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Een spreekbeurt over loslaten en verbinden oftewel: een korte verhandeling over de kracht van 
goed onderwijs. Voor directies en managers in het basisonderwijs. 
 
De Stichting Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) ondersteunt op vakkundige en ludieke wijze 
onderwijsgevend Nederland en daarmee ook onderwijsontvangend Nederland. Ter inspiratie 
organiseren ze excursies, groot en klein, losse cursussen en workshops en publiceren ze 
interessante artikelen en tips. Ze sturen ook spreuken, opbeurende teksten vaak, op miniposters 
de wereld in. Deze viel mij op: hij zat op het prikbord in de teamroom van mijn laatste school: 
 “Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten uitknippen, kunnen ze hun ei niet kwijt.” 
En meteen dacht ik: EN DAT GELDT OOK VOOR VOLWASSENEN!!! 
In deze spreekbeurt vraag ik het mij hardop en genadeloos af: Kunnen leerkrachten zich op hun 
school nog ontwikkelen of zitten ze vast aan de daar heersende cultuur?  
Ze zijn zelf verplicht om les te geven op verschillende niveaus, via de wet van het passend 
onderwijs en de principes van onderwijs- op- maat. Ze leveren geen eenheidsworst af, maar 
differentiëren er op los, als het goed is en nog beter zou gaan, wanneer de klassen kleiner 
zouden zijn, (waarover elders meer), want elk kind heeft recht op onderwijs naar eigen kunnen. 
Maaar…eh… hoe zit dat voor hun leerkrachten? Hoe gedifferentieerd worden die benaderd? Hoe 
verschillend van hun collega’s mogen zij zijn? Mogen zij zich überhaupt een beetje 
onderscheiden van de rest? Het is vloeken in de kerk om leerkrachten te ‘verdelen’ naar hun 
niveau, maar ze zijn nou eenmaal niet allemaal even vaardig, eerlijk is eerlijk! Toch? Nou dan! 
Verschil in ervaring, inzicht, kennis van zaken is er. Ook verschil in creativiteit, oplossend 
vermogen, feeling met het groepsproces en oei… verschil in cognitie…. Lieve lezer, schrik maar 
niet, want die verschillen zijn juist goed en het zou helemaal niets hoeven uitmaken, wanneer al 
die verschillende leerkrachten zich op hun eigen manier zouden mogen blijven ontwikkelen. Ook 
onderwijs- op- maat, maar dan voor de leerkracht zelf!  
Vraag het jezelf als schoolorganisatie maar eens af: Hoe bindend is dat curriculum geworden? 
Hoe kunnen leerkrachten deskundig worden, zijn en blijven, wanneer ze in hun eigen 
ontwikkeling worden afgeremd? Krijgen zij hun bijscholing- op- maat of wordt die top- down over 
hen afgeroepen, alsof ze een homogene groep zijn? 
(En dan heb ik het nog niet eens over de overregulering van hun werk! Die eindeloze 
noteerdwang die er in het onderwijs rondwaart. Alles moet geregistreerd… elke scheet die een 
leerling laat moet genoteerd en geduid. Dat haalt zoveel energie en tijd weg bij de leerkrachten. 
Tijd die ze beter zouden kunnen besteden aan het voorbereiden van hun lessen en aan het 
bijhouden of door-ontwikkelen van hun kennis en kunde.) Hoe zet je, als schoolorganisatie, de 
leerkracht weer terug in zijn of haar kracht? Het antwoord is, beste lieden, redelijk simpel: door 
ze los te laten! 
Beste schooldirecties: laat je leerkrachten los en ze komen weer in verbinding met hun passie en 
met zichzelf! 
Hoe werkt dat dan? Ik zal het proberen uit te leggen:  
*Onderwijs- op- maat (voor leerlingen en voor leerkrachten) stoelt op twee grote pijlers: 
1. Een breed aanbod. 
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Dit geeft het perspectief van de organisator van dat onderwijsaanbod/ die workshops/die 
studiedagen/ die lessenserie/ die bijscholing weer. Wat bied ik als directeur van deze school 
mijn team aan? Welke keuzes maak ik mogelijk? Hoe faciliteer ik dat? 
2. Een brede keuze. 
Hier gaat het om het perspectief van diegenen, die dat aanbod zullen of moeten of willen 
ontvangen. Een team, een klas, studiegenoten, werknemers. Valt er wat te kiezen uit het 
aanbod? Kunnen ze er iets mee? Heeft het aanbod betrekking op hun situatie? Past het aanbod 
bij hun scholingsbehoefte? 
Tussen aanbieders en ontvangers moeten, gestoeld op de bovenstaande pijlers, verschillende 
verbindende schakels actief zijn, waardoor het aanbod en de respons heen en weer kunnen gaan 
over de brug en er geen stagnaties optreden in het leerproces. Ik noem ze hier: vertrouwen, 
inhoud en vorm, en nogmaals: loslaten en verbinden. 
Vertrouwen 
De aanbieder geeft de ontvanger het vertrouwen, dat hij/zij een zinnige keuze zal maken uit het 
aanbod. De ontvanger vertrouwt erop, dat de organisator van het te geven onderwijs, de les, de 
workshop, een zinnig aanbod verzorgt. Dat er echt iets te kiezen valt! En met zinnig bedoel ik 
niet, dat men het iedereen maar naar de zin moet maken, noch dat we alleen maar datgene zullen 
kiezen,  waar we zin in hebben. Het hoeft niet leuk te zijn en nee, het is nooit vrijblijvend! Zinnig 
betekent in deze context: passend. Kan de ontvanger iets kiezen, dat voor hem of haar relevant 
is en betekenis heeft? Waar hij/zij echt iets van opsteekt? Wat hem/haar een stukje verder 
brengt? Wat de nieuwsgierigheid prikkelt en de motivatie aanwakkert? Dit wederzijds 
vertrouwen vormt de sleutel tot succes. Vertrouwen opent hart en geest, kent geen (voor) 
oordelen, kritiseert niet onnodig. Vertrouwen geeft rust en ruimte en kracht en veiligheid. Voelt 
de ontvanger zich gezien en gehoord? 
Is er een wezenlijke, voedende aansluiting tussen aanbieder en ontvanger? Bereiken ze elkaar? 
Is er een verdiepende dialoog mogelijk? Dan voelen beide partijen, dat ze samen onderwijs 
maken en smaken ze een grote voldoening, wanneer ze terug kijken op het proces en de 
resultaten van die als gezamenlijk ervaren, enthousiasmerende inspanning.  
TIPTOOL: evalueer het proces regelmatig op basis van deze twee basisvragen: 
-Voelt de aanbieder(lees: schooldirectie) voldoening, omdat zijn/haar aanbod enthousiasmeert 
en zoden aan de dijk zet? 
-Voelt de ontvanger(lees: het team van leerkrachten) voldoening, omdat hij/zij/het passende 
resultaten boekt?  
Inhoud en vorm 
De inhoud van de les/workshop/het onderwijsaanbod moet natuurlijk boeiend zijn en gebaseerd 
op de jongste inzichten. Heeft iets echt inhoud, dan valt er ook echt wat te leren! Dan kan de 
lesgever met passie goed de diepte ingaan en kunnen de leskrijgers ook vragen stellen, waar ze 
verder mee komen. Helaas wordt de inhoud vaak zo leuk verpakt, dat de inhoud op de 
achtergrond verdwijnt. Natuurlijk is een aantrekkelijke werkvorm prikkelend. Gezellig in 
groepjes, we maken een tentoonstelling, we gaan een powerpoint maken… maar…waar zal het 
dan over gaan? Inhoud komt dus voor de vorm! De vorm is bijzaak, wel een prikkelende bijzaak 
als het goed is, maar toch…  
Loslaten en verbinden 
Om de betrokkenheid van de ontvangers van het gegeven onderwijs te vergroten en ze mee-
verantwoordelijk te maken voor het proces, is het van levensbelang om ze op tijd los te laten. 
Alleen daarmee maak je verbinding mogelijk! Huh? Jazeker! Wanneer je alles voor ze dicht 
timmert, als aanbieder, dan is er geen verbinding met de behoefte van de ontvanger. Dan wordt 
hij/ zij niets meer dan een goed of redelijk goed kopieerapparaat en niet een zelfstandig 
denkend mensenkind, dat in verbinding met zichzelf en de lesstof aan zijn/haar ontwikkeling 
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werkt. Dan staat de boel stil. En stilstand is de dood in de pot… Mee eens? Tuurlijk!!! Stuur als 
aanbieder alleen op het kader van de stof: het doel van de les, de richting van het onderzoek, de 
startvraag. Bewaak de tijd en de grenzen, om een al te wijdlopig proces te voorkomen en om 
niet zozeer te verbreden als wel te verdiepen. Ga ze voor in een georganiseerd soort van chaos. 
Dat woelt de boel goed op! Kortom: in beweging blijven! 
*Hoe ziet dat er in de praktijk dan uit? 
Ik geef wat tips! Die vis ik uit mijn bezoek aan drie scholen met vernieuwend onderwijs. De 
Daltonschool ‘Apollo11’ in de Meern, kindcentrum ‘De Grote Wielen’ in Rosmalen en ‘het 
Speleon’ in Uden. 
-laat de bestaande organisatiestructuur van je school eens wat vieren: 
-vul vergaderingen met inhoudelijke gesprekken en zet de huishoudelijke mededelingen in je 
wekelijkse memo op de mail en het prikbord bij de koffieautomaat. 
-kom 1x in de week bij elkaar bij een planbord in de teamroom. Hou de plannen en doelen 
zichtbaar voor iedereen bij. Hoever zijn we? Wat kan al uitgeveegd? 
-haal uit de hiërarchie van de schoolorganisatie de functie van de bouwcoördinator weg en geef 
alle leden van je team een eigen specifieke taak, die goed bij hem of haar past. Zo krijg je een 
team met specialisten! Elke specialist beheert zijn of haar eigen domein. Zesmaal per jaar 
draaien de teamleden in een soort van carrousel langs de specialisten voor korte up-dates en 
input op hun eigen (leer)vragen. Hierbij draaien ook de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding, 
beeldende vorming, muziek en drama mee. 
-de collegiale uitwisseling zal een vast element kunnen worden en geen verplichting. Men gaat 
merken, dat er gebruik kan worden genaakt van de expertise van elkaar. Iedereen heeft inbreng 
op het eigen sterk ontwikkelde terrein. 
-werk als directie of managementteam niet top down, maar vooral bottom up en vergader niet 
vaker dan 1x in de 3 weken! Baseer beslissingen op de input van de werkvloer! 
-maak de agenda’s van je directie-overleg openbaar, evenals de notulen. Teamleden kunnen ook 
vergaderpunten aandragen. 
-probeer vanuit school contact leggen in en met de wijk! Betrek het plaatselijke bedrijfsleven, 
die sportclub, die ouderenvereniging bij je school! Laat de bejaarden meedoen met de 
schooltuinen of helpen bij de naschoolse opvang. Integreer! Laat de scheiding tussen de 
verschillende groepen in de wijk los en zoek de verbinding. Laat die voorheen losgeslagen puber 
assisteren bij de handvaardigheid! Neem de alleenstaande ouder mee op het schoolreisje! 
*Ten slotte: Bij het Daltononderwijs hebben ze dit adagium: alles wat een kind zelf kan, doet het 
ook zelf! Vertaal dit naar leerkrachten-niveau en je zult versteld staan! 
Weten je teamleden zich gezien en gehoord, dan gaan ze met veel meer plezier weer aan het 
werk. Durven ze te leunen op elkaar, dan kunnen ze ook goed omgaan met eventuele 
opmerkingen ter verbetering van. Zijn ze echt op inhoud betrokken bij de school en wordt hun 
input en meedenken op waarde geschat, dan verdwijnt het gemopper en maakt plaats voor ge-
opper! 
Veel succes! En laat het losssss…………………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 
 
 
 
 
 

 


