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 Werken aan toekomstbestendige scholen

Onderwijs is topsport

U zult zich misschien afvragen wat onderwijs te maken 
heeft met topsport. Zeker in deze periode, waarin we 
door het coronavirus op sportief gebied veel moeten 
inleveren, is het misschien gek om over topsport te 
beginnen. Maar net als van topsporters wordt ook van 
onze leerkrachten een bepaalde mindset verwacht die 
tot unieke prestaties leidt. 
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Net als topsporters stellen onderwijsmensen 
zichzelf doelen om professioneel te groeien. 
En iedere dag vinden ze de motivatie om die 
doelen te bereiken zoals ook topsporters dat 
doen. Soms boeken ze grote successen en 
ervaren ze sprongen in hun ontwikkeling. 
Soms krijgen ze te maken met stilstand of 
beperkingen. Ze leren van eerdere 
ervaringen en prestaties en gebruiken deze 
om beter te worden. En net als topsporters 
moeten leerkrachten om kunnen gaan met 
teleurstellingen, zonder de moed te 
verliezen. 

En een teleurstelling is het, de ‘harde’ 
lockdown. Het onderwijs gaat ook nu door, zij 
het op afstand. De ervaringen uit het 
voorjaar helpen om het anders, of beter te 
doen. Gelukkig beschikken we over veel 
technische mogelijkheden om in contact te 
blijven met de leerlingen. Maar wat hadden 
we de kinderen graag op school gehad! 
Onderwijs waarbij je elkaar ontmoet in het 
lokaal en op het plein gaat toch zeker boven 
onderwijs op afstand. Juist de interactie met 
de leerlingen is waar veel leerkrachten en 
ondersteuners energie uit halen. Zien hoe de 
leerlingen aan het werk zijn en zich 
ontwikkelen is wat het vak zo mooi maakt. 
Juist dat ontbreekt in deze periode. Ook 
andere zaken waar we naar uitkeken moeten 
even wachten. Zoals de feestelijke 
starthandeling van de nieuwbouw van SWS 
De Nijewier in Tjalleberd. De leerlingen 
hebben hard gewerkt om van die start iets 
moois te maken. Maar noodgedwongen zijn 
de festiviteiten naar een later moment 
verplaatst. 

Ondanks de beperkingen waar het virus ons 
mee confronteert gebeuren er ook veel 
positieve dingen. CBS de Akker in 
Oosterwolde bijvoorbeeld heeft de 
organisatie van het onderwijs anders 
ingericht. Daar wordt nu in units lesgegeven. 
Leerlingen en schoolteam zijn erg 
enthousiast, al staat het vanwege de 
lockdown wel even stil.  

De uitvoering van het kwaliteitsbeleid dat we 
hebben opgesteld vordert gestaag. Bijna alle 
scholen hebben een eerste audit gehad en 
enkele scholen beginnen al aan een tweede. 
Een belangrijke stimulans voor verdere 
ontwikkeling van goed onderwijs. Daar 
hebben de kinderen namelijk altijd recht op. 
Het is aan ons om dat onderwijs in een 
continu proces te evalueren en waar 
mogelijk bij te stellen en beter te maken. 
Leerkrachten spelen daarbij een cruciale rol. 
Door hen actief te ondersteunen kunnen we 
grote sprongen maken. Bijvoorbeeld door 
videobegeleiding in de klas waarbij een 
beeldcoach opnames maakt van de 
leerkracht tijdens de les. Tijdens de analyse 
van de beelden wordt duidelijk wat er goed 
gaat en waarin een leerkracht zich verder 
kan ontwikkelen.

U ziet: onderwijs is net topsport. Ook wij 
zetten alle beschikbare middelen in om onze 
mensen te helpen hun beste beentje voor te 
zetten. Vanwege de lockdown maken we nog 
even een pas op de plaats, maar onze 
mensen staan klaar om topprestaties te 
leveren.

Alfred Vos 
Directeur-bestuurder



Akker Anders, op weg naar 
een nieuw onderwijsconcept
Op De Akker gaat het sinds de zomervakantie 
anders. De jaarklassen zijn ingeruild voor 
stamgroepen: een aanvangsgroep voor de 
allerjongsten, twee groepen 2/3, twee groepen 
4/5/6 en twee groepen 7/8. Uitleg wordt 
gegeven in niveaugroepen door 
vakspecialisten. Daardoor zitten kinderen niet 
meer de hele dag bij dezelfde leerkracht en 
klasgenootjes in een lokaal. De leerlingen 
werken op het leerplein en bepalen zelf hun 
dagindeling. Op de Akker mixen ze een beetje 
unitonderwijs met een beetje TOM-onderwijs, 
een vleug Dalton en een snuf Jenaplan. Al die 
beetjes van dit en van dat vormen een nieuw 
onderwijsconcept waar tot nu toe nog geen 
naam voor is gevonden. Dus is het voorlopig 
nog ‘Akker Anders’. 
Behoefte aan het opvangen van verschillen 
tussen kinderen
Al een paar jaar vond het team van De Akker 
dat ze leerlingen tekort deden. De school zat in 
een systeem van ‘alle kinderen op hetzelfde 
moment dezelfde leerstof’. Dat begon te 
wringen en te schuren, zowel bij de kinderen als 
bij de medewerkers. ‘We liepen tegen onze 
grenzen aan’, zegt Tineke Tjeerdsma, directeur 
van de school. ‘De praktijk bewees dat de 
gemiddelde groep niet bestaat. Er was een 
oplossing nodig om niveauverschillen te kunnen 
opvangen.’

Het team zocht naar een manier om een betere 
aansluiting te vinden bij het instructieniveau van 
iedere afzonderlijke leerling, los van de 
leeftijdsgroep. Een leerling in groep vier kan 
misschien rekenen op het niveau van midden 
groep vijf, maar qua taal of spelling op het 
niveau eind groep drie zijn. Het team was van 
mening dat instructie in niveaugroepen voor 
kinderen veel prettiger zou zijn dan iedereen 
mee te laten doen aan dezelfde uitleg. De 
leerkrachten zagen ook dat kinderen behoefte 
hadden aan het zelf kunnen plannen van hun 
schoolwerk. Als een leerling liever eerst 
keuzewerk doet en daarna pas taal, dan is het 
heel vervelend en demotiverend als iemand 
anders voor hem of haar bepaalt dat ’t 
andersom moet. Ook daar moest een oplossing 
voor komen.

Bewuste keuze
Een school kan niet zomaar het roer omgooien. 
‘Een verandering van onderwijsconcept moet 
een bewuste keuze zijn, het resultaat van een 
zorgvuldig denkproces’, zegt Tineke. ‘We 
hadden dan ook een lange aanloop. We 
hebben het er al een paar jaar over, hoe we het 
zouden willen en wat daar dan voor nodig zou 
zijn. En dan moet ook iedereen de schouders 
eronder willen zetten om het voor elkaar te 
krijgen. Gelukkig hebben we op De Akker een 
geweldig team dat hier volledig voor wilde gaan. 
Toen we het gevoel hadden er helemaal klaar 
voor te zijn, hebben we hulp gevraagd van een 
extern bureau om ons te begeleiden.’ 

De school is begonnen met kleine stapjes. 
Eerst moest de basis goed op orde zijn. Het 
hele team is getraind in het geven van efficiënte 
en effectieve instructie binnen een tijdsblok van 
dertig minuten. Dat was nodig om een 
instructierooster voor niveaugroepen te kunnen 
maken. Instructiemomenten kunnen niet 
uitlopen omdat de volgende instructie dan al 
weer gegeven moet worden aan een andere 
niveaugroep. Instructie moet ook effectief zijn 
omdat kinderen tussentijds niet altijd naar de 
leerkracht terug kunnen met vragen. 

Voor lezen spelling en rekenen zijn leerkrachten 
opgeleid tot vakspecialist, waarbij onderscheid 

3

NIEUWSBRIEF 8 | JANUARI 2021 



wordt gemaakt in onder- midden- en 
bovenbouw. Een vakspecialist rekenen 
middenbouw verzorgt alle rekeninstructies voor 
de niveaugroepen in de middenbouw. Een 
vakspecialist rekenen bovenbouw doet dat voor 
alle niveaugroepen uit de bovenbouw. 

Vanaf de start van Akker Anders in augustus 
2020 had iedereen er een goed gevoel over.

'We waren verbaasd over hoe 

snel de kinderen zich 

hebben aangepast' 

Meer vrijheid voor leerlingen
De Akker werkt met stamgroepen. In de 
aanvangsgroep kunnen de kinderen wennen 
aan de schooldag, de afspraken en de regels. 
Die zijn soms behoorlijk strak maar wel 
noodzakelijk. De structuur die ze in de 
aanvangsgroep meekrijgen zorgt er in de 
hogere groepen voor dat de leerkrachten de 
kinderen meer vrijheid en verantwoordelijkheid 
kunnen geven. 

De school is erg blij met de combinatie 2/3. 
‘Hiermee verkleinen we de overgang van groep 
2 naar groep 3,’ zegt Tineke. ‘Het is een mooie 
mix van spelen en leren die door de leerlingen 
als erg prettig wordt ervaren. Vanwege de vaste 
instructiemomenten is de planning strak, maar 
groep 3 heeft nu veel meer speel-
leermomenten dan in de oude situatie.’

Voor alle leerlingen geldt dat ze meer 
zeggenschap hebben over het indelen van hun 
dag. Tussen de instructiemomenten door zijn ze 
vrij om zelf hun leeractiviteiten en 
speelmomenten te plannen. Het schoolgebouw 
is aangepast om deze manier van werken 
mogelijk te maken. Zo zijn er lokalen met een 
flexibele tussenwand waardoor ruimtes 
afgescheiden kunnen worden voor instructie. 
En er is een groot leerplein waar de kinderen 
terecht kunnen om hun werk te doen. Hier zijn 
altijd onderwijsassistenten en een 
onderwijsondersteuner aanwezig om kinderen 
met vragen te helpen.

In de ochtend werken de kinderen voornamelijk 
in niveaugroepen of zelfstandig op het leerplein. 
Tijdens de pauze gaan ze terug naar hun 
stamgroep. Activiteiten op het gebied van 
wereldoriëntatie, beeldende vorming, bewegen 
en natuur en techniek staan ’s middags op het 
rooster. Deze lessen volgen de leerlingen in 
hun stamgroep.  

Fine tuning
De Akker is nu vijf maanden op weg en de 
effecten van Akker Anders beginnen steeds 
beter zichtbaar te worden. ‘We zitten nu in de 
fase van de fine tuning’, vertelt Tineke. We 
krijgen steeds beter gevoel voor hoe lang een 
instructie moet duren. In sommige gevallen kan 
het korter, in andere gevallen moet het langer. 
Die puzzel zijn we nu aan het leggen. Wat 
opvalt is dat kinderen, nu ze op niveau mogen 
leren en werken, veel sneller klaar zijn met hun 
werk. Deze aanpak levert dus meer leertijd op! 
Dat stelt ons voor twee vragen: hoe gaan we 
deze ‘extra’ tijd invullen en wat kunnen we 
leerlingen uit groep acht bieden die ruim voor 
het einde van het schooljaar door de lesstof 
heen zijn? Inmiddels hebben we hierover al 
contact met diverse organisaties.’

'We doen dit omdat we het 

zelf willen. We voelen ons 

weer baas over onze eigen 

school' 
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Van ‘mijn klas’ naar ‘onze leerlingen’
Door de nieuwe aanpak is de school af van het 
label ‘zorgleerling’. Doordat alle leerlingen op 
hun eigen niveau werken, is niemand meer een 
uitzondering. Voor de kinderen en de 
medewerkers voelt dat als een bevrijding. De 
manier waarop de leerkrachten over de 
kinderen praten is ook veranderd. ‘In de oude 
situatie had iedereen het altijd over ‘mijn klas’, 
zegt Tineke. ‘Nu hebben we het over ‘onze 
leerlingen’. Het gevoel samen verantwoordelijk 
te zijn voor de ontwikkeling van alle kinderen op 
onze school is enorm gegroeid. Ik ben blij dat 
we de stap naar Akker Anders hebben durven 
maken. We zijn ons er van bewust dat dit het 
begin is van een andere school met ander 
onderwijs. We zijn net begonnen en we zijn 
nieuwsgierig naar het vervolg! ●

Beeldbegeleiding voor 
professionele groei
In 2018 was beeldbegeleiding voor De 
Tjongerwerven een nieuwe manier om te 
werken aan de kwaliteit van het onderwijs op de 
scholen. Inmiddels wordt de methode 
regelmatig ingezet. Onder andere bij startende 
leerkrachten. Nog steeds vinden mensen het 
spannend om zichzelf terug te zien op beeld, 
maar ze zijn ook altijd positief verrast door het 
resultaat. In korte tijd leer je namelijk ontzettend 
veel over de manier waarop je lesgeeft en hoe 
je op kinderen reageert. En dat heeft direct 
effect op het gedrag van de leerlingen en de 
sfeer in de klas.
Verschillende mogelijkheden 
beeldbegeleiding
‘Bij De Tjongerwerven lopen nu vijf 
beeldbegeleiders rond’, vertelt Bernard 
Winsemius, die zelf ook beeldbegeleider is. ‘We 
passen de methode toe op twee manieren: 
individueel en in teamverband. Op individueel 
niveau is beeldbegeleiding een krachtig 
instrument om een betere leerkracht te worden. 
Mensen zien zichzelf in actie. Wat ze in de klas 
niet zien omdat ze hun aandacht moeten 
verdelen over zoveel verschillende dingen, 
wordt zichtbaar als ze van een afstand naar 
zichzelf kijken. Opeens zien ze de relatie tussen 
hun eigen acties en de reacties van de 
kinderen.’

Beeldbegeleiding wordt door scholen ook 
ingezet op teamniveau. ‘Stel dat een school wil 
werken aan coöperatieve werkvormen, legt 
Bernard uit. ‘Dan kun je daarvan in iedere klas 
filmpjes maken die je vervolgens in een 
teamvergadering bespreekt.’ Zo krijgen de 
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teamleden zicht op wat collega’s doen en 
kunnen ze van elkaar leren. Ook wordt duidelijk 
of iedereen aan het begrip coöperatieve 
werkvormen dezelfde invulling geeft. 
Afstemming wordt daardoor makkelijker. En 
omdat iedereen naar hetzelfde fragment kijkt, 
maakt dat teamgesprekken veel concreter. 
Daardoor kan beeldbegeleiding teams helpen 
om te groeien en te verbeteren.

Beeldbegeleiding voor startende 
leerkrachten
De Tjongerwerven wil startende leerkrachten 
een stevige basis bieden om  vandaaruit te 
werken aan veiligheid, vertrouwen en 
professionaliteit. 

‘Kom je van de pabo dan ben je startbekwaam’, 
zegt Bernard. ‘Volgens de cao ben je na drie 
jaar startbekwaam en na maximaal zeven jaar 
vakbekwaam. Een startende leerkracht kan zich 
dus nog op veel gebieden ontwikkelen. 
Beeldbegeleiding helpt om de basis goed voor 
elkaar te krijgen. Het maakt starters bewust van 
hun kracht en talenten. De beeldbegeleiding 
richt zich op effectieve basiscommunicatie (de 
manier waarop de leerkracht contact heeft met 
de leerlingen en hoe hij of zij het contact tussen 
de leerlingen bevordert), didactiek (de manier 
waarop de leerkracht de lesstof uitlegt) en 
klassenmanagement (de manier waarop het 
onderwijs georganiseerd wordt waardoor 
leerlingen voelen dat ze het zelf kunnen). 

Beeldbegeleiding geeft starters inzicht in hun 
leerkrachtgedrag. Ze ontdekken of hun gedrag 
wel of niet effectief is. Vanuit die kennis kunnen 
ze keuzes maken en nieuwe mogelijkheden 
onderzoeken. Ze krijgen daarmee grip op hun 
eigen handelen waardoor ze in de klas meer 
succes en plezier ervaren. Buiten de 
beeldbegeleiding om kunnen startende 
leerkrachten altijd met vragen terecht bij hun 
‘maatje’ op de eigen school en bij hun directeur 
tijdens werkoverleggen.

Cursus communicatie
In samenwerking met twee andere 
schoolbesturen is er voor startende 
leerkrachten, ter aanvulling op de 
beeldbegeleiding, een cursus communicatie 
opgezet.  De bedoeling van deze cursus is dat 
de deelnemers inzicht krijgen in hun natuurlijke 
communicatiestijl en hoe deze stijl doorwerkt in 

gesprekken met leerlingen, collega’s en ouders. 
Dit traject zou al moeten lopen maar door 
corona is het uitgesteld. De eerste bijeenkomst 
over communicatie start begin 2021. ●

Samen maken we de school
Edwin Veenstra is sinds de zomervakantie van 
2020 directeur van De Paadwizer in 
Waskemeer. Hoewel hij altijd al geïnteresseerd 
was in beleid had hij nog nooit serieus 
nagedacht over de mogelijkheid om directeur te 
worden. Vlak voor de zomervakantie werd hij 
gevraagd door De Tjongerwerven om te 
solliciteren. En omdat iedereen in zijn omgeving 
zei dat ’t echt iets voor hem was, trok hij de 
stoute schoenen aan.

‘Binnen twee weken was het rond’, vertelt 
Edwin. ‘Ik vind het nog steeds ongelofelijk dat ik 
hier nu zit. In 2006 ben ik begonnen als 
leerkracht. Nu zijn we veertien jaar verder. 
Eigenlijk een heel mooi moment om de 
volgende stap te zetten. De mensen in mijn 
omgeving hadden dat misschien beter door dan 
ikzelf.  
De eerste maanden hier op school heb ik vooral 
besteed aan rondkijken en nieuwsgierig zijn. 
Wat gebeurt er allemaal op deze school? Hoe 
pakken jullie het aan? Waarom zo? Ik stel 
vragen over alles. Tot de kerstvakantie lag mijn 
focus op ‘hoe doen jullie het?’. Nu ligt de focus 
op ‘hoe doen wij het.’

Verbinding en relatie als basis
‘Een team van collega’s aansturen, leiding 
geven, dat zijn zaken waar ik me nu volop in 
aan het ontwikkelen ben. De schoolleiders 
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cursus die ik volg, biedt veel ruimte voor het 
verkennen van het concept ‘leiderschap’. Ik zie 
dat als een zoektocht naar mezelf. Je moet 
eerst jezelf kennen voordat je leiding kunt 
geven. Leiderschap gaat voor mij over 
verbinding en relatie. Het ligt niet alleen bij mij, 
maar ook bij de ander. We maken de school 
samen en iedereen heeft daarbij zijn eigen 
verantwoordelijkheid. En daar kunnen we elkaar 
ook op aanspreken. Ik stuur op eigenaarschap. 
Stel dat ik plotseling ziek wordt, dan moet de 
organisatie van het onderwijs staan als een 
huis.’

‘Je doet dit, maar werkt het 

ook? ' 

Veel praten
‘Mijn baan bestaat uit veel praten én luisteren, 
vertelt Edwin. ‘Ik voer heel veel gesprekken; 
startgesprekken, kennismakingsgesprekken, 
oudergesprekken, voortgangsgesprekken. Ook 
in gesprekken probeer ik altijd te starten vanuit 
verbinding en relatie. Je moet eerst van elkaar 
weten waar je staat. Zorgvuldig luisteren is 
daarbij een voorwaarde. Als je niet luistert kun 
je ook niet begrijpen. Pas als de relatie goed is 
kun je het over de inhoud hebben om 
vervolgens de stap te maken naar ontwikkeling. 
Daarbij houd ik mensen ook wel eens een 
spiegel voor. Je doet dit nu, maar werkt het 
ook?’
Ruimte voor humor
‘Iedereen moet met plezier naar school gaan, 
kinderen en medewerkers. Lol trappen is 
belangrijk voor de sfeer. Een goede grap is 
onbetaalbaar. Daar moet absoluut ruimte voor 
zijn. Juist daardoor stralen we uit dat het hier 
leuk is.’
Krenten in de pap
‘Ja, de kinderen natuurlijk!’, roept Edwin 
meteen. ‘De blije koppies iedere dag. Bij ons op 
school hebben de kinderen gezamenlijk pauze. 
Iedereen speelt met elkaar. Daar geniet ik van. 
De sfeer is goed, dat is heel fijn om te zien. Ik 
doe m’n best om de namen van de kinderen te 
leren. Ik oefen met hun foto’s uit het 
leerlingvolgsysteem. Die probeer ik uit m’n 

hoofd te leren. Vervolgens ga ik de groepen in 
en probeer ik ieder kind bij de juiste naam te 
noemen. De kinderen vinden dat een 
fantastisch spelletje. In het begin bakte ik er 
natuurlijk niets van en lagen ze iedere keer 
dubbel. Maar nu gaat het steeds beter.’
Stip op de horizon
‘Hmm, lastig, de toekomst laat zich niet 
voorspellen. Een jaar geleden had ik echt niet 
gedacht dat ik nu directeur van een school zou 
zijn. Maar nu ik het ben, wil ik mezelf 
ontwikkelen. En ik wil natuurlijk de school 
verder brengen, samen met het team. Er ligt 
een mooi initiatief tot portfolioleren. Daar 
kunnen we verder in groeien. Leerlingen 
worden daarmee nog meer eigenaar van hun 
eigen leerproces. Ik wil de voortgang monitoren 
en het naar een hoger plan brengen. Op andere 
scholen waar ik werkte heb ik ervaring 
opgedaan met portfolioleren, dus ik heb er wel 
ideeën over. Maar dat wil ik gedegen 
aanpakken; beginnen vanuit een visie, zodat 
iedereen zich heel bewust is van waar we mee 
bezig zijn.’

Onderdeel van iets groters
Soms lijkt het alsof scholen een soort mini-
samenlevingen zijn, die losstaan van de ‘echte 
wereld’. Maar een school staat natuurlijk niet op 
zichzelf. ‘We zijn onderdeel van iets groters’, 
zegt Edwin. ‘Dat de scholen, in de periode dat 
de besmettingen weer opliepen, open mochten 
blijven, betekende niet dat wij geen last hadden 
van het virus. Afgelopen november ben ik 
hierover geïnterviewd door Omrop Fryslân. Ik 
werkte mee omdat ik wilde laten zien hoe het 
op een school is in coronatijd, hoe het virus 
eigenlijk iedere dag ‘aanwezig’ is ook al is er 
misschien niemand ziek.’
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Centrale plek in het dorp
De Paadwizer heeft veel contacten met partijen 
rond de school, zoals de kinderopvang, de 
BSO, een kunstenaar, en het vo waarmee 
gewerkt wordt aan een doorgaande lijn. De 
school heeft een centrale plek in het dorp. ‘Veel 
mensen komen elkaar hier tegen’, zegt Edwin. 
‘We zijn dus meer dan alleen een school. We 
zijn een verbindings- en een ontmoetingsplek 
tegelijk. Dat vind ik een inspirerend gegeven.’ ●

Audit - inspectiebezoek - 
audit - enz.
Een audit zou je kunnen omschrijven als een 
foto van de school. Je kiest een bepaald 
moment in de tijd en van dat moment leg je de 
stand van zaken vast. Tijdens een audit wordt 
de praktijk vergeleken met dat wat er op papier 
staat. In juli 2019 volgde een groep van vier 
directeuren de opleiding tot auditor en was het 
streven om toe te werken naar een cyclus 
waarin audits en inspectiebezoeken elkaar 
afwisselen met tussenpozen van twee jaar. 
Inmiddels zijn de auditors in opleiding 
gecertificeerd en zijn de audits onderdeel van 
de kwaliteitscyclus.

Voortdurende kwaliteitsverbetering
De Tjongerwerven beschikt inmiddels over een 
eigen groep gediplomeerde auditors. Iedere 
school krijgt één keer in de vier jaar een 
auditteam op bezoek. Na een audit heeft de 
school twee jaar de tijd om aan de slag te gaan 
met de bevindingen van het auditteam. 
Vervolgens vindt er een onderzoek plaats door 

de Inspectie van het Onderwijs. Ook uit dat 
onderzoek rollen aanbevelingen. De school 
heeft weer twee jaar de tijd om aan de 
verbeterpunten te werken. Dan volgt er weer 
een audit. Zo ontstaat er een cyclus van 
voortdurende kwaliteitsverbetering.
Vier belangrijke vragen
Tijdens een audit staan vier vragen centraal:

1. Voelen de leerlingen zich veilig?
2. Heeft de school zicht op ontwikkeling van 

leerlingen?
3. Krijgen de leerlingen goed les?
4. Leren de leerlingen voldoende?

Deze vragen zijn ook een vast onderdeel van 
de managementrapportagegesprekken die twee 
keer per jaar plaatsvinden op alle scholen. Op 
die manier ontstaat er een vanzelfsprekende 
focus op de kernaspecten van het onderwijs. 
De auditors maken tijdens een audit gebruik 
van het inspectiekader van de Inspectie van het 
Onderwijs. Door dit kader als leidraad voor de 
audit te nemen wordt voorkomen dat er appels 
met peren worden vergeleken.

Na een audit en een terugkoppeling van de 
bevindingen op de dag zelf, ontvangt de school 
een rapport met heldere en concrete 
eindconclusies. Voor de school moet duidelijk 
zijn hoe van het ene niveau (bijvoorbeeld 
voldoende) naar het andere niveau (goed) 
toegewerkt kan worden. Een goede audit helpt 
de school om beter te reflecteren en zodoende 
scherpere keuzes te maken in ontwikkeling.’ 

Tweede ronde audits en uitbreiding team
Bijna alle scholen van De Tjongerwerven 
hebben een eerste audit gehad. Nu begint de 
fase waarin scholen een tweede audit gaan 
meemaken. In januari 2021 start er een nieuwe 
groep mensen met de opleiding tot auditor. Het 
doel is om te komen tot een groep van acht tot 
tien auditors. De huidige auditors starten in 
augustus 2021 met de vervolgopleiding die 
gericht is op het verdiepen van kennis en het 
verder ontwikkelen van gesprekstechnieken. ●
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Werken aan beschermen 
persoonsgegevens
Ongeveer tweeënhalf jaar geleden ging de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in. Veel organisaties voelden zich 
overdonderd door wat ervaren werd als een 
heel pakket aan nieuwe regels. Maar veel was 
ook al geregeld in de Wet op het Primair 
Onderwijs, zegt Ferenc Jacobs, Functionaris 
Gegevensbescherming bij De Tjongerwerven. 
‘Als scholen met een specifieke vraag bij mij 
komen, kijken we vooral naar de Wet op het 
Primair onderwijs en pas daarna naar de AVG.’

Frisse blik
Schoolbesturen zijn verplicht om een 
Functionaris Gegevensbescherming aan te 
stellen. De Tjongerwerven heeft deze taak 
uitbesteed aan Ferenc. ‘In de meeste primair 
onderwijsbesturen is het lastig om toezicht en 
beleid door interne medewerkers zuiver 
gescheiden te houden. Dus huren 
schoolbesturen hiervoor een extern persoon in. 
Dat is ook handig voor de welbekende ‘frisse 
blik’. Je wilt een critical friend voor een objectief 
oordeel. Iemand die gevraagd en ongevraagd 
advies geeft.’
Toezicht op beleid en 
volwassenheidsmeting
Ferenc ziet erop toe dat er op scholen beleid is 
op het gebied van bescherming van 
persoonsgegevens. ‘Als een school hier al ver 
in is gevorderd, zijn mijn werkzaamheden 
gericht op het houden van toezicht’, vertelt 
Ferenc. ‘Staat een school nog aan het begin, 
dan kom ik langs voor trainingen en voer ik 
gesprekken met medewerkers en werkgroepen 
over hoe het beleid hieromtrent vorm kan 
krijgen. Regelmatig kom ik op scholen voor het 
uitvoeren van een audit. Ik kijk dan of er 
beleidsdocumenten vindbaar zijn waarin staat 
beschreven hoe de school de gegevens van 
personen beschermt en of dit ook zo wordt 
uitgevoerd. 
Daarnaast voer ik gesprekken met mensen om 
erachter te komen of ze op de hoogte zijn van 
hun rechten en plichten ten aanzien van het 
beschermen van persoonsgegevens. Die 
informatie neem ik mee in een zogenaamde 
‘volwassenheidsmeting’. Dit leidt tot een plan 

van aanpak voor de school waar de directeur 
mee aan de slag kan. Tot slot is er een 
evaluatie. De school kan daarna verder met de 
verbeterpunten. En dan start het proces van de 
audit weer. Een school scoort hoog in de 
‘volwassenheidsmeting’ als de uitgangspunten 
van de AVG in redelijkheid onderdeel zijn 
geworden van de denkwijze en het gedrag van 
de mensen op de werkvloer. Gelukkig zie ik dat 
op steeds meer scholen terug.’
Kramp
Over de wet AVG was veel te doen. Opeens 
leek er heel veel niet meer te mogen. Scholen 
schoten in een soort kramp. Namenlijsten 
werden van de deur gehaald. 
Toestemmingsformulieren om foto’s van 
kinderen te mogen delen werden rondgestuurd. 
‘Het grappige is dat er niet zoveel veranderd is 
in wat er wel en niet mag’, zegt Ferenc. ‘Alles 
wat nodig is voor de uitvoering van de wettelijke 
taak van de school, mag gewoon doorgaan. De 
school is verplicht om de onderwijskundige 
ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Daar 
horen niet alleen harde resultaten bij, maar ook 
andere aspecten die invloed hebben. Denk aan 
de sociaal-emotionele ontwikkeling, of het 
gedrag. Een school is verplicht ook dit te 
registreren in het leerlingdossier, zodat de 
kwaliteit van de informatie geborgd is. 

Wat betreft de namenlijst bij de deur: als er 
brand uitbreekt wil je snel kunnen controleren of 
alle kinderen buiten staan. Een namenlijst die 
voor het grijpen ligt is dan verplicht vanuit 
andere wetten. Het heeft dus een 
gerechtvaardigde functie. Geen probleem dus 
om die naast de deur te hangen. Delen van 
foto’s is een ander verhaal. Het is niet de 
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wettelijke taak van een school om foto’s te 
verspreiden. Wil je dit toch doen, dan heb je 
voor dat specifieke stukje inderdaad 
toestemming nodig van ouders. Maar 
redelijkheid staat voorop. Want voor kinderen is 
het goed om die herinnering aan hun schooltijd 
te hebben. En foto’s zijn daar een onderdeel 
van.’ 

Kwaliteitsinstrument
Bijna alle rechten en plichten van een school 
ten aanzien van het verwerken van informatie 
over personen was voor de AVG ook al 
geregeld, namelijk in de Wet op het Primair 
Onderwijs. ‘Ik kijk daar met scholen concreet 
vaker in dan naar de AVG’, vertelt Ferenc. ‘De 
AVG geeft richtlijnen om persoonsgegevens 
beter te beschermen door de kwaliteit van de 
verwerking te verbeteren. Daarvoor is het een 
heel handig instrument. Op basis van de Wet 
op het Primair Onderwijs én de AVG help ik 
scholen bij het maken van onderbouwde 
keuzes.’

Gegevensverwerking in allerlei vormen
Gegevensverwerking kom je op een school in 
allerlei vormen tegen. Het gaat bijvoorbeeld 
over leerlingendossiers, maar ook over het 
voeren van gesprekken, de aanbesteding van 
nieuwe printers of het aanschaffen van nieuwe 
lesmethodes. ‘Bij leerlingendossiers gaat het 
niet alleen om wàt er staat maar ook om hóe 
het er staat,’ vertelt Ferenc. ‘Observaties over 
een leerling moeten objectief zijn. En scholen 
hebben op basis van hun wettelijke taak ruime 
bevoegdheden om dit te onderzoeken en te 
onderbouwen. Het is lang niet altijd zo dat hier 
toestemming voor nodig is, maar er moet wel 
een transparante onderbouwing zijn. Die balans 
verschilt per situatie. Of denk aan leerlingen 
met gescheiden ouders. Wat bespreek je met 
welke ouder? Op dit moment lopen er op 
verschillende scholen gesprekken om 
leerkrachten te trainen in hun rechten en 
plichten in het geven van de juiste 
ondersteuning aan kinderen. Je hoort vaak dat 
‘iets niet mag van de AVG’, maar het zit, zoals 
je merkt, complexer in elkaar. 

Die onderbouwing geldt ook voor de aanschaf 
voor nieuwe leer- of ict-middelen. Dat is hét 
moment om ook op technisch gebied vragen te 
stellen over de locatie van de servers of zoiets 
als de beveiliging van bijvoorbeeld printers. En 
uiteraard kun je een digitale lesmethode 
aanschaffen die leerlingresultaten bijhoudt, mits 
je je bewust bent van de risico’s. Dat is de kern 
van mijn werk als toezichthouder. Risico’s zijn 
nooit volledig uit te sluiten. Maar scholen 
kunnen op basis van analyse van doel en 
middel wel bepalen hoe ze de risico’s zo klein 
mogelijk kunnen houden. De AVG helpt scholen 
om het risicomanagement beter in te richten. 
Dat lijkt me toch wel een geruststellend idee.’ ● 
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Doen we het goed en doen 
we het goede?
Jerry Djoegan is sinds augustus 2020 directeur 
van De Wegwijzer in Wolvega. Hij noemt 
zichzelf een echte onderwijsman. Na de pabo in 
Groningen volgde er een studie onderwijskunde 
en daarna een baan bij Jeugdzorg in een 
gesloten instelling. Het werk met ontspoorde 
jongeren was interessant maar de problematiek 
zwaar. ‘Ik kreeg steeds meer zin om aan het 
begin van het ontwikkelingsproces te staan. 
Basisonderwijs wordt niet voor niets funderend 
onderwijs genoemd’, zegt Jerry. ‘Hier werken 
we aan de basis. En die moet goed worden 
gelegd. Met vrolijkheid, door het prikkelen van 
verwondering en nieuwsgierigheid. En door het 
stimuleren van zelfvertrouwen.’

Dienen en coachen
Iedereen heeft recht op ontwikkeling, vindt 
Jerry. Leerlingen maar ook leerkrachten. Ieder 
mens heeft iets wezenlijks toe te voegen. ‘Als 
directeur is het mijn taak om dat proces te 
faciliteren en te begeleiden. Voor mezelf zie ik 
een dienende en coachende rol. Maar dat 
betekent niet dat ik alles voor iedereen regel! 
Verantwoordelijkheid leg ik laag in de 
organisatie. Ik ga voor een zelfsturend team 
waarbij ik mensen aanspreek op hun expertise 
en verantwoordelijkheid. Hoe meer ik gemist 
kan worden, hoe beter het is. Ik wil als directeur 
toegankelijk zijn, maar een gezonde 
afstandelijkheid tussen mij en mijn team streef 
ik wel na. Ik moet namelijk objectief besluiten 
kunnen nemen, ook over zaken die minder leuk 
zijn. Als de betrokkenheid te intens wordt, gaat 
dat elkaar in de weg zitten. Daarom wil ik ook 
graag dat mijn team zelfsturend wordt. Hoe 
groter het eigenaarschap bij de leerkrachten, 
hoe beter ik kan ondersteunen.’
Scherp blijven op wat we doen
‘Op onderwijsinhoudelijk gebied wil ik dat we 
onszelf scherp houden en onszelf steeds 
afvragen: doen we het goed en doen we het 
goede? Vanuit die vraag moeten we open en 
eerlijk tegen elkaar kunnen zeggen wat we zien 
en waar we vragen over hebben. Het liefst start 
ik vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende 
houding: Ik zie dit, klopt dat? Verifiëren is 
belangrijk, je oordeel uitstellen. Pas dan kun je 

open gesprekken hebben die bij iedereen 
denkkracht én bewustwording stimuleren.’ 
Zolang we kunnen lachen
‘Relativerende humor is heel belangrijk. We 
hebben een serieus vak, maar dat betekent niet 
dat je alles heel serieus moet opvatten. Kunnen 
lachen om jezelf is heel gezond! Humor maakt 
de sfeer losser en meer ontspannen. Het klaart 
de lucht. Werken met mensen kan soms heftige 
emoties oproepen. Humor is dan een goede 
manier om stoom af te blazen. Daarna kun je 
alles weer in het juiste perspectief zien.’

‘Ik geniet als ik kinderen zie die volledig in 
beslag worden genomen door de activiteit waar 
ze mee bezig zijn. De focus en de verwondering 
vind ik prachtig om te zien. Maar kinderen die 
oprecht plezier hebben en onbevangen 
schaterlachen maken me ook heel blij.’

De Wegwijzer in de nabije toekomst
‘Ik wil toe naar een werksfeer waarin het 
vanzelfsprekend is om gebruik te maken van 
elkaars expertise. Dat geldt zowel voor 
leerlingen als leerkrachten. Meer samenwerken 
levert altijd meer op: een creatiever proces, een 
beter antwoord, een beter resultaat.’ ●
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