
uit de bestuurskamer

Over deze reeks

De verhalen en de gebeurtenissen zijn fictief maar wel gebaseerd op de
dagelijkse adviespraktijk en opgehaald uit gesprekken met verschillende
bestuurders, rectoren en directeuren. In deze reeks reflecteren experts op
de case en komen ze met een advies aan de fictieve hoofdpersoon in het
verhaal. Er is lang niet altijd één oplossing. Kijken naar vraagstukken en
dilemma’s vanuit verschillende perspectieven en verschillende domeinen
is waardevol om houvast te vinden in complexe situaties en antwoorden
te ontwikkelen bij ‘netelige vraagstukken’.
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Naar een fictieve case van Morris Oosterling



De Windvaan:
schoolontwikkeling als docenten niet willen

Hans worstelt met zijn gevoel over deze schoolleiding. Stuk voor stuk zijn het prettige mensen,
maar er zit hem toch iets niet lekker. Inmiddels is Hans zo’n drie jaar verbonden als directeur van 
de Windvaan. 

Bij zijn aantreden werd het hem duidelijk verteld vanuit het College van Bestuur: er moet gewerkt
worden aan een duidelijk imago van de school. De twee locaties moeten meer onder een vlag gaan
werken, in plaats van als twee individuele scholen. Er was geen sprake van één school, behalve in
naam. Dit werd bij Hans’ aantreden overigens duidelijk herkend door leerlingen en ouders.

De Windvaan is een scholengemeenschap, met twee locaties. Op de ene locatie (“de Zwaan”)
wordt het vmbo gerealiseerd, op de andere locatie (“het Paard”) havo en vwo. Eind jaren ’90 zijn
beide scholen onder hetzelfde schoolbestuur komen te vallen. Er is daarna echter nooit expliciet
gestuurd op eenheid tussen beide locaties. De locaties hadden (en hebben) een eigen  locatie -
directeur en een eigen team verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de eigen locatie. 

De voorganger van Hans heeft daarin verandering gebracht. Er is een gezamenlijke  school -
leiding gekomen. De noodzaak hiertoe is een aanstaande nieuwbouw, die vanwege corona
en tegenvallende financiën binnen de gemeente enkele jaren is uitgesteld. 

Hans’ voorganger was een kordate vrouw: resultaatgericht, duidelijke communicatie, veel
zenden en weinig oor voor tegengeluid. Zij heeft met grote stappen veel weten te bereiken,
maar er is ook veel weerstand ontstaan. Bovendien werd nog steeds niet ervaren dat er
sprake is van één school; niet door ouders en leerlingen, noch door docenten. Na verloop
van tijd is haar positie onhoudbaar geworden en is met wederzijds goedvinden besloten om
afscheid van haar te nemen op deze school. 

Met het aantreden van Hans lag er nog steeds de opdracht om tot meer uniformiteit binnen
de school(-leiding) te komen, maar bovendien binnen een cultuur van gelijkwaardigheid,
openheid en respect. 

In zijn vorige baan heeft Hans gebouwd aan een gemeenschappelijke cultuur op een lyceum, 
een middelgrote school in een grote stad. Dit is hem goed afgegaan. Hans presenteerde zichzelf
daarom in de sollicitatieprocedure als een cultuurbouwer. Ook daarvoor heeft Hans op andere
 plekken laten zien dat hij mensen bij elkaar weet te brengen en onder een visie kan laten werken.
Met veel vertrouwen is Hans door de BAC benoemd. 

HET VERHAAL
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Nu zet Hans vraagtekens bij zijn eigen kunnen. Is dit zijn ´Bridge too far’? Is het Peter Principle nu
dan toch ook op hem van toepassing? Thuis bespreekt Hans zijn dag en zijn zorgen bij het avond-
eten met zijn vrouw. Zij kent hem goed en hij heeft de laatste tijd vaker zijn zorgen met haar
 gedeeld. 

Het zit Hans erg hoog, omdat de noodzaak die hij zo duidelijk voelt gewoon niet wordt onderkend
door de docenten. “Ze zien het gewoon niet, Trudy, ik vertel het ze, en ze wuiven het gewoon weg,
alsof ik gek ben. Vandaag nog in gesprek met een docent Engels, die potdikkie nog wel op beide
locaties werkt. Zij zegt tegen me: “op beide locaties doen we het net even anders, maar het is toch
ook ander onderwijs, dan is dat toch ook logisch dat het anders gaat?” Ik zie dat toch echt zo
 anders. In de schoolleiding zien we het ook anders. Hoewel, dat zou nog wel eens een goed staaltje
‘met de mond beleden’ kunnen zijn. Ik kan me de laatste tijd niet aan de indruk onttrekken dat een
enkeling toch ook anders in de discussie staat. Dat wordt niet zo gezegd, maar lichaamshouding,
non-verbale communicatie en gedrag wijzen daar wel een beetje op. Ik laat dat nu nog lopen
 tijdens vergaderingen, ik weet niet zo goed hoe ik de onderste steen boven kan krijgen. En 
daarbij: onze resultaten zijn eigenlijk helemaal niet slecht. Ben ik dan de enige die de noodzaak
 ervaart? Misschien wel alleen omdat het College van Bestuur dit wil?”

Over beide locaties van de Windvaan kan over de hele linie gezegd worden dat ze het goed
doen. Er is al jaren een stabiele financiële positie: de kengetallen staan allemaal ruimschoots
in het groen. Er is voldoende ruimte voor eventueel noodzakelijke investeringen. Er wordt
veel ruimte geboden voor professionele ontwikkeling van de docenten waar ook gretig
 gebruik van wordt gemaakt. De accountant roemt de controller al jaren om zijn gedegen
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 administratie. Het enige waar Hans zich nog wel zorgen over maakt, is dat het  leerlingen -
aantal al sinds zijn aantreden licht aan het dalen is. Als dit zo doorzet, zou dat wel eens
 impact  kunnen hebben op de financiële situatie. Gelijktijdig denkt Hans dat de nieuwbouw
daar wel verandering in gaat brengen. 

Ook op onderwijskundig vlak valt er weinig te klagen door Hans. De resultaten zijn al jaren
stabiel. Daarbij valt vooral op dat “de Zwaan” het de laatste jaren beter doet dan “het
Paard”. De Inspectie heeft in het rapport aangegeven dat op “het Paard” het pedagogisch
klimaat erg goed is, maar dat er op didactisch gebied nog het nodige te winnen is. Veel
 frontale lessen en dus ruimte voor meer differentiatie en maatwerk. Ook het toetsbeleid zou
kritisch onder de loep genomen kunnen worden. Op “de Zwaan” kiezen leerlingen heel
 bewust voor de school. De locatie is relatief klein en er is veel persoonlijke aandacht voor 
de leerling. Het is bekend dat docenten net dat stapje extra doen voor de leerlingen. 

Op beide locaties hangt een eigen sfeer en uitstraling, met een eigen kenmerkende dyna-
miek. Docenten op beide locaties hebben vanuit voorgaande het idee dat het allemaal wel
lekker gaat en zien de noodzaak niet om ‘de grote omslag’ te maken, zoals het idee van 
Hans nu in de wandelgangen wordt genoemd. Dit wordt niet negatief bedoeld overigens.
Het  onderstreept wel de zorgen van Hans om verandering te brengen in een school waar
 docenten eigenlijk helemaal niet willen veranderen. 

Trudy, de vrouw van Hans, herkent haar man niet meer terug. Vroeger was hij een zorgeloze 
man, met een goed beeld van zijn eigen kunnen, en een goed gevoel voor humor waarmee hij 
zelfs de meest lastige mensen voor zich wist te winnen. Hij lijkt een schim van zichzelf, de humor 
is  verdwenen, de pit is eruit. Daar ligt voor haar een belangrijke uitdaging. Hoe kan Hans zijn
 eigenheid terugwinnen en gebruiken om die opdracht van hem toch te verwezenlijken?
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Op veel scholen leeft de wens om meer gezamenlijkheid te krijgen, om kaders die richtinggevend
zijn bij het organiseren van het onderwijs of het hebben van een gemeenschappelijke visie op basis
waarvan men de toekomst in kan. Gelijktijdig raakt dit een gevoelige snaar, want waar blijft de pro-
fessionele autonomie van de docent? Zorgen de kaders niet voor een beknelling van de eigenheid?
In deze reflectie duid ik twee elementen van leiderschap bij verandering: vertrouwen vanuit het
erbij horen en de moeilijkheid van mensen om te veranderen. Ik richt me hierbij nadrukkelijk op de
rol van de leiding, en later ook op de rol van de adviseur ter ondersteuning van de leiding. 

Op twee niveaus (schoolleiding en scholen) speelt allereerst de vraag ‘waar hoor ik bij, met wie 
voel ik me verbonden?’ Voel ik me onderdeel van “de Zwaan” of “het Paard”, of hoor ik bij “de
Windvaan”? Het antwoord op deze vragen bepaalt veelal de wens tot verandering, of de wens tot
de status quo behouden. En laat daar nou vooral sprake zijn van een wens om de status quo te
 behouden. Tenminste, in elk geval bij de docenten. Ambities tot verandering vallen op dit moment
dan ook in een donker, zwart gat. Van dergelijke ambities komt niks terecht, als ze niet doorleefd
worden vanuit een gevoel van gezamenlijkheid. 

In die zin is het een goede zet van het College van Bestuur om een cultuurbouwer als Hans aan het
roer te plaatsen. Vooral nadat er veel kwaad bloed is gezet. Dit betekent echter wel het nodige
voor Hans. Een gevoel van gezamenlijkheid ontstaat pas als er vertrouwen is ontstaan. Vertrouwen
heeft in het Engels twee bewoordingen: ‘trust’ en ‘confidence’. Trust heeft te maken met het ver-
trouwen in elkaar, in de mensen met wie je samenwerkt. Confidence heeft te maken met het ver-
trouwen dat het resultaat van het werken goed zal zijn. In het geval van de Windvaan blijken de
resultaten al jaren gewoon goed te zijn. Hierdoor vertrouwt men erop dat de resultaten ook als er
niks verandert goed blijven. Waarom veranderen als de resultaten goed zijn? Vanuit vertrouwen,
 bezien als confidence, is dit een logische conclusie.

De Windvaan 
worden:  
verandering 
stimuleren
Reflectie door 
Morris Oosterling
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Vanuit vertrouwen, gezien als trust, kunnen de nodige vraagtekens worden gezet bij het vertrouwen
dat er in de school leeft. In deze casus lijkt er sprake van een wij-zij cultuur: de ene school is een
wezenlijk andere school dan de andere. Het uitblijven van gezamenlijke kernwaarden, die bepalend
zijn voor het handelen (initieel van de schoolleiding), zorgt ervoor dat er kampen kunnen ontstaan.
Het is uiteraard allereerst de vraag of niet kan worden doorgegaan als twee scholen. Is er een
noodzaak om het samen te doen, kan het ook apart? Als het doel is om gezamenlijk door te gaan,
dan is het dichten van de kloof, het bouwen aan de gemeenschappelijke cultuur de eerste vervolg-
stap. Urgentiebesef is een veelgehoorde manier om dit te realiseren, maar veelal werkt dit alleen
als de resultaten hier aanleiding voor geven. Daar is hier geen sprake van. Dat betekent dat het
proces genuanceerder is. 

Familiaire cultuur
In mijn praktijk zie ik meer dan eens dat er een familiaire, in tegenstelling tot een professionele of
kwaliteitscultuur heerst. Het is erg gezellig, iedereen kan prima met elkaar, de feestjes zijn gezellig,
maar er is weinig professionele aandacht voor of dialoog met elkaar, men spreekt zich niet uit over
professionele doelen en het met elkaar bezien of doelen ook gerealiseerd worden blijft uit. Dit
zorgt voor een mentaliteit waarin eenieder zichzelf en eigen belangen kan plaatsen boven die van
anderen, of van de groep als geheel. Een gemeenschappelijk kader ontbreekt. Dit begint bij de
schoolleiding, waar individuele leden met hun eigen belangen in de vergadering zitten. Dat voelt
Hans waarschijnlijk goed aan. 

Taal kan daarin een wereld van verschil maken. Praten in termen van ‘wij’, ‘ons belang’, ‘gezamenlijk
willen we…’, etc. geeft aan wat jouw manier van kijken is. Net zoals het praten in termen van ‘in het
belang van de leerling’, in plaats van ‘het belang van de docent’. Dat raad ik Hans dan ook ten zeer-
ste aan. Het begint bij taal, maar dit zou zich moeten doorvertalen in besluiten, keuzes en acties die
voortkomen uit dit gezamenlijke denken. Dit vraagt wel van Hans dat hij duidelijk kan articuleren
waar de noodzaak tot verandering nu eigenlijk in zit, buiten het feit dat het College van Bestuur 
dit wil. Hans zal uit de dagelijkse gang moeten stappen om zijn eigen visie op de school, en op 
het leiderschap van de schoolleiding te bezinnen. Dit kan hij vervolgens uitdragen, niet alleen in
woorden, maar vooral ook in zijn handelen. Dat kan niet zonder het gesprek met iedereen in de
school. Zodat men vertrouwen (trust) krijgt in Hans. 

Dagelijks consequent je eigen visie in de school uitdragen in je handelen geeft richting en duide-
lijkheid. Het toont waar je voor staat, en waar je met de school naartoe wilt. Dit mag echter niet
voelen als een keurslijf. Aandacht voor de ander is de kern.

Vooral in individuele gesprekken kan Hans vanuit zijn visie continu in gesprek met docenten, met
ouders, met leerlingen. Om urgentiebesef te creëren op basis van het gezamenlijke perspectief.
Soms zal hij daarin meer ‘dwingend’ moeten zijn en kaders moeten stellen, soms kan hij coachend
optreden en de ander helpen richting te bepalen die congruent is met de visie.
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Motivatie, capaciteit, gelegenheid
In de tweede plaats speelt er het veranderingsproces: hoe komen mensen in beweging, en wat
heeft eenieder hiervoor nodig? Verandering kan tot stand komen als aan drie voorwaarden wordt
voldaan: motivatie, capaciteit en gelegenheid. 

Laat ik beginnen bij motivatie. In het adoptiemodel van Rogers worden verschillende groepen
 mensen onderscheiden, die naarmate de tijd vordert een nieuwe werkwijze, idee of product zullen
omarmen. Het is belangrijk om in elke fase precies die mensen te bereiken en enthousiast te maken
voor de visie, de verandering. De eerste categorie zijn de innovators. Mensen die nieuwe ideeën
 direct omarmen, zij leven voor verandering en voor interessante vernieuwingen. De early adopters
zijn de pioniers en volgen na de innovators. Als deze beide groepen enthousiast zijn, komt de
meerderheid ook mee (eerst de voorlopers, daarna de achterlopers). Er is tot slot altijd een groep
achterblijvers, mensen die absoluut niet mee willen in een verandering. In veel scholen hoor ik terug
dat juist deze groep een luide stem verheft. Hierdoor kan het lijken of deze 5 tot 10% de stem is
van 90% van de hele groep. 

Dan de capaciteit. Deze wordt over het algemeen schromelijk overschat. Mensen vinden het ontzet-
tend moeilijk om te veranderen, zelfs als ze zeer gemotiveerd zijn om dat te doen. Iedereen die een
verslaving heeft willen opgeven, of een goed voornemen heeft gehad om meer te gaan sporten in
het nieuwe jaar, weet hoe hardnekkig oude routines blijken te zijn. Hoe moeilijk is het om de dingen
anders te gaan doen, als de motivatie niet zo sterk is als voor deze belangrijke zaken? Schier
 onmogelijk. Het is dus eigenlijk knap hoeveel beweging we met elkaar weten te realiseren in het
onderwijs. Hans zal zich bewust moeten zijn van de moeilijkheid om te veranderen. Daar mag hij
 begrip voor hebben en tolerant naar zijn. Aandacht en betrokkenheid zijn daarvoor belangrijk. Net
als herhaling. Steeds opnieuw weer herhalen waarom de verandering noodzakelijk is, consequent
blijven uitdragen wat de gezamenlijke visie is, niet alleen in woord, maar ook in daden.

Tot slot komt gelegenheid. Hier gaat het erom de docenten die enthousiast zijn geworden de
 middelen aan te reiken om een volgende stap te zetten, om ze in werkgroepen aan het werk te
laten zijn, om kaders uit te werken, waar nodig gebruik te maken van externe begeleiding en vooral
ook tijd om met elkaar in gesprek te zijn en blijven over de ontwikkelingen, de stappen die gezet
zijn en vooral ook de stappen die gezet zullen worden in de komende periode. Dit is belangrijk om
ook duidelijk te maken dat het geen bevlieging is, en dat er serieus werk wordt gemaakt van de
ontwikkeling. Ieder kan op zijn eigen moment instappen, maar uiteindelijk zal wel iedereen 
moeten instappen.

Coaching voor de schoolleiding
In het voorbeeld ziet Hans’ vrouw hem als een schim van zichzelf. Individuele coaching kan Hans
helpen om dichter bij zichzelf te blijven in de moeilijke omstandigheden. Coaching draagt bij aan
zelfinzicht, legt patronen bloot, geeft inzicht in het eigen handelen in relatie tot diverse  (confron -
terende) situaties, en stelt de ander in staat om eigen hulpbronnen aan te boren om nieuwe
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 situaties het hoofd te bieden. Het is in mijn ogen noodzakelijk dat Hans zo snel mogelijk een goede
coach zoekt en hier intensief mee aan de slag gaat, om potentiële uitval te voorkomen. 

Hans zelf ziet vooral dat de schoolleiding niet op een lijn zit. Ook hier kan coaching  (groeps -
coaching en individuele coaching van de leden van de schoolleiding), vooral als dit in combinatie
wordt gedaan met begeleide intervisie en beleidsdagen, een belangrijke rol spelen in het realiseren
van de gewenste verandering. Het resultaat hiervan zal zijn dat de schoolleiding elkaar beter kan
leren kennen, de gelijkgerichtheid groter wordt (‘de schoolleiding wordt een team’), de manier van
werken beter met elkaar wordt afgestemd (‘gezamenlijk doelen realiseren’), het beleidsvoerend
 vermogen toe zal nemen en het onderwijskundig en transformationeel leiderschap van de  school -
leiding meer zichtbaar wordt en ze in staat stelt om de verandering tot een succes te maken. 
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Over Morris Oosterling

Morris Oosterling is verbonden aan het netwerk van KPC Groep. Als adviseur, coach en
 onderzoeker ondersteunt hij besturen en scholen. Zijn focus ligt op vraagstukken rondom
leiderschap, bestuur en toezicht en kwaliteitsborging. Ook verzorgt Morris Oosterling
 opleidingsprogramma’s voor (toekomstige) leidinggevenden. Verder begeleidt hij scholen
bij het opstellen van schoolplannen. In 2019 promoveerde hij op het proefschrift ‘Op zoek
naar leiderschap: de top in non-profit organisaties bezien vanuit selectie’.

Meer over Morris Oosterling: 
www.kpcgroep.nl/morrisoosterling



‘Laat me 
niet zoals 
ik ben’

Reflectie door 
Hilde Adriaenssens

Een casus, weer ‘uit het leven gegrepen’, rijk en gevarieerd en waar veel van te leren valt. 
Op een of andere manier doet de beschreven thematiek me denken aan het boek van de peda-
goog Feuerstein ‘Laat me niet zoals ik ben’. Niet in eerste instantie vanwege de intensieve aanpak
om kinderen en volwassenen met een ontwikkelachterstand in ontwikkeling te brengen, maar
vooral vanwege zijn uitgangspunt dat de mens van nature modificeerbaar is, een open systeem,
open voor verandering. Dit uitgangspunt staat diametraal tegenover de onderliggende uitgangs-
punten in deze casus, waarin de trigger voor veranderen buiten de mens gelegd wordt, vanuit de
veronderstelling dat wij van nature en per definitie gaan voor het behoud van wat we hebben en
juist niet open staan voor verandering. Maar in tweede instantie toch ook vanwege de methodiek,
waarin de kwaliteit en de intensiteit van de interactie tussen begeleider en cliënt centraal staan,
waarin heel veel energie gaat zitten in het kennen, begrijpen en doorgronden van de cliënt en
zijn/haar ontwikkelvermogen, om van daaruit (denk)gewoontes aan te reiken die het leer- en
 handelingsvermogen van de cliënt gaandeweg vergroten. 

Vaak wordt aangegeven dat urgentie het motortje is voor veranderen. Het ‘burning platform’ zou
voorwaarde zijn om in beweging te komen. Liefst nog geïnitieerd en gedragen door een ‘leidende
coalitie’, de schoolleiding in dit geval. Et voilà, dan zijn we vertrokken voor een mechanisch, reactief
verandertraject waarin er altijd een aanleiding van buitenaf gevonden moet worden (minder  leer -
lingen, stijgende kosten, het plegen van nieuwbouw, nieuwe wetgeving etc.), waar ‘moeten’ aan de
orde van de dag is, vanuit de veronderstelling dat er voor elk probleem een oplossing bedacht 
kan worden, die daarna planmatig en systematisch wordt ‘uitgerold’. 

Het probleem, zoals door het CvB van De Windvaan verwoord, is volgens hen het imago van de
school: ‘er moet gewerkt worden aan een duidelijk imago van de school. De twee locaties moeten
meer onder een vlag gaan werken, in plaats van als twee individuele scholen. Beide scholen
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 hebben immers dezelfde naam.’ En dat in een cultuur van gelijkwaardigheid, openheid en respect.
Al meteen rijst dan de vraag, hoezo, waarom, waartoe? Hoe past het moeten samenwerken bij 
een cultuur van gelijkwaardigheid? Welk probleem wil het CvB eigenlijk opgelost hebben?

Ik ben nieuwsgierig naar welk (ander) licht het uitgangspunt van Feuerstein kan werpen op deze
casus, waardoor (aanvullend) andere mogelijkheden op het pad komen van Hans. 
Vanuit het uitgangspunt dat mensen open staan voor verandering en van nature leergierig zijn en
willen ontwikkelen, ligt het voor de hand het aanknopingspunt voor de verandering te zoeken 
bij de behoefte die er leeft bij de medewerkers om te leren en te ontwikkelen. Aan te sluiten ook
bij hun weten en aanvoelen van hoe het hier en nu gaat, wat daarin goed gaat en wat niet.

Samen op zoek gaan
Door in de overtuigingsmodus te gaan, komt Hans zelf al tot de conclusie dat hij wellicht de 
enige is die overtuigd is van de noodzaak tot veranderen, (enkel) ingegeven door de opdracht 
van het CvB. 
Wat nu als Hans een proces op zou starten, waarbij hij samen met de medewerkers in kaart brengt
welke ontwikkelingen zich allemaal afspelen binnen en buiten de school en wat de vraagstukken zijn
die aanleiding geven tot ontwikkeling? Wat als hij een proces zou initiëren van samen zoeken naar
kansen en vernieuwing, van interacties, van samen op zoek gaan naar handelingsalternatieven? Wat
als hij ruimte zou creëren voor experimenteren, waardoor voelbaar wordt wat wel en niet werkt? 
De leerlingen, die nu buiten beeld blijven, zouden zeker op het toneel verschijnen en in de spot-
lights komen te staan. Want zijn zij niet de belangrijkste drijfveer voor docenten om het elke dag
weer beter te willen doen? 

Wat zou er gebeuren als de feedback van de inspectie (… op “het Paard” het pedagogisch klimaat
erg goed is, maar dat er op didactisch gebied nog het nodige te winnen is …) aanleiding zou zijn
om nieuwsgierig in gesprek te gaan met de collega’s van de Zwaan, om met elkaar uit te wisselen
hoe daar zaken worden aangepakt? Zou dit niet de kans vergroten dat het discours van leren van en
ontwikkelen met elkaar ten tonele gevoerd wordt en minder de taal van kengetallen en systemen
(er is al jaren een stabiele financiële positie: de kengetallen staan allemaal ruimschoots in het
groen, er is voldoende ruimte voor eventueel noodzakelijke investeringen, etc.)?
En zou dit niet zomaar kunnen leiden tot gesprekken die niet gevoerd kunnen worden, zonder met
elkaar te verkennen welke visie ten grondslag ligt aan het onderwijs, de idealen van waaruit het
 onderwijs concreet vorm krijgt en resulteert in een aantrekkelijk, gedragen toekomstperspectief? 
Zit daar voor de docenten niet de uitdaging, de zingeving en betrokkenheid waardoor ze in
 beweging komen?

Aangrijpingspunten
Zou het niet mooi zijn als Hans kans zou zien om de aangrijpingspunten die hij ziet om te verande-
ren ook in het spel te brengen? Het dreigend dalend leerlingenaantal, de noodzaak om het didac-
tisch vermogen van Het Paard op te krikken, en natuurlijk ook de opdracht van het CvB om tot
meer uniformiteit te komen binnen de schoolleiding in een cultuur van openheid en respect, zou 
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hij zichtbaar kunnen maken, problematiseren vanuit zijn perspectief en invoegen als waarnemingen
die evengoed voeding zijn in het creëren van een gezamenlijk perspectief. 
Hij zou natuurlijk ook het CvB kunnen uitnodigen om deel te nemen, als belangrijke speler in deze
constellatie.

Wat dat vraagt van Hans? Eilanden van rust en reflectie plannen, tijd nemen met en voor elkaar. Zelf
verbinding zoeken en verbinding tussen mensen onderling stimuleren. De buitenwereld naar binnen
brengen. Samen de huidige situatie verkennen en samenspel organiseren om vernieuwing mogelijk
te maken. Niet sturen op alle neuzen dezelfde kant op, maar de verschillen die er zijn waarderen en
van daaruit zoeken naar gezamenlijke kracht: met behoud van identiteit samen sterk.
Het is achterhaald, een illusie te denken dat mensen in beweging komen vanwege prikkels, omdat
het moet of omdat ze beloond of bestraft worden. Het is aan de andere kant ook een illusie te
 geloven dat ze zich ontwikkelen omdat ze de ruimte krijgen in een zelfsturende organisatie en als
vanzelf proactieve, inventieve professionals worden. 

Bemoeienis is nodig!
En daarmee zijn we weer beland bij Feuerstein en de prachtige titel van zijn boek: ‘Laat me niet
zoals ik ben’, maar bied mensen een proces aan waar ze hun eigen inhoud kunnen inbrengen,
 uitbreiden en aanscherpen door een context te creëren waarin zij een construct maken waar ze 
zelf duiding aan kunnen geven!

Over Hilde Adriaenssens

Hilde Adriaenssens is netwerkpartner van KPC Groep. Als adviseur en (organisatie)- 
coach houdt ze zich bezig met vraagstukken rond leiderschap, organisatieontwikkeling en
cultuurverandering. Vaak werkt ze op het snijvlak van bestuurlijke, veranderkundige en 
besluitvormingsprocessen. Met een integrale blik zorgt ze voor nieuwe inzichten. Ze is
thuis in onderwijsorganisaties waar veel op het spel staat. Die te maken krijgen met 
complexe uitdagingen die noodzaken tot ‘multifocaal kijken’. Lerend organiseren is een
kernthema in haar werk. Vanuit verschillende rollen helpt Hilde Adriaenssens  onderwijs -
organisaties hun potentieel, collectieve intelligentie en creativiteit te benutten: als 
(organisatie)coach, adviseur, (interim)projectleider of programmamanager.

Meer over Hilde Adriaenssens: 
www.kpcgroep.nl/hildeadriaenssens
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Magie 
van 
koepeltentjes

Reflectie door 
Ton Bruining 

In onze adviespraktijk komen we het regelmatig tegen dat er schotten staan tussen bijvoorbeeld
scholen binnen een schoolbestuur, tussen verschillende locaties van een school en tussen  afde -
lingen van een scholengemeenschap. De grote vraag voor Hans is om duidelijk te krijgen wat het
probleem is. Beide scholen doen het goed, al zijn er wel zorgen over de instroom en zijn er
 programmatische aandachtspunten. Het bestuur wil dat de beide scholen meer een gezicht naar
buiten laten zien. Maar waarom eigenlijk? Is hier sprake van oplossing (gelijkvormigheid) zoekt
 probleem (verscheidenheid)? De frontlijn is tegen en dat is wel te snappen. Onder het commando
van de vorige directeur werd mensen verteld dat ze moesten veranderen en waarschijnlijk ook hoe
dat zou moeten. Nu willen mensen niet veranderd worden, maar ze willen best veranderen als ze
daartoe de noodzaak zien. Bedenk verder ook dat het handelen van de medewerkers een product
is van de schoolorganisatie. Op dit vlak lijken mij de zorgen over een op zichzelf betrokken cultuur
terecht. De vraag is of een meer gewiekste veranderaar een duurzaam resultaat kan  bewerkstel -
ligen door met meer zachte hand door te drukken of dat duurzame onderwijsontwikkeling, school-
ontwikkeling en professionele ontwikkeling om iets anders vraagt. In mijn reflectie op casus ‘de
Windvaan’ zie ik drie invalshoeken. Voor mijn eerste invalshoek kies ik het waartoe en daarvoor zou
ik het bestuur, Hans en teams willen vragen om de blik naar buiten te richten? Daarop aansluitend is
mijn tweede invalshoek geïnspireerd door het leerpotentieel dat in netwerken zit. Daarvoor zou ik
bestuur, directie, teams en medewerkers willen uitnodigen om te zoeken naar tijdelijk werkbare
overeenstemmingen, de derde invalshoek. Hierna ga ik vanuit de drie gekozen invalshoeken 
dieper op de casus in.

Invalshoek: Blik naar buiten
Het valt me op dat in de casus niet vermeld wordt welke waarde beide scholen samen zouden
 kunnen toevoegen aan de ontwikkeling van de leerlingen, aan de (lokale) samenleving en aan het
educatieve netwerk. De makke van veel instellingen in de publieke dienstverlening en dus ook van
scholen is dat ze gemakkelijk naar binnen gekeerd raken. De ontwikkeling van leraren, daarmee 
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ook van onderwijsteams en van scholen en schoolbesturen staat of valt met externe oriëntatie. Wat
 verwachten de basisscholen waar de leerlingen naar toe gingen van de Windvaan, op welke wijze
kan de Windvaan hun werk voortzetten en wat verwacht omgekeerd de Windvaan dan van de basis-
scholen? En wat verwachten het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs op hun beurt van de
Windvaan? Uit allerlei projecten leren we dat een doelgerichte, dagelijkse en actieve samenwerking
met netwerkpartners schoolorganisaties kan wakker schudden. Niet alle onderwijsmensen hoeven
trouwens netwerkers te zijn als de netwerkers maar goede relaties hebben in de school. Leraren die
geprikkeld worden om naar buiten te kijken zorgen niet alleen dat zij met hun onderwijs meer
meerwaarde toevoegen, maar blijven daardoor ook zelf vitaler. Heb je minder oog voor de buiten-
wereld, blijf je in je eigen routines hangen, dan begrijp je steeds meer van steeds minder, waardoor
je minder wendbaar wordt, het geloof in de waarde van het onderwijs kunt verliezen waardoor je
uiteindelijk afbrandt en uitdooft. Wil je leraren zien als professionals, vermoei ze dan niet met wat
er volgens jou moet gebeuren, wat ze volgens jou moeten zien, maar breng ze in verbinding met
de buitenwereld en met elkaar en vertrouw daarbij op hun professionaliteit. Ervaringen met de
 basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs die in de Brainportregio Eindhoven met
 bedrijven samenwerken bevestigen dat scholen er vitaler, onderzoekender en ook gewoon beter 
en leuker van worden, voor de leerlingen en voor de leraren zelf. Ervaringen met academische
 opleidingsscholen en opleidingsscholen laten zien hoe jonge onderzoekende leraren en de leraren-
opleiding als kenniscentrum dienstbaar kunnen zijn aan onderwijsteams, aan de ontwikkeling van
het onderwijs en van een leven lang duurzaam leren en werken. Tenslotte laten ervaringen met  
10-14 scholen zien dat op het grensvlak van twee schoolsystemen er chemie kan ontstaan wanneer
leraren uit het primair en het voortgezet onderwijs elkaar uitdagen om samen en met  belang -
hebbenden beter onderwijs te maken. Dat hoeft niet per se een nieuw onderwijsconcept voor een 
10-14 school te zijn. De kern van 10-14 onderwijs dat zijn de professionals die samenwerken. 

De opdracht van Hans in dit perspectief is om ervoor te zorgen dat het venster naar de  buiten -
wereld wordt opengezet en de vraag naar de toegevoegde waarde wordt gesteld. De onderwijs-
professionals kan hij de rest laten doen. Zo kan Hans ook tijd maken om zichzelf weer terug te
vinden.

Invalshoek: Het leerpotentieel in het netwerk van 
de Zwaan en het Paard
Met mijn reflectie vanuit het eerste perspectief dat ik koos kwam ik vanuit een pleidooi voor een
oriëntatie op de buitenwereld uit op de kracht van netwerken. Vanuit eigen onderzoek naar net-
werkontwikkeling weet ik dat er vier leermechanismen zijn die in een netwerk op gang kunnen
komen en die de toegevoegde waarde van netwerkpartners kunnen vergroten. 
Daarbij is het niet per se nodig om precies hetzelfde te worden, eenheid in verscheidenheid. Het
gaat erom dat de teams van de Zwaan en het Paard niet met de ruggen naar elkaar toe gaan staan,
maar onder de paraplu van De Windvaan hun eigen identiteit kunnen versterken en elkaar kunnen
aanvullen. Identificatie is het eerste leermechanisme. 
Meer gezamenlijkheid kan ontwikkeld worden door ‘samen te klonteren’ op een project. Met een
knipoog naar samenwerkingsprojecten die we in onze adviespraktijk begeleiden kun je bijvoorbeeld
denken aan projecten waarin praktisch begaafde leerlingen van de Zwaan samen optrekken met
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cognitief begaafde leerlingen van het Paard. Denk bijvoorbeeld aan het samen ontwikkelen van 
een bedrijf, waarvoor samen plannen worden gemaakt, de praktisch begaafden bijvoorbeeld een
foodtruck bouwen, apparaten repareren en een winkel voor vintagekleding inrichten, waarbij de
cognitief begaafden een marketingplan maken en een begroting, een project waarin leraren van de
Zwaan en het Paard met de leerlingen, met elkaar en met bedrijven partners samen werken en een
project waarin de successen samen gevierd worden. Coördinatie is het tweede leermechanisme.
Bij het derde leermechanisme, reflectie, gaat het er bijvoorbeeld om dat medewerkers van de
Zwaan en die van het Paard in elkaars schoenen gaan staan en bijvoorbeeld ontdekken dat het
Paard op pedagogisch vlak niet alleen kan leren van de Zwaan maar ook werkwijzen kan overnemen
en dat op het kennisvlak het omgekeerde kan gebeuren. Reflectie betekent hier dat iets van de
ander zich in jou weerspiegelt.

Als twee organisaties transformeren tot een nieuwe organisatie zit het leren in de transformatie, het
vierde leermechanisme. In het samen doelgericht ontwerpen van het curriculum en werkprocessen,
het samen met belanghebbenden rond het kampvuur zitten en samen waarden, leidende principes
en regels afspreken, rollen en taken verdelen en fricties die zich daarbij voordoen oplossen. 

Vanuit het tweede perspectief is het de opgave voor Hans om samen met het bestuur en andere
belanghebbenden aan de ene kant en met leraren aan de andere kant te onderzoeken hoe ze zich
op de meest waardevolle manier tot elkaar zouden kunnen verhouden, wat het dan zou moeten
 opleveren en wat daarbij aan ondersteuning nodig is. Daarbij is het denkbaar dat bijvoorbeeld een
gezamenlijk project ook leidt tot het van elkaar overnemen van manieren van werken. Of juist dat
vergelijkbare manieren van werken tot gezamenlijke projecten kunnen leiden.

Invalshoek: Tijdelijk werkbare overeenkomsten tussen 
de Zwaan en het Paard
Vanuit mijn derde invalshoek zou ik de hiervoor gekozen aanpakken enigszins willen relativeren.
Schoolleiders, adviseurs en trainers en ook leraren hebben vaak de neiging om het doel laten we
zeggen linksom om te bereiken, langs de weg van de instrumenten. Maar je kunt het ook rechtsom
doen, en de instrumenten links laten liggen. Het gaat dan langs de normatieve weg. Wat komen we
tegen, wat staat er op het spel en welke waarden zijn in het geding en wat moeten we doen om 
het goed te doen. Bedenk daarbij dat steeds duidelijker wordt dat er grenzen zijn aan de maak-
baarheid van onze samenleving en dus ook van een schoolorganisatie. De normatieve weg vraagt
om  voort durende gezamenlijke reflectie, vooraf het werk, tijdens het werk en na afloop. Wat is de
bedoeling van wat we doen en hoe kunnen we dat het beste doen, hoe dealen we met  onzeker -
heden en wat hebben alle betrokken onderwijsprofessionals daarbij nodig? Leraren,  onderwijs -
ondersteuners en schoolleiders. 

Handelen vanuit het derde perspectief vraagt van Hans om leiding te geven aan de ontwikkeling
van het reflectieve vermogen van de school en aan ontwikkeling van professionele  oordeels -
vorming. Door steeds samen te reflecteren ontwikkelen de betrokkenen gaandeweg een moreel
kompas, kennis over goed en fout en leren ze met het oog op de leerling steeds tijdelijk werkbare
overeenstemming te bereiken.
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Meer over Ton Bruining: 
www.kpcgroep.nl/tonbruining

Over Ton Bruining

Ton Bruinig is verbonden aan het netwerk van KPC Groep. Ton Bruining begon zijn loop-
baan in de thuiszorg waar hij werkte als behandelaar, bedrijfsopleider en intern adviseur.
Hij werd leraar na een eerstegraadsopleiding sociale pedagogiek. Na acht jaar thuiszorg
was hij gedurende vier jaar hoofd bedrijfsopleidingen van een top - klinisch ziekenhuis.
Na twaalf jaar zorg vervolgde hij zijn carrière in het bedrijfsleven. Gedurende zes jaar was
hij Internationaal Trainingmanager, hij adviseerde de Raad van Bestuur, landendirecties,
stafafdelingen zoals HR en de operationele managers over het leren en ontwikkelen van
de medewerkers en de organisatie. Zelf was hij verantwoordelijk voor het opleiden van
businessunit managers in samenwerking met de manager Management Development.
Daarna werkte hij twintig jaar als senioradviseur in het onderwijs, met aandacht voor
 netwerkvorming, organisatieonderzoek, onderwijsinnovatie en professionalisering, Hij
promoveerde op een organisatiefilosofische studie naar leren op de werkplek in de
 publieke dienstverlening. Tweemaal vervulde hij de rol van lector en ruim vier jaar ver-
vulde hij de rol van directeur en het laatste jaar was hij ook bestuurder. In dienst van zijn
werk als adviseur maakt hij tegenwoordig deel uit van het lectoraat leren en innoveren.
Het lectoraat richt zich op organisatieontwikkeling als voorwaarde voor  onderwijsont -
 wikkeling. Zelf doet hij onderzoek naar de morele dimensie van onderwijsinnovatie en
 begeleidt hij promovendi. Naast zijn werk als adviseur was hij twaalf jaar toezichthouder
en verzorgt hij opleidingen voor de vereniging van toezichthouders in onderwijs en
 kinderopvang.

Koepeltentjes
Tenslotte nog dit. In 2013 ontmoette ik de in 2015 helaas omgekomen poolreiziger Marc
 Cornelissen. Hij vertelde me toen dat tijdens een expeditie er steeds gedoe was tussen twee
 ploegen. Wilde de ene ploeg via het westen naar het noorden trekken dan ging de andere ploeg
liever over de oost. Wanneer werd uitgeprobeerd wat het snelste ging, dan bleek dit niet zo veel uit
te maken. Het gedoe verdween toen leden van ploeg A en van ploeg B niet meer ploeg bij ploeg
overnachtten, maar in gemengde koepeltentjes gingen slapen. Dat had een magische werking.


