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Waarde(n)vol organiseren 
Beroepsproduct 1 en 2 
1 Hoofdstuk 1 Inleiding 
Daarin dat dit onderzoek plaats vindt op de Oscar Romeroschool tussen 1 februari en 17 juni 2022 is 

er een inleiding geschreven dat een duidelijk beeld geeft over de missie, visie, strategie en 

doelstelling van de organisatie.  

1.1 Omschrijving Oscar Romeroschool 
De Oscar Romeroschool is een Katholieke basisschool, aangesloten bij de Rotterdamse Vereniging 

voor Katholiek Onderwijs (RVKO) en wil vanuit deze levensovertuiging ons onderwijs inhoud geven. 

Er wordt een sfeer geschept waarin ieder kind zich geborgen en geaccepteerd voelt, ongeacht zijn 

capaciteiten, taal en culturele achtergrond. In de pedagogische aanpak staan afspraken voor 

teamleden, ouders, kinderen en die daarbij ondersteunen. 

Binnen schooltijd biedt de Oscar Romeroschool een rijke schooldag voor de kinderen. Het kind krijgt 

hierdoor de mogelijkheid om verschillende talenten van zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. De 

vakken worden gegeven door vakkrachten met ieder hun eigen expertise. Deze vakkrachten werken 

samen met de groepsleerkrachten en sluiten aan bij de thema’s in de klas. Zo werkt de Oscar 

Romeroschool op verschillende manieren aan dezelfde doelen. Dit zorgt voor hogere 

onderwijsresultaten.  

1.2 Missie, visie en strategie Oscar Romeroschool 

1.2.1 Missie  
De Oscar Romeroschool ziet het als belangrijkste taak om kinderen een sterke basis mee te geven 

voor hun toekomst in de maatschappij. Ze willen elk kind zich laten ontplooien tot een ‘competente 

rebel’, die zelf keuzes kan maken, deze kan beargumenteren en trots is op de keuzes die hij of zij 

maakt. Daarom luidt de missie:  

‘Oscar Romeroschool, voor een sterke basis!’ 

1.2.2 Visie 
De Oscar Romeroschool wil dat de school een vertrouwde plek is, waar ieder kind het naar zijn zin 

heeft. De school wil de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomstige plaats in de 

maatschappij. Jonge kinderen krijgen de tijd, de ruimte en aandacht die ze nodig hebben om zich al 

spelend zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Oudere kinderen worden uitgedaagd om, 

uitgaande van hun (on)mogelijkheden, zo goed mogelijk te presteren. Ze leren rekenen, taal, lezen en 

ontdekken de wereld om zich heen. Ze leren samenwerken en ontwikkelen zelfvertrouwen en leren 

zichzelf sturen.  

1.2.3 Strategie, ambitie en doelstelling 
De Oscar Romeroschool stelt aan het begin van het schooljaar ambities op met het team. Deze 

ambities zijn leidend om prioriteiten te stellen en planmatig alle items aan bod te laten komen, dit 

middels doelen en acties op de bouwborden en groepsborden. Het vieren van successen, het delen 

van verbazing, bloopers en het inzetten op werkgeluk zijn belangrijke speerpunten die nauw 

aansluiten bij de verbetercultuur die graag wordt gezien. Om de kinderen en de collega’s (nog) 
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verder te laten ontwikkelen in een verbetercultuur wordt er gewerkt volgens de aanpak van Stichting 

LeerKRACHT. Een geïntegreerde aanpak om ‘elke dag samen een stukje beter’ te worden. Binnen 

deze aanpak wordt er met regelmaat geëvalueerd. 

Begin van het schooljaar wordt met het team de ambities, prioriteiten, jaardoelen vastgesteld. 

Hierbij wordt continue de vraag gesteld: “Wat is het effect op onze kinderen en wat kunnen we 

morgen al anders doen? ”  

Vanuit de ambities komen de prioriteiten op het jaarbord. Het jaarbord is leidend voor het handelen 

op schoolniveau. Vervolgens wordt er in de bouwen (bouw 1/2/3; bouw 4/5/6/7/8) en de 

verschillende subgroepen (IB, administratie, Brede school en directie) gewerkt met de vertaling van 

de ambities naar specifieke realistische doelen en haalbare (en sprintbare; max 8 weken) acties.  
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2 Hoofdstuk 2 Opdrachtformulering 

2.1 Aanleiding 
Gedrag veranderen is een grote uitdaging. Vooral als het gaat om het aanpassen van routines, 

waarvan leerkrachten zich nauwelijks bewust zijn. Daarom is een doordachte aanpak en draagvlak 

nodig voor een ‘continu verbetercultuur’. Het werken met een ‘verbeterprogramma’, zoals 

LeerKRACHT, is nog geen garantie voor daadwerkelijke verbetering in de praktijk.  

2.1.1 Continu Verbeteren 
De Oscar Romeroschool is in schooljaar 2015-2016 is begonnen met de aanpak van ‘Stichting 

LeerKRACHT’. Op een school met een verbetercultuur werk je samen aan nog beter onderwijs. Een 

cultuur waarin je als leraren van elkaar leert en samen met de kinderen en de schoolleiding het 

onderwijs continu verbetert. De aanleiding om te starten met het programma is het creëren van een 

professionele schoolcultuur.  

 

Figuur 1 Instrument & randvoorwaarden LeerKRACHT 

Hoe wordt dat gedaan? Aan de basis staan vier LeerKRACHT-instrumenten die elkaar onderling 

versterken (de bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback, stem van de leerling). Deze 

instrumenten zet je in een geplande ritmiek in en vormen de kern van het LeerKRACHT-programma 

daarmee je op jouw school een verbetercultuur kan creëren (Stichting leerKRACHT, 2022). 

Door de deelname aan de verbetercultuur van LeerKRACHT is er heel wat veranderd in de structuur 

van overlegmomenten, communicatie en beslissingen. De taak/ invloed van het middenmanagement 

is weggevallen en er wordt van de directie een andere manier van leiding geven verwacht. Daarnaast 

is sinds de invoering in het schooljaar 2015-2016 hebben er binnen het team wisselingen 

plaatsgevonden van collega's. 

2.2 Doelstelling 
Het team heeft te weinig aandacht voor het uitvoeren en monitoren van het programma. Dit is 

gebleken uit het gesprek met de schoolleiders en de Interne begeleider over de verbetercultuur op 

de Oscar Romeroschool (Koedood, Van Vilsteren, & Van Pelt, 2022). Hierdoor kan het zijn dat 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

6 

leerkrachten de aanpak in de praktijk anders uitvoeren zoals bedoeld. Leerkrachten vallen, dan snel, 

weer terug in ‘oud’ gedrag. Er zijn aanvullende acties nodig om onderwijsverbetering te realiseren en 

de verbetercultuur op de Oscar Romeroschool weer onder de aandacht te krijgen. Aan het einde van 

dit diagnoseonderzoek wordt er een degelijk en creatief advies gegeven aan de directie van de Oscar 

Romeroschool, met als uiteindelijk doel om ‘Elke dag samen een beetje beter te worden’ (Stichting 

leerKRACHT, 2022). 

2.3 Onderzoeksvraag 

Hoe draagt het uitvoeren van het LeerKRACHT-programma op de Oscar 

Romeroschool bij aan het onderwijs? 

2.4 Scope 
Het onderzoek heeft betrekking op de interne organisatie van de Oscar Romeroschool. De volgende 

doelgroepen worden betrokken in het onderzoek: kinderen, leraren en schoolleiding. Van effecten 

kan je pas spreken als je meerdere jaren onderzoek doet. Het lastige is natuurlijk dat er niet vanaf 

het begin is gemeten, maar nu gaan meten na een paar jaar. Dit onderzoek zal zich focussen op een 

perceptieniveau. Hiermee wordt bedoelt; Wat de leraren ervaren met betrekking tot het 

programma. En welk effect dat dit hen oplevert bij hun eigen professionele handelen en de 

opbrengsten bij de kinderen. Daarnaast wordt er gefocust op wat hen zou kunnen helpen om wel 

meer de manier van werken met LeerKRACHT weer op te pakken (De Jong, Aanpak onderzoek 'effect 

van LeerKRACHT op de Oscar Romeroschool', 2022). 

De externe factoren die worden meegenomen in het onderzoek zijn de expertcoaches van Stichting 

Leerkracht, de ‘good practice’ op scholen die ook werken met het LeerKRACHT programma en de 

resultaten van reeds gedane onderzoeken. Zaken die buiten de scope naar voren komen tijdens dit 

onderzoek die interessant zijn worden benoemd en meegenomen in het advies naar de directie van 

de Oscar Romeroschool. 

2.5 Theoretisch kader 
Het doel van een theoretisch kader is te laten zien welke variabelen vanuit de theorie gezien een rol 

zouden kunnen spelen bij het probleem in de organisatie (Prins, 2018). Om duidelijk te maken wat 

het onderzoek inhoudt is er gebruik gemaakt van onderstaande elementen. 

2.5.1 Het uitvoeren en monitoren van het programma 

2.5.1.1 Elke dag samen een beetje beter 

Een verbetercultuur maakt dat je elke dag bezig bent met kwaliteitsverbetering. En dat onder het 

motto: 'elke dag samen een beetje beter'. Dit continu verbeteren komt voort uit de Lean-filosofie 

(Stichting leerKRACHT, 2022). Uit onderzoek van de Inspectie van Onderwijs (Inspectie van het 

onderwijs, 2020) en Mckinsey (McKinsey & Company, 2020) blijkt dat scholen met een 

verbetercultuur meer bereiken met hun kinderen op school. In deze cultuur werken leraren en 

schoolleiding intensief samen om ‘elke dag samen’ het onderwijs beter te maken.  

Stichting LeerKRACHT vertaalde de adviezen uit het rapport ‘How the world’s most improved school 

systems keep getting better’ (Mourshed, Chijioke, & Barber, 2020) naar de praktijk van het 

Nederlandse onderwijs door het ontwikkelen van, een volgens de initiatiefnemers getoetste, 

praktische en kopieerbare aanpak waarbij scholen zelf de kwaliteit van hun onderwijs kunnen 
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verbeteren. In het schooljaar 2012/2013 is voor het eerst door scholen voor primair, voortgezet en 

middelbaar beroepsonderwijs met dit transformatie- of veranderprogramma gewerkt. Het 

programma is er op gericht op scholen een transformatie tot stand te brengen naar een cultuur 

waarin leraren samenwerken bij het verbeteren van het onderwijs (Sol & Stokking, 2014).  

2.5.2 Waardering van het programma door leraren 

2.5.2.1 ‘Kracht van LeerKRACHT’ 

Uit het vierjarige onderzoek ‘Kracht van LeerKRACHT’ (De Jong, Lockhorst, Klein, Van Tartwijk, & 

Noordegraaf, 2021) blijkt dat er een relatie is tussen het enthousiasme en de kennis over het 

LeerKRACHT-programma van de leraren met de uitvoering van het programma en het professioneel 

handelen. Deze variabelen zullen uit dit onderzoek worden meegenomen in dit rapport en worden 

getoetst op de Oscar Romeroschool. 

2.5.3 Samenwerking en samenstelling van het team 

2.5.3.1 Whole Brain Model - HBDI 

Voor de diagnose van de samenwerking is er in het onderzoek gebruik gemaakt van Het Whole Brain 

Model (Herrmann, 2022). De HBDI, en de daaraan gekoppelde Whole Brain Technologie, is geen test. 

Ook meet het geen intelligentie, vaardigheden of competenties. Elk HBDI-profiel geeft inzicht in de 

denkvoorkeur van dat moment. Het uiteindelijk profiel geeft de voorkeur aan voor een bepaalde 

manier van denken, leren, communiceren en het nemen van beslissingen. Het geeft inzicht in het feit 

dat elk mens andere interesses heeft en waarom niet iedereen op dezelfde manier communiceert. 

Mensen hebben nu eenmaal uiteenlopende manieren van waarnemen, informatie opnemen, 

besluiten nemen en problemen oplossen. Wanneer iemand z’n eigen denkvoorkeur van het 

Herrmann Whole Brain model begrijpt, zal de deur ook openstaan voor betere communicatie met 

hun omgeving en andere aspecten van persoonlijke en interpersoonlijke ontwikkeling (Herrmann, 

2022). 

2.5.4 De structuur van overlegmomenten en communicatie 

2.5.4.1 Leiderschapsstijlen Hersey en Blanchard 

Het model van Hersey & Blanchard valt onder de noemer situationeel leiderschap. Situationeel 

leiderschap houdt in dat de leider in elke situatie zijn leiderschapsstijl aanpast aan de benodigde stijl 

van leidinggeven. Hiervoor is het noodzakelijk dat de leider, wil deze succesvol zijn, in staat is zijn of 

haar eigen gedrag en dat van de medewerkers te begrijpen en de situatie op dat moment goed in te 

schatten. Het resultaat dat met dit model bereikt kan worden is breed en ondersteunt de realisatie 

van zelfsturende teams die resultaatgericht werken aan de doelstellingen van de organisatie. De 

leider heeft bij deze teams minder tijd nodig en krijgt toch de juiste resultaten. Hierdoor wordt het 

mogelijk de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie te leggen 

(Mulders, 2018). 

2.5.5 Het professioneel handelen en kennis van de leraren  

2.5.5.1 Kenniswaardenketen Weggeman 

De kenniswaardeketen van Weggeman gaat uit van de bedrijfsmatige invalshoek Weggeman 

definieert kennis als:  

’Een persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt bepaalde taken uit te voeren. Dit persoonlijke 

vermogen bestaat uit twee aspecten, een harde kant, informatie, en een zachte kant, ervaring, 

vaardigheden en attituden.’ 

Op basis van deze aspecten heeft Weggeman de volgende formule aangegeven: 

Kennis = Informatie x Ervaring + vaardigheden + Attituden (K=I*EVA). 

Doordat alle medewerkers beschikken over de juiste kennis kan het ‘productieproces’ efficiënter en 
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effectiever verlopen. Hierbij moet er wel op worden gelet dat de medewerkers naast ervaring ook de 

juiste attitude hebben om processen van de organisatie goed te laten verlopen (Mulders, 2018). 

 

2.5.6 Visualisatie door middel van een conceptueel model 
Het onderstaande model is een visuele weergave waarin het probleem en de mogelijke oorzaken 

zichtbaar zijn gemaakt. Dit model is bedoeld ter ondersteuning, zodat je in één oogopslag een beeld 

hebt van de verschillende factoren. 

 

2.5.7 Deelvragen 
1. Definiëren: In hoeverre wordt het LeerKRACHT programma uitgevoerd zoals beoogd? 

2. Beschrijven: Hoe waarderen leraren de werkbaarheid van het LeerKRACHT-programma? 

3. Vergelijken: Is er sprake van een duurzame verandering in de schoolcultuur sinds de 

invoering van het LeerKRACHT-programma? 

4. Evalueren: Zien we verandering in onderwijsopbrengsten bij kinderen door de aanpak 

van LeerKRACHT? 

2.6 Onderzoeksmethode 
Om het onderzoek navolgbaar, valide, betrouwbaar en bruikbaar te maken is in het hoofdstuk 

‘onderzoeksmethode’ omschreven op welke manier het onderzoek is opgezet. 

2.6.1 Methoden van onderzoek en procedures 

2.6.1.1 Interview 

Op dinsdag 15 maart en donderdag 17 maart 2022 hebben er interviews plaatsgevonden op de Oscar 

Romeroschool. De interviews zijn afgenomen door Naomi Ziere (Student Bachelor Bedrijfskunde en 

duo-partner hoofdonderzoeker). Er is gekozen om de interviews af te laten nemen door een externe. 

Op deze manier is de bedrijfsblindheid over de patronen binnen de organisatie (Van de Hagen & 

Willemsen, 2019) ondervangen met een blik van een outsider. Tijdens de twee interview rondes zijn 

er zeven leraren geïnterviewd over het gebruik, de ervaringen en knelpunten van de verbetercultuur 

op school. De doelstelling van deze interviews was om een duidelijker beeld te krijgen over het 

gebruik om een probleemstelling te kunnen opstellen. 

2.6.1.2 Enquête 

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van al bestaande 

vragenlijsten van Stichting LeerKRACHT. Oberon en de Universiteit Utrecht hebben in een eerder 

onderzoek de validiteit en betrouwbaarheid van deze vragenlijsten geanalyseerd en in overleg met 

Stichting LeerKRACHT zijn enkele aanpassingen doorgevoerd (De Jong, Lockhorst, Klein, Van Tartwijk, 

& Noordegraaf, 2021). Met deze vragenlijsten is uitvoering van en enthousiasme over het 

Het uitvoeren en monitoren van het programma 

Het professioneel handelen en kennis van de leraren  

Samenwerking en samenstelling van het team. 

De structuur van overlegmomenten en communicatie. 

Waardering van het programma door leraren. 

Structurele effecten van het LeerKRACHT-

programma op de schoolcultuur, 

leerkrachtvaardigheden en 

onderwijsopbrengsten bij kinderen 

Figuur 2 Conceptueel model 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

9 

LeerKRACHT-programma en de ervaren lerende schoolcultuur gemeten. De enquête is intern uitgezet 

onder het team (21 geadresseerden) van de Oscar Romeroschool en er zijn 18 responses terug 

gekomen. Zie bijlage voor de volledige resultaten en de visual. De scoren van de enquête worden 

hieronder vermeld als gemiddelde op een schaal van 1-5. 

 

Variabelen Desk -
research 

Interview Enquête Theoretisch model 
gebruikt voor diagnose 

Samenwerking en 
samenstelling van het team. 
 

X X X HBDI(-teamprofiel) Het 
profiel is een hulpmiddel 
bij het verbeteren van de 

teamprestaties. 
 

De structuur van 
overlegmomenten en 
communicatie. 
 

X   Hersey en Blanchard 
Situationeel 

Leiderschapsmode. L 

Waardering van het 
programma door leraren. 
 

 X X 5-Punts Likert schaal De 
resultaten zullen 

terugkomen in het 
rapport als een 

frequentietabel en 
staafdiagram. 

 

Het professioneel handelen 
en kennis van de leraren  
 

 X X Weggeman 
Kennis = Informatie X 

Ervaring, Vaardigheden 
en Attitude. 

 

2.6.2 Populatie, steekproef en deelnemers 
In het kader van het kwantitatieve onderzoek worden alle leerkrachten (twaalf), onderwijs 

ondersteunend personeel (vijf), Stagiaires (vier) en schoolleiding (twee) benaderd voor het 

onderzoek (totaal 23 medewerkers op de Oscar Romeroschool).  

In het kader van het kwalitatieve onderzoek zijn zeven leerkrachten geïnterviewd op twee 

verschillende momenten. De leerkrachten hadden uiteenlopende leeftijden (27 jaar tot 53 jaar) en 

ervaring op het gebied van lesgeven (3 tot 29 jaar). De leraren hebben kerntaken op de Oscar 

Romeroschool, zoals groepsleerkracht, onderwijs ondersteunend personeel, intern begeleider.  

2.6.3 Operationalisatie van de variabelen 
Variabelen Indicatoren Standpunt(en) 

Waardering van het 
programma door leraren. 

 

Enthousiasme voor 
programma  

Het team kan de ritmiek van de LeerKRACHT-
instrumenten in ons team zelfstandig 
voortzetten  

 Ik ben enthousiast dat onze school meedoet 
aan LeerKRACHT  

 Ik ben enthousiast over het werken met 
de LeerKRACHT-instrumenten  
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Het professioneel handelen en 
kennis van de leraren  

 

Professionele 
ontwikkeling  

De manier waarop ons team de leerling 
betrekt bij het verbeteren, draagt bij aan mijn 
professionele ontwikkeling  

 De manier waarop ons team met gezamenlijk 
lesontwerp werkt, draagt bij aan mijn 
professionele ontwikkeling  

 De manier waarop ons team met het 
verbeterbord werkt, draagt bij aan mijn 
professionele ontwikkeling  

 De manier waarop ons team met lesbezoeken 
en feedback werkt, draagt bij aan mijn 
professionele ontwikkeling  

 Werken met LeerKRACHT draagt bij aan mijn 
professionele ontwikkeling als leraar  

Samenwerking en 
samenstelling van het team. 

 

 Onderwijskwaliteit 
op onze school  

Ik vind dat het team met het verbeterbord 
aan de juiste onderwijskundige doelen werkt  

 Werken met LeerKRACHT draagt bij aan het 
verbeteren van de leerling resultaten op onze 
school  

 Werken met LeerKRACHT draagt bij aan het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit op onze 
school  

Het professioneel handelen en 
kennis van de leraren  

 

Professionele 
ontwikkeling van 
het team  

De teamleden leveren een actieve bijdrage 
aan de effectiviteit van ons team  

 Ik ervaar dat de professionaliteit in ons team 
verbetert sinds we werken met LeerKRACHT  

 Ik overleg met collega's over ontwerp van 
(delen van) mijn lessen  

 Ons team vraagt aan de leerlingen feedback 
over het vormgeven van onderwijs  

 Ons team werkt samen aan het verbeteren 
van het onderwijs  

 Teamleden durven elkaar ook feedback te 
geven over gevoelige onderwerpen  

 Ik deel met mijn team problemen die ik in de 
klas tegenkom  

Samenwerking en 
samenstelling van het team. 

 

Ritmiek (afgelopen 
4 lesweken)  

Aantal keer bij een collega in de klas gekeken 
én een gesprek daarover gehad of andersom  

 Aantal keer met een collega een les 
ontworpen  

De structuur van 
overlegmomenten en 

communicatie. 
 

Rol van de 
schoolleiding en 
schoolcoach  

De schoolleiding stelt ons in staat om 
het LeerKRACHT-programma goed uit te 
voeren  

 Ik ben tevreden over de rol die onze 
schoolleiding speelt in het kader 
van LeerKRACHT  
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 Onze schoolcoach helpt ons team bij het 
eigen maken van de LeerKRACHT-
instrumenten  

Waardering van het 
programma door leraren. 

 

Open vragen  Waar heb je het meest profijt van in 
het LeerKRACHT-programma?  

 Wat zou je willen verbeteren aan 
het LeerKRACHT-programma op jouw 
school?  

 

2.6.4 Analysemethoden  
Nadat alle gegevens zijn verzameld worden de onderzoeksresultaten verwerkt. Met behulp van de 

analysemethoden wordt er vooraf aangegeven hoe de verzamelde data wordt geanalyseerd. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen de cijfermatige ‘kwantitatieve data’ en de meer 

interpretatiegevoelige ‘kwalitatieve gegevens’.  

2.6.4.1 Kwantitatieve gegevens 

Voor het verwerken van de kwantitatieve gegevens uit de enquête is gebruik gemaakt worden van 

Excel en Power BI. Hieruit volgen aantallen, percentages, gemiddelde en spreiding uit de reacties. 

Met deze gegevens kunnen uitspraak worden gedaan over de verschillen, samenhang en oorzaak-

gevolg tussen de variabelen in het onderzoek. Voor de enquête is er gekozen voor een 5-Punts Likert 

schaal. Er is gekozen voor de 5-Punts Likert, omdat respondenten minder geneigd zijn op uitersten in 

te vullen. Bij de resultaten is dit gecorrigeerd door de twee categorieën (1 en 2, 4 en 5) samen te 

nemen (onderzoekdoen.nl, 2022). De resultaten zullen terugkomen in het rapport als een 

frequentietabel of staafdiagram.  

2.6.4.2 Kwalitatieve gegevens 

Voor de kwalitatieve gegevens wordt het stappenplan via exploren, specificeren, reduceren en 

integreren toegepast om tot een overzicht te komen (Boeije & Bleijenbergh, 2019). Deze 

analysemethoden is een hulpmiddel om de aannames uit de theorie te toetsen in de praktijk. 

2.6.4.3 Validiteit en betrouwbaarheid 

Op basis van het verloop van het onderzoek, zal dit hoofdstuk van de validiteit en betrouwbaarheid 

worden aangepast. Dit hangt nu nog af van te veel verschillende factoren. Vooraf zijn er wel wat 

voorzorgsmaatregelen aangepast. 

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek zo hoog mogelijk te houden zijn zeven leerkrachten 

geïnterviewd die allen wekelijks werken met het Leerkracht-programma. Alle geïnterviewde werken 

ook minstens al drie schooljaren op de Oscar Romeroschool. Ook kregen alle deelnemers dezelfde 

vragen over het Leerkracht-programma. De interviews zijn afgenomen door ‘twee interviewers’, 

waarbij één interviewer de vragen stelde en de andere een samenvatting en een geluidsopname 

heeft gemaakt. De antwoorden zijn bij onduidelijkheden altijd terug te luisteren en toegevoegd als 

bijlage. 

De enquête is intern uitgezet onder het team (21 geadresseerden) van de Oscar Romeroschool en er 

zijn 18 responses terug gekomen. Voor het berekenen van het juiste aantal is een 

steekproefcalculator gebruikt (Steekproefcalculator, 2022). Het gewenste aantal voor de steekproef 

is 20 response, voor een foutmarge van 5% en een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 
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Voor het verhogen van de validiteit zijn er alleen open vragen gesteld tijdens de interviews en zijn de 

interviews fysiek gehouden op de Oscar Romeroschool. De vragen bij zowel de interviews als de 

enquête zijn eerder gebruikt in een ouder onderzoek over de Leerkracht-aanpak. Oberon en de 

Universiteit Utrecht hebben in een eerder onderzoek de validiteit en betrouwbaarheid van deze 

vragenlijsten geanalyseerd in overleg met Stichting LeerKRACHT (Sol & Stokking, 2014).  
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3 Hoofdstuk 3: diagnose 

3.1 Resultaten conceptueel model 
Om de resultaten van het conceptueel model in kaart te brengen is er gebruik gemaakt van de 

resultaten uit de enquête. Bij het monitoren van de antwoorden is er ook gekeken naar de 

‘afwijkende’ antwoorden. Naar aanleiding van deze bevindingen is er een ‘follow up’ geweest en 

daarbij is gevraagd om schriftelijk en/of mondeling toelichting te geven op de antwoorden uit de 

enquête.  

3.1.1 Waardering van het programma door leraren 
De gemiddelde score van 3,7 (scoren op een schaal van 1 – 5), geeft aan enthousiast dat de 

leerkrachten van de Oscar Romeroschool matig tot positief zijn dat er wordt gewerkt met 

LeerKRACHT. En een score 3,5 van de leerkrachten geeft aan dat ze ook matig enthousiast zijn met 

het werken met de instrumenten. Op de vraag of het team de LeerKRACHT-instrumenten zelfstandig 

kan voortzetten wordt beoordeeld met een 3. De leerkrachten twijfelen en vinden dat ze meer 

ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van de verschillende instrumenten.  

De antwoorden waarvan de leerkrachten aangeven het meest te profiteren zijn gecategoriseerd en 

hieronder weergeven. 

Bezoeken van lessen en feedback hierop. 

Het spreken over visie en aanpak van het lesaanbod (onderwijs) en andere schoolse activiteiten is erg 
waardevol. 

Zichtbaar maken van onze verbetercultuur en het samen werken met een verbeterbord aan dezelfde 
doelen. 

Het uitwisselen van lesideeën voornamelijk m.b.t. gedrag/emoties/groepsdynamiek, dus de lessen die 
succesvol blijken te zijn. 

De open houding tussen de collega's onderling. 

 

En geven aan dat ze de volgende punten nog graag zouden willen verbeteren aan het LeerKRACHT-

programma; 

Kwaliteitsimpuls en een nieuw startpunt. En de vakkrachten en nieuwe collega's meenemen in dit 
proces. 

Overal borden die leven, collega's die elkaar uitnodigen om lessen te bezoeken en bordsessies bij te 
wonen, in elke groep bordsessies, weer als leerkrachtschool profileren 

Kwaliteit/ inhoud van bordsessies, verantwoordelijkheid bij iedereen, meer tijd voor lesbezoeken onder 
schooltijd. Jaarbord up-to-date en meerwaarde voor iedereen, verantwoording bij hele team. Kinderen 
nog meer betrekken bij (school)doelen. 

Het belang van de instrumenten laten inzien en de Ik hoor en een meer actief betere uitvoering om het 
in de praktijk terug te laten komen. 

Meer tijd faciliteren voor gezamenlijk lesontwerp en lesbezoek en ritmiek van de bordsessies borgen. 
Door continurooster al weinig pauze. Gymtijden hard nodig om even pauze te hebben en andere 
dingen voor te bereiden. 

 

3.1.2 De structuur van overlegmomenten en communicatie  
50% van de leerkrachten overlegt met collega’s over het ontwerp van (delen) van de lessen en 11% 

van het team vraagt aan de kinderen feedback over het vormgeven van onderwijs.   

17% van de leerkrachten geeft aan dat ze moeite hebben met het geven van feedback over gevoelige 

onderwerpen en 72% geeft aan de problemen die ze tegenkomen in de klas worden gedeeld met het 

team. Door 61% wordt ervaren dat de schoolleiding het team in staat stelt om het programma goed 
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uit te voeren. 23% zou graag een andere rol willen zien over de van de schoolleiding in het kader van 

LeerKRACHT en 40% van de leerkrachten mist een schoolcoach om de Leerkracht-instrumenten eigen 

te maken. 

3.1.3 Het professioneel handelen en kennis van de leraren  
Uit de antwoorden komt naar voren dat 56% van de teamleden vindt dat er een actieve bijdrage aan 

de effectiviteit van het team wordt geleverd. 61% van de respondenten geeft aan dat het werken 

met de LeerKRACHT-aanpak bijdraagt aan de professionele ontwikkeling als leraar. De manier 

waarop het team met gezamenlijk lesontwerp werkt en het kind betrekt bij het verbeteren wordt 

door 33 % van de leerkrachten gezien als een positieve bijdrage van hun professionele ontwikkeling. 

Het werken met het verbeterbord wordt door 44% geclassificeerd tussen de 4-5. 

3.1.4 Samenwerking en samenstelling van het team. 
83% van de leerkrachten geven aan dat het team samenwerkt aan het verbeteren van het onderwijs, 

terwijl 33% van de respondenten ervaart dat de professionaliteit in het team is verbeterd sinds er 

wordt gewerkt met LeerKRACHT. 61% van het team geeft aan dat er met het verbeterbord aan de 

juiste onderwijskundige doelen wordt gewerkt en 56% geeft aan dat het ook daadwerkelijk de 

onderwijskwaliteit op de school verbetert. Dit resulteert bij 50% van de leerkrachten en verbetering 

bij het zien van de resultaten bij de kinderen.   

Facilitering in tijd lijkt samen te hangen met de manier waarop het leerKRACHT-programma wordt 

uitgevoerd. Scholen waar leraren positief zijn over de uitvoering worden redelijk tot goed 

gefaciliteerd, terwijl scholen die negatief zijn over de uitvoering niet goed worden gefaciliteerd 

volgens de leraren. In deze laatste groep scholen wordt onvoldoende tijd vrijgemaakt of wordt de tijd 

ingezet voor andere dingen dan leerKRACHT. In de groep scholen waar leraren wisselend positief en 

negatief zijn over de uitvoering van het leerKRACHT-programma geven de niet goed gefaciliteerde 

scholen aan dat er geen tijd is voor lesontwerp en lesbezoek (De Jong, Lockhorst, Klein, Van Tartwijk, 

& Noordegraaf, 2021) ervaren door leerkrachten. 

Uit de interviews met de leerkrachten op de Oscar Romeroschool geeft 50% van de leerkrachten aan 

dat er geen tijd is voor lesontwerp en lesbezoek. Ook geven de leerkrachten aan dat het faciliteren 

van tijd samenhangt op de manier dat het programma wordt uitgevoerd. 

3.1.4.1 Voorgeschreven door RVKO en stichting LeerKRACHT 

Uit de berekeningen is gekomen dat elke leerkracht (en directie) op de Oscar Romeroschool rond de 

57 uur per schooljaar met de instrumenten van leerkracht bezig is (zie bijlage).  

Er is ook gekeken wat de RVKO ziet als een standaard werkdag en of er rekening wordt gehouden 

met het faciliteren van tijd voor de LeerKRACHT Een standaard werkdag (8,5 uur) bestaat volgens de 

RVKO uit (Radboud Universiteit, RVKO, & André, 2022): 

5,5 uur kind-contacturen, 1,7 uren lesgebonden uren naast de kindcontacturen voor het 

voorbereiden en nakijken en 1,3 uren niet lesgebonden uren voor bijvoorbeeld commissies, studiedag 

en teamoverleg. Bij een full time aanstelling betekent dat er 260 uren per schooljaar beschikbaar zijn 

voor onder andere het inzetten van de LeerKRACHT-instrumenten. 
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Figuur 3 screenshot resultaten vragen 22 en 23 

Dit zijn de resultaten van de bovenstaande vragen. Gevraagd is om te kijken naar de vier weken voor 

het moment van het invullen van de enquête. 50% van de respondenten heeft geen collega in de klas 

laten kijken en daarover een gesprek gehad en zelfs 83% heeft in de afgelopen vier weken geen 

gezamenlijk les ontworpen. `  

 

Om te kijken naar de samenhang tussen enthousiasme en uitvoer is er wederom gekeken naar de 

resultaten uit ‘Kracht van LeerKRACHT’ (De Jong, Lockhorst, Klein, Van Tartwijk, & Noordegraaf, 

2021). De resultaten uit het onderzoek geven aan dat als leraren meer bordsessies uitvoeren per 

maand, binnen hun uitvoering van het gehele leerKRACHT-programma, zij enigszins enthousiaster 

zijn over het leerKRACHT-programma dan leraren die minder bordsessies uitvoeren.  

Mochten de leraren meer lesontwerpen uitvoeren per maand, binnen hun uitvoering van het gehele 

leerKRACHT-programma, zijn zij enigszins enthousiaster over het leerKRACHT-programma dan 

leraren die minder lesontwerpen uitvoeren. 

3.1.5 Interviews 
Op dinsdag 15 maart en donderdag 17 maart 2022 hebben er interviews plaatsgevonden op de Oscar 

Romeroschool. De interviews zijn afgenomen door Naomi Ziere. Er is gekozen om de interviews af te 

laten nemen door een externe. Tijdens de twee interview rondes zijn er zeven leraren geïnterviewd 

over het gebruik, ervaringen en knelpunten van de verbetercultuur op school. Deze interviews zijn 

beide opgenomen en als videobestand toegevoegd in de bijlage.  

Belangrijkste punten die zijn benoemd tijdens de interviews zijn. 

3.1.5.1.1 Effect/succes van LeerKRACHT 

“Het is vooral om elke dag Samen een beetje beter te worden om Samen met elkaar te groeien en ja 

van elkaar te leren met elkaar te leren” L S. 

“Met elkaar erover kan hebben van joh, hoe pak jij dat aan of wat is handig? En dan vind je wel een 

stuk herkenning dat je niet denkt van. Ik ben alleen de roepende In de woestijn. Dus dan kan het wel. 

Dat in die zin kan het wel heel waardevol zijn, vind ik.” L B. 
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“De veiligheid is er wel bij het bord, je kwetsbaar op kan stellen Als je dan in je eigen eilandje zit, in je 

eigen bubbel en dat je dan denkt van ‘nou zeg dat dat nou niet gaat of dat ik daar nu tegenaan loopt’ 

En als je dat dan zegt bij het bord en dat iemand zegt ‘ja, maar ik herken precies hetzelfde’ Dat er dan 

al een last van je schouders afvalt en dat je daar dan over kan praten” L B.  

“Het geven van feedback naar elkaar. Weet je, die cultuur hebben we wel! Ja. En ja Laten we die wel 

mooi wegzetten.” L S. 

“Het met zijn allen hetzelfde erin staan en ervoor gaan. Omdat het vanuit de motivatie is dat zorgt 

voor een hele andere sfeer en motivatie. Dat is wel een zoektocht, denk ik.om iedereen zo ver te 

krijgen.” K G 

3.1.5.1.2 Knelpunten/ Verbeterpunten van LeerKRACHT 

“Het klinkt in theorie nou allemaal heel goed en dat past in theorie ook allemaal in elkaar Alleen 

gezamenlijk les voorbereiden ja het blijft. Misschien laat maar zeggen een dooddoener Maar het 

stukje tijd ontbreekt heel vaak en dan moet je ook nog tijd zoeken voor de feedback gesprekken dus 

het stukje tijd is lastig.” L B.  

“We zijn er wel mee bezig en zeggen tegen elkaar; We moet ze een afspraak maken en dan zie je ook 

soms dat de afspraken wel gemaakt wordt, maar niet nageleefd wordt. Omdat dan toch iets 

tussendoor is gekomen of het is vergeten. Dat gebeurt ook gewoon dat we dat we het vergeten.” L S. 

“Op het moment zelf dat het wel leeft, maar zodra ze wegloopt bij het bord is het ook gewoon weg en 

is ze weer eventjes bezig met nakijken of andere dingen” L S 

“Volgens mij is met stage erbij mijn vierde jaar. Dus wel al een tijdje bezig met leerkracht. Alleen de 

cursus, die heb ik nooit gehad.” D J. 

“Kunnen jullie me toelichten wat leerkrachten precies inhoud. Ik heb wel een idee, maar kan het niet 

helemaal uitleggen., ja, ik ook niet heel eerlijk gezegd, zover ik het wel weet zijn er meestal bord 

sessies, alleen zijn die vaak niet op mijn werkdagen”. J D. 

“Als we een doel een nieuw doel bedenken voor op het bord, dan is dat vaak iets waar we wel 6 à 8 

weten, denk ik ongeveer aan werpen. En, Het is heel vaak zo dat we aan het begin het doel bedenken. 

De acties erbij bedenken én dat is eigenlijk iets wat heel lang blijft staan.” E M K 

“Bij bord voelt het inderdaad meer als een moetje en tijdens de werksessie van de studiedag kwam 

het gewoon vanzelf” J D 
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3.2 Samenwerking en samenstelling van het team 
Alle medewerkers op de Oscar Romeroschool hebben in het schooljaar 2020-2021 een persoonlijk 

HBDI-profiel ontvangen. Vervolgens zijn de 23 profielen van de medewerkers verzameld in een 

teamprofiel. Het profiel is een hulpmiddel bij het verbeteren van de teamprestaties. Dit rapport kan 

alleen goed worden geïnterpreteerd als men over voldoende kennis van en ervaring met het 

toepassen van het Herrmann Whole Brain model beschikt, hiervoor is contact opgenomen met HBDI 

gecertificeerde trainer Anne van Lier.  

Elk van de vier kwadranten toont ons een andere stijl van denken: 

Mensen in kwadrant A zijn meer op hun gemak met analyses, cijfers, financiële gegevens en 

technische aspecten. Mensen in kwadrant B zijn meer nauwgezet, georganiseerd en taakgericht. Zij 

ontwikkelen en volgen procedures, zijn vertrouwd met de wet, controleren facturen, enz. 

Mensen in kwadrant C communiceren gemakkelijk en leveren een bijdragen aan een positieve 

bedrijfscultuur. Ze motiveren mensen en weten hoe ze goed teamwork kunnen bevorderen. 

Tot slot, mensen in kwadrant D zijn meer creatief, fantasierijk en gericht op het nemen van risico en 

innovatie. 

3.2.1.1 Resultaat met betrekking tot LeerKRACHT 

Het voorkeursprofiel voor het team van de Oscar Romeroschool is 2111. Zie bijlage voor de grafische 

presentatie van het HBDI profiel van het team. Dit is een drievoudig dominant profiel met twee 

primaire voorkeuren in het rechter domein, kwadrant C en kwadrant D, alsmede een derde primaire 

voorkeur in kwadrant B. Dit is het meest voorkomende profiel; 11% van de populatie vertoont deze 

multi–dominante reeks van voorkeuren. De grote meerderheid van de vrouwen (16%), vertoont dit 

profiel. Het 2-1-1-1 profiel wordt gekenmerkt door haar multi–dominante en ‘generaliserende’ aard 

en een redelijk evenwichtig inzicht en bekwaamheid om de drie primaire kwadranten te gebruiken 

(Herrmann, 2022).  

 

Figuur: HBDI Team profiel Oscar Romeroschool  
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De eigenschappen van deze voorkeursstijl zijn  

Een prettige manier van benaderen voor het team met dit profiel: Vooraf geschreven communicatie; 

Geven van een overzicht; Flarden van ideeën; Betrekken van anderen; Persoonlijke aanpak De meest 

natuurlijke aanpak van vraagstukken: Visualiseren, Brainstorming, Intuïtie, Voortbouwen op ideeën 

van anderen, Implementatie aspecten 

Een team met dit profiel denkt daarbij niet aan: Research; Logica; Probleem definitie 

Om te beslissen vraagt dit profiel: Heb ik alle verborgen mogelijkheden gezien? Hoe maak ik een 

werkbaar plan van aanpak? Wat is de invloed hiervan op anderen? Maar Zal niet gauw denken aan: 

Realiseren kwantitatieve doelen; Verzamelen van feiten en details. 

3.3 Leiderschapsstijlen 
Om de leiderschapsstijlen te onderzoeken is er gebruik gemaakt van het model ‘leiderschapsstijlen 

Hersey & Blanchard’. Dit model valt onder de noemer situationeel leiderschap. Situationeel 

leiderschap houdt in dat de leider in elke situatie zijn leiderschapsstijl aanpast aan de benodigde stijl 

van leiding geven (Mulders, 2018). De test ingevuld door de directie, interne begeleider van groep 3 

t/m 8 en de ‘LeerKRACHT aanjager van de onderbouw’ (zie bijlage voor de resultaten).  

Op basis van de resultaten is te herleiden dat de ‘ondersteunende stijl’ de voorkeursstijl heeft bij alle 

leidinggevenden op de Oscar Romeroschool. Deze stijl ondersteunt de leidinggevenden de 

werknemers bij de uitvoering van de activiteiten. De medewerkers krijgen weinig sturing en besluiten 

worden gezamenlijk door de werknemers en leidinggevenden genomen.  

3.3.1.1.1 Koppeling theoretisch kader 

De rol van de schoolleider hangt samen met de uitvoering van leerKRACHT-instrumenten. 

Schoolleiders die duidelijke kaders geven en tegelijk ook vrijheid geven in het proces en 

verantwoordelijkheden ook bij leraren leggen, hebben positieve invloed op de uitvoering van 

leerKRACHT-instrumenten. Schoolleiders van scholen die veel te sterk sturen (vo-school) of dit juist 

helemaal niet doen en geen kaders geven, hebben een negatieve invloed op de uitvoering van 

leerKRACHT instrumenten volgens de leraren (po-school) (De Jong, Lockhorst, Klein, Van Tartwijk, & 

Noordegraaf, 2021). 

 

Figuur 4 Situationeel Leiderschap 

Resultaat met betrekking tot LeerKRACHT 

Het resultaat dat met dit model bereikt kan worden is breed en ondersteunt de realisatie van de 

zelfsturende teams die resultaatgericht werken aan de doelstellingen van de school. De directie laat 

de medewerkers het zelf uitproberen, waarbij enig risico ontstaat bij de aansluiting door de 

verschillen in bekwaamheid en bereidheid van de medewerkers.  
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3.4 Kennisniveau van de LeerKRACHT aanpak 
De eerste stap om de kenniswaardenketen te kunnen toepassen is het vaststellen van de aanwezige 

kennis. In de visual verwerkt in Power BI hieronder (en bijlage) is er gekeken naar de informatie 

(training gekregen over de aanpak), ervaring (aantal schooljaren op de Oscar Romeroschool), 

vaardigheden (hoe vaak de instrumenten zijn ingezet) en attitude (waardering voor LeerKRACHT). 

 

Figuur: Kennisniveau 

Op basis van de resultaten is er een verband te zien tussen de informatie, vaardigheden en attituden 
en het aantal schooljaren werkzaam op de Oscar Romeroschool. Opvallend is dat de leerkrachten 
zonder training de LeerKRACHT-aanpak hoger waarderen (3,9) als gemiddelde van de gehele 
organisatie (3,7). De ongetrainde medewerkers waarderen het werken met de instrumenten en de 
bijdrage aan het onderwijs en eigen professionele handelen wel lager dan de gemiddelde vergeleken 
met de organisatie. 
 

Het is belangrijk voor de Oscar Romeroschool om de ‘nieuwe medewerkers’ op te leiden. ‘Kennis is 

macht’ zodat alle medewerkers beschikken over de benodigde kennis om het LeerKRACHT programma 

uit te kunnen voeren. Het is daarom belangrijk om na te denken op welke wijze de kennis kan worden 

gedeeld in de organisatie. 
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4 Hoofdstuk 4: Conclusie 

4.1 Conclusie deelvragen 

4.1.1 Definiëren: In hoeverre wordt het LeerKRACHT programma uitgevoerd zoals beoogd? 
De LeerKRACHT aanpak is verdeeld in vier instrumenten. De frequentie van de ‘Bordsessie’ wordt 

door het team uitgevoerd zoals dat wordt beoogd. De andere drie instrumenten Gezamenlijk 

lesontwerp, Lesbezoek en de Stem van het kind worden vrijwel niet uitgevoerd. In de afgelopen vier 

weken heeft 83% van de leerkrachten heeft geen gezamenlijk les ontworpen. 11% van het team 

vraagt aan de kinderen feedback over het vormgeven van onderwijs. Vooral de onderstaande 

knelpunten blijken negatief effect te hebben op de uitvoer van LeerKRACHT; 1) andere prioriteiten, 

2) liever ad-hoc met elkaar spreken dan lesontwerp op een vast moment, daardoor komt lesontwerp 

niet in hun dagelijkse routine, 3) geen relevante kennis waardoor instrumenten niet als meerwaarde 

wordt gezien.  

Facilitering in tijd lijkt samen te hangen met de manier waarop het leerKRACHT-programma wordt 

uitgevoerd. Uit de interviews met de leerkrachten op de Oscar Romeroschool geeft 50% van de 

leerkrachten geeft aan dat er geen tijd is voor lesontwerp en lesbezoek. Het faciliteren van tijd blijkt 

sterk samen te hangen met de manier dat het programma wordt uitgevoerd. 

4.1.2 Beschrijven: Hoe waarderen leraren de werkbaarheid van het LeerKRACHT-

programma? 
De gemiddelde score van 3,7 (scoren op een schaal van 1 – 5), geeft aan enthousiast dat de 

leerkrachten van de Oscar Romeroschool matig tot positief zijn dat er wordt gewerkt met 

LeerKRACHT. En een score 3,5 van de leerkrachten geeft aan dat ze ook matig enthousiast zijn met 

het werken met de instrumenten. Op de vraag of het team de LeerKRACHT-instrumenten zelfstandig 

kan voortzetten wordt beoordeeld met een 3. De leerkrachten twijfelen en vinden dat ze meer 

ondersteuning nodig hebben.  

4.1.3 Vergelijken: Is er sprake van een duurzame verandering in de schoolcultuur door het 

LeerKRACHT-programma? 
Uit het onderzoek blijkt dat de sterke basis voor een lerende schoolcultuur aanwezig is. De 

leerkrachten voelen zich veilig en 83% van de leerkrachten geeft feedback over het handelen van een 

ander. De veilige sfeer waarin leraren durven samen te werken en leren is op de Oscar Romeroschool 

aanwezig. Dit is nodig voordat leraren feedback zullen gaan uitwisselen, elkaars lessen bezoeken en 

samen lessen ontwerpen. Dit onderzoek heeft zich vooral gefocust op een perceptieniveau; Wat 

ervaren leraren voor relatie tussen elementen uit het programma en het effect dat dit hen oplevert. 

83% van de leerkrachten geven aan dat het team samenwerkt aan het verbeteren van het onderwijs, 

terwijl 33% van de respondenten ervaart dat de professionaliteit in het team is verbeterd sinds er 

wordt gewerkt met LeerKRACHT.  

4.1.4 Evalueren: Zien we verandering in onderwijsopbrengsten bij kinderen door de aanpak 

van LeerKRACHT? 
Het lastige is natuurlijk dat er niet vanaf het begin van de invoering van de LeerKRACHT aanpak is 

gemeten. De periode van dit onderzoek is te kort geweest om zulke veranderingen te zien. 61% van 

het team geeft aan dat er met het verbeterbord aan de juiste onderwijskundige doelen wordt 

gewerkt en 56% geeft aan dat het ook daadwerkelijk de onderwijskwaliteit op de school verbetert. 

Dit resulteert bij 50% van de leerkrachten en verbetering bij het zien van de resultaten bij de 

kinderen. Zoals eerder gezegd zijn dit geen harde cijfers en resultaten, dit is het perceptieniveau van 
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de leerkrachten. Dit maakt dat er geen betrouwbare uitspraken gedaan worden over de verandering 

in de onderwijsopbrengsten bij kinderen door de aanpak van leerKRACHT. 

4.2 Conclusie cultuur op de Oscar Romeroschool 
De sterke basis voor een lerende schoolcultuur is aanwezig volgens de leerkrachten. De geven aan 

dat zij zich veilig voelen en  leerkrachten voelen zich veilig en geven feedback over het handelen van 

een ander. Uit het onderzoek blijkt dat een bepaalde mate van een lerende schoolcultuur een 

voorwaarde is voor een goede uitvoering van het leerKRACHT-programma in de school. De volgende 

implicaties wat betreft cultuur zullen hier verder aan gaan bijdrage: Een veilig sfeer waarin leraren 

durven samen te werken en leren is nodig voordat leraren feedback zullen gaan uitwisselen, elkaars 

lessen bezoeken en samen lessen ontwerpen.  

Omstandigheden scheppen 

Het is belangrijk om te blijven werken aan het relationeel belang, zoals een prettige en veilige sfeer 

onder de leraren voor het samenwerken aan onderwijs. Deze factoren zijn onderdeel van het 

‘verbindend vermogen’ en zijn kenmerkend voor de best functionerende teams (Buschman, 2016). Er 

is daarin een onderscheid te maken in het functioneel en relationeel belang. Het relationeel belang 

heeft voor 2/3 invloed op de prestatie ten opzichten van 1/3 van het functioneel belang. 

4.3 Conclusie samenwerking en samenstelling van het team 
Als je deze medewerkers zou kunnen gebruiken op plaatsen waar ze het meest zullen uitblinken, zou 

je een ideale organisatie met superieure resultaten creëren. Het potentieel voor een dergelijke 

organisatie is aanwezig. Mits de medewerkers van de 4 verschillende manieren van denken en 

reageren van het Whole Brain model die nodig zijn om deze superieure resultaten te behalen bij 

elkaar worden gezet.  

Omstandigheden scheppen 

De uitdaging ligt in het succesvol verkrijgen van synergie van deze complementaire manieren van 

denken. In de ideale situatie moeten de vier verschillende manieren van denken en reageren in 

balans zijn bij de ‘teamborden’ om het grootste effect te creëren. 

4.4 Conclusie leiderschap 
De directie laat de medewerkers het zelf uitproberen, waarbij enig risico ontstaat bij de aansluiting 

door de verschillen in bekwaamheid en bereidheid van de medewerkers. De kwaliteiten van de leider 

worden vaak onderschat en het aanpassen aan situaties en medewerkers op basis van een ‘niet 

eigen leiderschapsstijl’ kan leiden tot een breuk tussen directie en medewerkers. Belangrijk 

aandachtgebied voor de leidinggevende is om de leiderschapsstijl aan te passen aan de situatie en de 

taakvolwassenheid van de medewerkers. 

Omstandigheden scheppen 

Het is belangrijk om gedeelde verantwoordelijkheid met leraren te dragen in plaats van dat de 

schoolleider alle verantwoordelijkheid draagt voor het samenwerken aan het onderwijs. 
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4.5 Conclusie onderzoeksvraag 
De oorspronkelijke vraagstelling van dit onderzoek luidt: ‘Hoe draagt het uitvoeren van het 

LeerKRACHT-programma op de Oscar Romeroschool bij aan het onderwijs?’. Om de vraagstelling 

van het onderzoek te kunnen beantwoorden Is er gebruik gemaakt van de deelvragen waar de 

onderzoeksresultaten in zijn verwerkt. 

Uit de resultaten kan worden afgeleid dat de leerkrachten de Oscar Romeroschool matig tot positief 

zijn over het werken met LeerKRACHT. Daarnaast dragen de instrumenten van Leerkracht bij aan de 

kwaliteit van het onderwijs, mits de leerkrachten worden gefaciliteerd in tijd.  

Verder kan uit het onderzoek geconcludeerd worden dat de nieuwe leerkrachten enthousiast zijn 

over de Leerkracht-aanpak. Alleen is er te weinig kennis en begeleiding om de instrumenten effectief 

te kunnen inzetten. 

De conclusie is dat het inzetten van de Leerkracht-instrumenten ervoor zorgt dat de leerkrachten 

inhoudelijke gespreken hebben en feedback geven over de lessen die worden gegeven. Deze 

gesprekken zorgen voor actiegericht handelen, ideeën en voorstellen die bijdragen aan de kwaliteit 

van het onderwijs op de Oscar Romeroschool, mits er door de leidinggevende tijd, opleiding van de 

nieuwe collega’s en structuur worden gefaciliteerd. 
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5 Hoofdstuk 5: Aanbeveling 

5.1 Faciliteren van tijd 
50% van de leerkrachten geeft aan dat er geen tijd is voor het lesontwerp en lesbezoek en dat het 

faciliteren van tijd samenhangt met de manier hoe het programma wordt uitgevoerd. Uit de 

berekeningen is gekomen dat elke leerkracht (en directie) op de Oscar Romeroschool rond de 57 uur 

per schooljaar met de instrumenten van leerkracht bezig is (zie bijlage). 

De leerkrachten hebben per standaard werkdag 1,3 uren niet-lesgebonden uren voor bijvoorbeeld 

commissies, studiedag en teamoverleg. Bij een full time aanstelling betekent dat er 260 uren per 

schooljaar beschikbaar zijn voor onder andere het inzetten van de LeerKRACHT-instrumenten. Het is 

belangrijk om vaste momenten te creëren voor de instrumenten van Leerkracht, zodat er effectief 

word omgegaan met de tijd die beschikbaar is. Dit kan door de bordsessies in te plannen in het 

jaarrooster. Ook is het belangrijk om ritmiek te creëren om regelmatig samen komen om de 

instrumenten (gezamenlijk lesontwerp en feedback) van LeerKRACHT in te zetten. Dit is nodig om het 

samenwerken aan het onderwijs te verbeteren. 

5.2 Opleiden van ‘nieuwe’ medewerkers 
Het is belangrijk voor de Oscar Romeroschool om ‘nieuwe collega’s te betrekken bij dit proces en op 

te leiden. ‘Kennis is macht’ zodat alle medewerkers beschikken over de benodigde kennis om het 

LeerKRACHT programma uit te kunnen voeren. Het is daarom belangrijk om na te denken op welke 

wijze de kennis kan worden gedeeld in de organisatie. 

5.3 Het creëren van commitment 
Commitment is de sterkste vorm van betrokkenheid en verbondenheid. Linksom of rechtsom, je 

gaat je doel halen. In de praktijk gaat het niet altijd zo snel: je mensen meekrijgen in verandering. 

Dan moeten de medewerkers eerst door een aantal fasen heen (Van Setten, 2022). In de 

implementatiefase van de verandering bij de LeerKRACHT-aanpak moet er rekening gehouden 

worden met de verschillende fases van verandering. De directie moet hier bewust mee om gaan in 

hun manier van leiding geven en wordt aanbevolen om gebruik te maken van onderstaande 

commitmentladder. Dit model neemt de medewerkers mee om de noodzaak van verandering 

inzichtelijk te maken en draagvlak te vergroten voor de LeerKRACHT aanpak. 

 

Figuur: Model commitmentladder  
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6 Kosten/baten 
Er is nagedacht hoe de kosten/ baten inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Doordat de Oscar 

Romeroschool geen winstoogmerk heeft is het lastig(er) om een ‘return on interest’ te berekenen. 

Tijd vrijmaken voor de Leerkracht-aanpak gaat om het maken van keuzes op basis van visie. In het 

overzicht is de tijdsinvestering per leerkracht en directielid berekent.  

 

Daarnaast is een berekening gemaakt wat het de Oscar Romeroschool ‘kost’ om de leerkrachten de 

uitvoer van de instrumenten volgens de aanbevelingen te kunnen opvolgen.  

De berekening is gemaakt op basis van een team met 22 leerkrachten en 2 directieleden. In dit 

overzicht is geen onderscheid gemaakt in leerkrachten en Onderwijs Ondersteunend Personeel. Er is 

gekozen om gebruik te maken van het landelijke gemiddelde uurtarief voor de leerkrachten en 

directie (https://www.nationaleberoepengids.nl/, 2022). Voor de directieleden is een aparte 

kostenpost aangemaakt voor de algehele betrokkenheid. Hierin is opgenomen de eigen bordsessie, 

het bezoeken van de bordsessie van de verschillende bouwen. De voorbereidingen van het jaarbord, 

Bordsessie XL en de inhoudelijke gesprekken met de leerkrachten zijn voor het gehele team. 

In het overzicht zijn ook de tijd en kosten voor een training van zes bijeenkomsten voor het hele 

team opgenomen. Voor de training wordt geadviseerd om een externe partij in te huren. De kosten 

van de training zijn een schatting, er zijn hiervoor (nog) geen offertes voor opgevraagd. 

Uit de berekening is gekomen dat kosten voor het uitvoeren van de Leerkracht-aanpak de Oscar 

Romeroschool €35.657.- per schooljaar kost. Om in de implementatie fase tijd te faciliteren is het 

ook belangrijk om te weten hoeveel tijd de leerkracht moet investeren. Uit de berekeningen is 

gekomen dat elke leerkracht (en directie) op de Oscar Romeroschool rond de 57 uur per schooljaar 

met de instrumenten van leerkracht bezig is.  

Zie volgende pagina voor het totale overzicht van de kosten.  
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Tabel 1: Kosten Leerkracht Oscar Romeroschool 

Omschrijving Frequentie 
Aantal keer per 
schooljaar 

Duur in 
uren 

Totaal in 
uren 

Gemiddeld bruto 
uurloon 

Totale kosten 
instrument 

       
 
Bordsessie  Wekelijks 40 0,25 10 € 25,47 € 5.603,40 

 
Lesbezoek Twee per vier weken 20 0,33 6,6 € 25,47 € 3.698,24 

 
Feedback Twee per vier weken 20 0,33 6,6 € 25,47 € 3.698,24 

 
Gezamenlijke lesontwerp Twee per vier weken 20 0,33 6,6 € 25,47 € 3.698,24 

 
Bordsessie XL 

Een keer per vier 
weken 10 1,5 15 € 25,47 € 8.405,10 

 
Betrokkenheid directie Wekelijks 40 1 40 € 29,13 € 2.330,40 

 
Training leerkrachten Zes bijeenkomsten 6 2 12 € 25,47 € 6.724,08 

 
Externe trainer cursus Zes bijeenkomsten 6 2 12  € 1.500,00 

       
 
Totale investering geld per 
schooljaar      € 35.657,71 

 
Totale investering tijd in uren per 
schooljaar (per leerkracht)    56,8   
 
Totale investering tijd in uren per 
schooljaar (per directie)    55   
       
Berekening is gemaakt op basis van 
een schooljaar van 40 weken        
En voor een team met 22 
leerkrachten en 2 directieleden        
       



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

26 

7 Kritische reflectie 
Dit onderzoek naar het effect van de Leerkracht-aanpak op de Oscar Romeroschool, kent ook een 

aantal tekortkomingen. 

7.1 Directie 
De vragenlijst die naar de leerkrachten is gestuurd is niet door de directie ingevuld. 

In gespreken met de onderzoeker heeft de directie aangegeven dat ze de Leerkracht-aanpak een 

belangrijk en zinvol onderdeel vinden van de ‘cultuur’ van de school. Alleen is dit niet met 

onderzoeksresultaten te onderbouwen. Dit had ondervangen kunnen worden door de ‘schoolleiders-

vragenlijst’ te gebruiken.  

7.2 Enthousiasme nieuwe collega’s 
Een ander punt is dat er uit de onderzoeksresultaten naar voren is gekomen dat de ‘nieuwe collega’s’ 

op de Oscar Romeroschool enthousiast zijn dat de school de aanpak gebruikt. Er is verder niet 

onderzocht wat de ‘nieuwe collega’s’ enthousiast maakt. Voor de implementatiefase is het belangrijk 

om te weten wat de behoefte is bij deze collega’s, zodat het aanbod aansluit. 

7.3 Kennis andere scholen en stichting Leerkracht 
De onderzoeker en een aantal betrokken collega’s van de Oscar Romeroschool zijn op 12 april 2022 

naar de pizzasessie gegaan van de RVKO in samenwerking met Stichting Leerkracht. Hier heeft de 

onderzoeker tijdens een Open Space sessie de vraag gesteld: ‘Hoe kan je het hele team (weer) 

betrekken’. De ervaring, de ideeën en de uitkomsten van deze sessie zijn meegenomen bij de 

aanbevelingen naar de directie. In het onderzoek had er nog een vervolg afspraak gemaakt kunnen 

worden met de deelnemers van de ‘open space’ en de experts van Stichting Leerkracht. Bij de 

implementatiefase is het belangrijk om juist de kennis en ervaringen van andere scholen nog meer te 

gebruiken. Op deze manier kan je gebruik maken van de ‘Good Practice. Daarnaast is het belangrijk 

om dit onderzoeksrapport met Stichting Leerkracht te delen om praktische tips en tricks te 

ontvangen. 

7.4 Wisseling teamleden 
Aan het einde van het schooljaar vertrekken er twee leerkrachten, één onderwijsondersteunende 

collega’s en drie stagiaires. In het totaal zijn dit zes respondenten, dit is 33% van de respondenten op 

de vragenlijst. De analyse en de resultaten zijn dus van de huidige samenstelling. Als de vragenlijst 

komend schooljaar nog een keer wordt ingevuld is er mogelijkheid dat de resultaten anders kunnen 

zijn.  

7.5 Effect op professioneel handelen en leerlingresultaten 
Zoals eerder beschreven in het onderzoek zijn er geen harde cijfers en resultaten op het gebied van 

professioneel handelen en kind resultaten. De onderzoeksperiode is te kort geweest om de juiste 

gegevens hiervoor te verzamelen. De resultaten op deze onderdelen zijn het perceptieniveau van de 

leerkrachten. En daarom kunnen er geen betrouwbare uitspraken gedaan worden over de 

verandering op het professioneel handelen en de onderwijsopbrengsten bij kinderen door de aanpak 

van leerKRACHT. 
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9 Bijlage 

9.1 Bijlage: resultaten enquête LeerKRACHT  
 

 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

30 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

31 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

32 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

33 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

34 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

35 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

36 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

37 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

38 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

39 

  



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

40 

9.2 Bijlage: Interviews LeerKRACHT Oscar Romeroschool 

9.2.1 Interview 1 
Klik hier voor het audiobestand van interview 1- LeerKRACHT op de Oscar Romeroschool 

9.2.2 Interview 2 
Klik hier voor het audiobestand van interview 2- LeerKRACHT op de Oscar Romeroschool 

 

  

https://rvko-my.sharepoint.com/personal/thomas_hardie_rvko_nl/Documents/Hogeschool%20Rotterdam/bedrijfskunde/waardenvol%20organiseren/interviews/Interview%201%20-%20LeerKRACHT%20op%20de%20Oscar.m4a
https://rvko-my.sharepoint.com/personal/thomas_hardie_rvko_nl/Documents/Hogeschool%20Rotterdam/bedrijfskunde/waardenvol%20organiseren/interviews/Interview%202%20-%20LeerKRACHT%20op%20de%20Oscar.m4a
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9.3 Bijlage: Grafische presentatie HBDI profiel Oscar Romeroschool 
 

 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

42 

 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

43 

 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

44 

 

 

 



Waarde(n)vol organiseren  Thomas Hardie 
RCAORG03Q6  0980422 

45 

9.4 Bijlage: resultaten situationeel leiderschap 

 

 

 

Situationeel leiderschap

S1 - instrueren 3 Hoog moet je de uitslag lezen?

* hoogste score is je voorkeursstijl

S2 - overtuigen 5 * score 4 of hoger: ondersteunende stijl

* score 3 of lager: te ontwikkelen stijl

S3 - overleggen 11

S4- delegeren 1

Stijlflexibiliteit Stijleffectiviteit

* hoge score: veel afwisseling in leiderschapsstijlen

* lage score: weinig afwisseling in leiderschapsstijlen

* hoge score: meer effectief

* lage score: minder effectief

Per stijl: in de plus is effectief, in de min is minder effectief

S1 - instrueren 2

S2 - overtuigen 5

S3 - overleggen 8

S4- delegeren 5

Stijlflexibiliteit: in welke mate pas je je stijl aan aan de steeds 

wisselende situaties.

Stijleffectiviteit: mate waarin je stijl passend is voor de 
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S1 - instrueren 0 Hoog moet je de uitslag lezen?

* hoogste score is je voorkeursstijl

S2 - overtuigen 2 * score 4 of hoger: ondersteunende stijl

* score 3 of lager: te ontwikkelen stijl

S3 - overleggen 15

S4- delegeren 3
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* hoge score: veel afwisseling in leiderschapsstijlen
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* hoge score: meer effectief

* lage score: minder effectief

Per stijl: in de plus is effectief, in de min is minder effectief

S1 - instrueren 0

S2 - overtuigen 3

S3 - overleggen 5

S4- delegeren 6
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Situationeel leiderschap

S1 - instrueren 0 Hoog moet je de uitslag lezen?

* hoogste score is je voorkeursstijl

S2 - overtuigen 2 * score 4 of hoger: ondersteunende stijl

* score 3 of lager: te ontwikkelen stijl

S3 - overleggen 16

S4- delegeren 2

Stijlflexibiliteit Stijleffectiviteit

* hoge score: veel afwisseling in leiderschapsstijlen

* lage score: weinig afwisseling in leiderschapsstijlen

* hoge score: meer effectief

* lage score: minder effectief

Per stijl: in de plus is effectief, in de min is minder effectief

S1 - instrueren 1

S2 - overtuigen 4

S3 - overleggen 7

S4- delegeren 4

Stijlflexibiliteit: in welke mate pas je je stijl aan aan de steeds 

wisselende situaties.

Stijleffectiviteit: mate waarin je stijl passend is voor de 
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S1 - instrueren 3 Hoog moet je de uitslag lezen?

* hoogste score is je voorkeursstijl

S2 - overtuigen 7 * score 4 of hoger: ondersteunende stijl

* score 3 of lager: te ontwikkelen stijl

S3 - overleggen 9

S4- delegeren 1

Stijlflexibiliteit Stijleffectiviteit

* hoge score: veel afwisseling in leiderschapsstijlen

* lage score: weinig afwisseling in leiderschapsstijlen

* hoge score: meer effectief

* lage score: minder effectief

Per stijl: in de plus is effectief, in de min is minder effectief

S1 - instrueren 6

S2 - overtuigen 8

S3 - overleggen 6

S4- delegeren 10
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9.5 Bijlage: Kennisniveau van de LeerKRACHT aanpak 
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9.6 Bijlage: WO feedback praktijkbegeleider 
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