkeling van de school /organisatie.  De aandacht is in eerste instantie uitgegaan naar 
het op orde brengen van de informatiehuishouding op het gebied van kwaliteit, 
resultaten en managementinformatie, dat wil zeggen het op orde hebben van de 
interne processen (het interne proces model). Als alles naar behoren is ingericht en werkt, 
dan kan de aandacht weer verbreed worden.  De sterke interne gerichtheid op het inrichten van 
systemen en structuren, is dus misschien  tijdelijk?  Of zet de nadruk op verantwoording en op 
het intern procesmodel een langdurige rem op vernieuwingen en op het optimaliseren van 
resultaten in bredere zin? Hebben we straks misschien alles intern op orde en hebben we 
tegelijkertijd de boot gemist? Verdwijnt de bredere blik en de vernieuwing uit het onderwijs? De 
uitkomsten van het onderzoek waren met name voor bestuurders wat verontrustend. Zij willen 
de vernieuwing graag in het oog houden. 
 
Bewustwording en gericht interveniëren 
Het werken met elkaar, met behulp van expliciteren van opvattingen en denkmodellen geeft de 
mogelijkheid om samen naar vervolgstappen te kijken. 
Bestuurders zien dat een eenzijdige focus op beheer en systematisch werken een rem zet op 
ontwikkeling en vernieuwing. Vanuit hun positie is het vinden van balans in de denkmodellen 
van belang.  
De context en fase van ontwikkeling van de verschillende scholen vraagt om verschillende 
interventies. Op een zwakke school zal er relatief meer aandacht nodig zijn voor het op orde 
brengen van resultaten en interne processen. Op andere scholen zal de ontwikkeling van een 
professionele leergemeenschap waarbij leerkrachten samen verantwoordelijkheid nemen voor 
de implementatie van OGW aan de orde zijn. De bestuurder ziet dat hij/zij keuzes kan maken in 
type interventies en ziet ook waar zijn/haar eigen voorkeuren /dominante denkmodellen liggen. 



Het gezamenlijk vervolgonderzoek van de drie landelijke pedagogische centra zal nu verder in 
kaart brengen welke interventies bestuurders doen in verschillende contexten en waar dat toe 
leidt. 
 
 
Het onderzoek is uitgevoerd ihkv de SLOA-programmering van OCW. In 2011-2012 krijgt het 
onderzoek een vervolg onder 20 besturen. Niet alleen de bestuurders en schoolleiders, ook de 
leerkrachten worden betrokken bij het werken met het procesgerichte instrument. De 
interventies van bestuurders in verschillende contexten zullen verder in kaart worden gebracht. 
In het najaar van 2012 wordt de rapportage van dit grotere onderzoek verwacht. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door de LPC. 
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Bijlage  

Denkmodel  Invulling OGW  Leraren  Management  Bestuur 
Human‐
relationsmodel 
(ondersteunend) 
 

Opbrengstgericht werken zal 
vanuit dit denkmodel 
ingericht worden vanuit 
wederzijds vertrouwen. Er 
wordt gezamenlijk naar 
opbrengsten gekeken omdat 
er samen van geleerd kan 
worden. Kijken naar 
opbrengsten biedt 
handvatten om leerlingen en 
personeel beter te 
ondersteunen/ faciliteren. 

Ontwikkeling 
Evalueren en samenwerkend 
leren met het oog op 
afstemming en persoonlijke 
ontwikkeling. 

Stimulator 
‐ Onderling vertrouwen 

aanmoedigen 
‐ Samenwerking 

stimuleren 
‐ Teambuilding 
‐ Participatie 
Mentor: 
‐  Feedback geven 
‐  Ondersteunen 

Cultureel perspectief 
 
‐stimuleren 
‐samenbrengen van 
gezichtspunten 
‐ zoeken naar gedeelde 
kernwaarden 

Open systeem‐
model 
(innovatief) 
 

Continue aanpassing aan de 
markt, gericht op creativiteit 
en innovatie. De kernvraag is 
wat  er gaande is in de 
buitenwereld en hoe men 
daar toekomst‐gericht aan 
kan bijdragen. 
Opbrengstgericht werken zal 
vanuit dit perspectief ingevuld 
worden als het voortdurend 
zoeken naar nieuwe/betere 
werkwijzen. 

Creativiteit 
Externe en interne informatie 
vertalen naar hypotheses en 
creatieve nieuwe werkwijzen. 
Gegevens gebruiken om te 
checken of nieuwe 
werkwijzen werken 

Innovator 
‐ Behoeften constateren 
‐ Aanpassingen/ 
veranderingen mogelijk 
maken 
Bemiddelaar 
‐ Onderhandelen 
‐ Presentatie naar 

buiten 
‐ Externe relaties 

Innovatief perspectief 
‐     interne en externe 
      kennisuitwisseling  
‐ Verkennen 
‐ Verbinden binnen 

en buitenwereld 
‐ Toelaten 

meervoudige 
gezichtspunten 

‐ Creëren nieuwe 
mogelijkheden 

Rationeel‐
doelmodel 
(resultaat‐
gericht) 
 

Opbrengstgericht werken zal 
vanuit dit perspectief vooral 
ingezet worden om na te gaan 
in hoeverre doelen worden 
bereikt, met het oog op 
outputverbetering. Door hoge 
eisen te stellen worden 
mensen aangespoord om zo 
goed mogelijk te presteren. 

Doelgerichtheid 
Leerkrachten stellen hoge 
streefdoelen en 
optimaliseren hun resultaten. 
Klantgericht handelen.  
 

‘Producent’ 
‐ Taakgericht 
‐ Doelen halen 
‘Bestuurder’ 
‐ Doelen en plannen 

opstellen 
‐ Verwachtingen 

expliciteren 

Resultaatgericht 
perspectief 
‐ Strategische 

doelen 
‐ Strategische 

planning 



  ‐ Instrueren 
‐ Organiseren/delegeren

Intern‐
procesmodel 
(structurerend) 
 

Door opbrengsten 
systematisch en 
gestructureerd in kaart te 
brengen worden fouten 
opgespoord en wordt de 
efficiëntie bevorderd. 
Kwaliteitsinstrumenten 
worden organisatiebreed 
(gestandaardiseerd) ingezet 
om voortgang te meten, 
problemen op te lossen en 
processen te beheersen. 
 

Uitvoering 
Leerkrachten voeren 
protocollen, toetsprocedures 
en regels uit.  Leerkrachten 
leveren gegevens aan. Op 
basis van gegevens worden 
op organisatieniveau 
deficiënties  
weggewerkt/problemen 
opgelost. 
 

Coördinator 
‐ Projectmanagement 
‐ Taken ontwerpen 
‐ Overzicht bewaren 
Controleur 
‐ Inspecteren 
‐ Analyseren 
‐ Details 

Bedrijfsmatig 
perspectief 
‐ Structureren 
‐ Beheersen 
‐ Regelen 
‐ Controleren 
‐ Monitoren 
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