
VU Research Portal

Expansief leren van een schoolorganisatie

Bakker, J.J.

2015

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Bakker, J. J. (2015). Expansief leren van een schoolorganisatie: Een activiteitstheoretisch model voor de
basisschool. [, Vrije Universiteit Amsterdam]. Koninklijke Van Gorcum.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/1f95b41d-c53e-4991-a139-d2994c06b693
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Samenvatting

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gaan meer en meer 
basisscholen in Nederland over op ‘ontwikkelingsgericht onder-
wijs’ (afgekort OGO). Het gaat nog niet om grote aantallen; van 
de zevenduizend basisscholen werkt zo’n vijf procent met OGO. 
Het grootste aantal scholen werkt op basis van ‘programmage-
richt onderwijs’ (PGO). Hierin zijn het onderwijsprogramma en 
de gebruikte lesmethoden het uitgangspunt. Het aantal school-
teams dat vindt dat dit ten koste gaat van de eigen inbreng van 
leerlingen, neemt toe. Zij vinden dat een didactiek die de kinde-
ren wil motiveren, zich moeilijk laat verbinden met vastgestelde 
programma’s. Het streven van OGO-scholen is leerlingen meer 
inbreng te geven in het onderwijsleerproces en het onderwijs-
aanbod, waardoor de lessen voor hen uitdagender en effectiever 
worden. Bij het veranderingsproces van PGO naar OGO hebben 
scholen ontdekt dat dit vraagt om een omslag in de organisatie. 
Bij OGO geeft de leraar kinderen meer mogelijkheden om in-
breng te hebben tijdens lesactiviteiten. Datzelfde geldt voor 
schoolleiders van OGO-scholen die leraren mede verantwoorde-
lijkheden geven in gedeeld leiderschap. Het uitgangspunt van 
dit proefschrift is dat het schoolteam bereid moet zijn een ‘le-
rende organisatie’ te worden, wil daadwerkelijk aansluiting ge-
vonden kunnen worden bij de theorie van OGO. Vragen die 
daarbij opkomen, zijn: Wat betekent het dat OGO-scholen le-
rende organisaties moeten zijn? En als we de theorie daarvan in 
kaart hebben gebracht, in hoeverre spoort die met wat we tegen-
komen in de OGO-praktijk? Daar gaat dit onderzoek over.

Om het veranderingsproces van PGO naar OGO precies in 
kaart te brengen, is in deze studie een (activiteits)theoretisch 
model voor de basisschool ontwikkeld dat gericht is op een ex-
pansief lerende schoolorganisatie. Het begrip ‘expansief leren’ 
komt van de Finse onderwijskundige Engeström. Het staat in 
zijn visie voor een collectief leerproces waarin een organisatie 
(activiteitssysteem) reflecteert op een bestaande problemati-
sche praktijk. Het oude systeem wordt kritisch bekeken en om-
gevormd naar een nieuw systeem. In dit geval: binnen het 
schoolteam ontstaat door gezamenlijke ontwikkeling van idee-
en en visie een nieuwe praktijk: een ander onderwijsconcept. 
Het model dat in dit proefschrift wordt ontwikkeld, geeft hand-
vatten om de praktijk te onderzoeken vanuit de vraag: in hoe-
verre de kenmerken van een lerende organisatie te zien zijn bij 
basisscholen die OGO hebben ingevoerd of hiermee bezig zijn? 

In hoofdstuk 1 wordt het onderzoek geïntroduceerd. Hierin 
worden de onderzoeksvragen geformuleerd en is het theore-
tisch kader weergegeven, evenals de aanpak en opbouw van het 
onderzoek. De hoofdvraag luidt: 

Wat zijn kenmerken van OGO-scholen als lerende organisatie?

De subvragen zijn:
a.  Welke factoren bevorderen of belemmeren het proces van ver-

andering in de richting van een lerende OGO-school?
b.  Welk type leiderschap vraagt een lerende OGO-school? 

In het onderzoek proberen we antwoorden te vinden op deze 
vragen. Daarbij is de nadruk gelegd op een theoretische verken-
ning. Het theoretisch kader geeft een inhoudelijk beeld van een 
OGO-school. 

In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten van het OGO-concept 
geformuleerd. OGO richt zich op een brede vorming van leerlin-
gen die kritisch naar zichzelf kunnen kijken en die zich verant-
woordelijk voelen voor hun handelen en de gevolgen daarvan 
voor de samenleving. Kinderen leren ook verantwoordelijkheid 
dragen voor het groepsproces in de klas. OGO wil betekenisvol 
onderwijs verbinden met thema’s die aansluiten bij de bele-
vingswereld van leerlingen. Het onderwijs moet leerlingen hel-
pen nu en in de toekomst deel te nemen aan de culturele prak-
tijken van hun gemeenschap. De leerlingen moeten op school 
de vaardigheden verwerven die daarvoor nodig zijn: communi-
ceren, kritisch denken en gefundeerde inzichten verwerven via 
onderzoek. Dat zijn kwaliteiten waar een samenleving om 
vraagt. OGO is verbonden met de cultuurhistorische theorie van 
Vygotsky. Vygotsky beschouwde de mens als cultureel en sociaal 
van nature. Voor opvoeding en onderwijs betekent dit, dat het 
doel van de ontwikkeling van kinderen ligt in de vorming van 
hun persoonlijke identiteit. Een volwassene treedt daarbij op als 
iemand die het kind ondersteuning op maat biedt; zij of hij ge-
bruikt daarbij hulpmiddelen (‘tools’). Vygotsky vatte zijn ideeën 
daarover samen in een driehoek (figuur A):

Figuur A. Het model Subject/Object/Tools van Vygotsky (1978)

Tools

ObjectSubject
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Dit model van Vygotsky, geschikt voor de microsituatie van op-
voeding en onderwijs, nemen we als uitgangspunt voor een 
model om de dynamische ontwikkeling van een schoolorgani-
satie te beschrijven. Ook het schoolteam ontwikkelt zich naar 
een gesteld doel (een lerende organisatie bijvoorbeeld) en de 
vraag is welke hulpmiddelen daarbij moeten worden ingezet. 
De activiteitstheorie, waarin we zien hoe een complex van acti-
viteiten wordt ingezet in een bepaalde context en voor een be-
paald doel, is voor ons een verbijzondering van de cultuurhisto-
rische theorie van Vygotsky.

In hoofdstuk 3 zijn de aspecten beschreven die ertoe doen wan-
neer onderwijs zich vernieuwt. Engeström breidde het model 
van Vygotsky verder uit. Op grond van Engeströms theorie be-
schouwen we een basisschool die zich vernieuwt, als een activi-
teitssysteem dat zich ontwikkelt in de tijd. Daarin vindt het le-
ren plaats door mensen, individueel én samen, maar ook door 
het systeem als geheel, dat door mensen tot ontwikkeling komt. 
Het doel en het resultaat van (expansief) leren is bij Engeström 
het tot stand brengen van nieuwe vormen van activiteit in het 
systeem. Figuur B laat zijn oorspronkelijke model zien:

Division of Labour

Object

Mediating Artefacts:
Tools and Signs

Subject

Rules Community

Sense

Meaning
Outcome

Figuur B. Het activiteitssysteem van Engeström (1987)

Dit bovenstaande model is in ons onderzoek doorontwikkeld 
om het toepasbaar te maken voor het beschrijven van een basis-
school die OGO wil invoeren. Aspecten van onderwijsontwikke-
ling zijn verbonden met het model van het activiteitssysteem.

Wat houdt het in als we een organisatie die zich ontwikkelt, een 
‘lerende organisatie’ noemen? Dit beschrijven we in hoofdstuk 
4, hier toegepast op de school als lerende organisatie. Eén mo-
del van organisatieontwikkeling dat uit de literatuur naar voren 
is gekomen, is de wyber van Van Emst (figuur C).
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Figuur C. Model van de wyber (Van Emst, 1999a)

Dit model geeft de relatie tussen de structuur en de cultuur 
weer binnen lerende organisaties. Onderwijsvernieuwingen 
zorgen vaak voor spanningen: bijvoorbeeld tussen docenten en 
visies en methodes, maar ook tussen docenten onderling, of 
tussen de schoolorganisatie en een gevraagde nieuwe manier 
van werken. Het overgangsproces van PGO naar OGO geeft 
spanningen in een organisatie die haar eigen structuur en cul-
tuur kent. In de activiteitstheorie zijn spanningen, dilemma’s 
en confrontaties nodig om een ontwikkeling door te maken. De 
vraag is hoe het schoolteam met die spanningen omgaat. Gaan 
leerkrachten met elkaar en met de schoolleiding in gesprek, 
kunnen ze de emoties die daarbij komen kijken in goede banen 
leiden? Komen ze met elkaar verder in de richting van het doel, 
of zetten ze de hakken in het zand en haken ze af? 

In hoofdstuk 5 is de wyber van Van Emst met de driehoek van 
Engeström verbonden. Dat doen we op de hoekpunten van de 
driehoek die staan voor doeltreffende interventies om het le-
rende vermogen van de organisatie te verhogen. Bij die kern-
achtige interventies spelen spanningen een rol, omdat er bear-
gumenteerde (soms normatieve) keuzes moeten worden 
gemaakt om de organisatie zich te laten ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld: kiezen we als schoolleider voor een manager die 
de zaken in de structuur van de organisatie goed regelt, of kie-
zen we voor een leider die investeert in de persoonlijke ontwik-
keling van leraren? Of is een combinatie van die twee mogelijk? 
We hebben van het oorspronkelijke model van Engeström een 
eigen versie gemaakt: het balansmodel (figuur D), een model 
dat dient om de invoering van OGO te begrijpen en vorm te 
geven. Dat deden we omdat het model van Engeström niet toe-
reikend is gebleken om alle onderwijsvernieuwingsaspecten 
ermee te verbinden. We leggen uit wat de verschillende onder-
delen (I t/m VII) van het model inhouden in vergelijking met 
het oorspronkelijke model en geven aan waarom het ‘balans-
model’ heet. We beginnen met het doel (II Object).  



252 Expansief leren van een schoolorganisatie

•	 Hét Object (II), het doel van de vernieuwing, is de onder-
wijspraktijk binnen de lerende organisatie van de school, 
die een overgang doormaakt in de richting van OGO. 

•	 Het Subject (IV) moet breed opgevat worden: de OGO-
school (eventueel de groep OGO-scholen) met hun acto-
ren (teams, individuele leraren, ib’ers, schoolleiders).

•	 Om OGO in te voeren worden Hulpmiddelen (III) ingezet, 
bijvoorbeeld (externe) ondersteuning via coaching of col-
legiale consultatie. 

•	 De motor van het systeem kan niet draaien: de Communities 
of Practice (VI), verbeeld als een zeshoek, die de propellers 
van energie voorziet en aanstuurt. We spreken met opzet 
van ‘communities’ in het meervoud. Er bestaan diverse 
communities met onderlinge relaties en wisselwerking: le-
raren; leraren en management; leraren en ouders; leraren 
en kinderen; leraren, management en inspectie; enzovoort. 
Het leren van mensen is hier het centrale motief. In deze 
zeshoek vindt de professionalisering van leraren plaats en 
de visieontwikkeling op goed OGO-onderwijs; daar moe-
ten keuzes gemaakt worden ten aanzien van leerlijnen, 
kerndoelen, methoden en dergelijke, in samenspraak met 
alle actoren. 

•	 Leraren zijn actief in een bepaalde Rolverdeling (I), waarbij 
het management van de school - in samenspraak met de 
medewerkers, via gedeeld leiderschap - de lijnen uitzetten. 

•	 Het uitzetten van lijnen gebeurt door het Veld af te tekenen 
en Regels (V) te stellen. Het gaat dan om faciliteren, kaders 
stellen, het ondersteunen van het team en het vormgeven 
van onderlinge afspraken. 

•	 Als resultaat van de hele vernieuwingsslag benoemen we 
Institutionalisering (VII): de overgang van het oude naar het 
nieuwe systeem, het nieuwe onderwijsconcept, heeft zijn 
beslag gekregen. 

Bij Engeström is ‘Outcome’ het resultaat van wat er gebeurt op 
de lijn van ‘Subject’ naar ‘Object’. Maar zo neergezet is dat be-
grip te statisch, waarbij de dynamiek van de evolutie die in en 
om het systeem plaatsvindt, onvoldoende tot uitdrukking wordt 
gebracht. Dat maken we zichtbaar in de figuur er omheen, de 
draaiende beweging in de wyber die als propeller dienst doet. 
Een activiteitssysteem ontwikkelt zich pas door het ontstaan en 
bestaan van spanningen, zoals we hierboven bij de wyber van 
Van Emst al zagen. Een schoolleider kan ervoor kiezen zijn be-
schikbare tijd te benutten om in mensen te investeren door 
coachingsgesprekken te voeren. Diezelfde tijd kan hij niet bezig 
zijn met het schrijven van een schoolplan of het formeren van 
een budgetplan of met zaken rondom onderwijsopbrengsten. 
Dat geeft spanning in de tijdsbesteding. Die spanningen, ook 
op andere vlakken, brengen we in het model aan bij de compo-
nenten I, III, en V door ‘propellers’ te plaatsen. De ‘s’ (struc-
tuur) en ‘c’ (cultuur) bij de propellers belichamen het span-
ningsveld. Door de spanning gaat de propeller draaien en stuwt 
het systeem omhoog. Er dient wel een zekere balans te ont-
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staan, wil het systeem omhooggaan, vandaar de benaming ‘ba-
lansmodel’. Als bij één component disbalans ontstaat, trekt het 
model scheef en stagneert de opwaartse groei. De motor van 
het systeem, de zeshoek, kan niet draaien. En om aan te geven 
dat de actoren zich het concept ook echt eigen maken, zetten 
we dat resultaat in het hart van het systeem. Het is niet, zoals 
bij Engeström, in dat ene moment op die statische lijn van 
‘Subject’ naar ‘Object’ vast te pinnen. Het is een aaneenschake-
ling van ontwikkelingsstappen in de tijd.

Tot nu toe was het onderzoek vooral gericht op de theorie, waar 
in deze studie ook het accent ligt. In het vervolg wordt het ‘ba-
lansmodel’ uitgangspunt om de praktijk te onderzoeken. In 
hoofdstuk 6 geven we een opzet en een methodologische ver-
antwoording van dit empirisch onderzoek. Het gaat om een 
kwalitatief onderzoek, waarvoor we vijftig interviews hebben 
gehouden op veertien scholen. We zijn nagegaan hoe men in de 
scholen de invoering van OGO heeft beleefd. Hoe handelen de 
betrokkenen daarin zelf vanuit hun perspectief als leraar, als in-
tern begeleider en als schoolleider? Hieruit proberen we ken-
merken af te leiden die in een basisschool aanwezig kunnen en 
moeten zijn om als lerende organisatie de invoering van het 
OGO-concept tot een succes te maken. We onderscheiden ‘ge-
sloten OGO-codes’, die uit de literatuur komen, en ‘open OGO-
codes’ afkomstig uit de praktijk. 

Het empirisch deel resulteert in een serie ‘foto’s’ en een ‘film’. 
Van veertien scholen komt een momentopname in beeld: een 
analyse van het tijdstip waarop de school de balans opmaakt 
van de doorgemaakte ontwikkeling. Zo’n analyse is als het ware 
een foto, een opname van de actualiteit van dat moment. 
Daarnaast maken we van een van de veertien scholen, de langst 
opererende OGO-school, een film, die de ontwikkeling van vier 
achtereenvolgende jaren weergeeft. Die tijdsspanne komt in 
beeld door twee meetmomenten te kiezen en die met elkaar te 
vergelijken. Beide methoden samen wijzen uit of het ontwik-
kelde theoretische kader bruikbaar is om te begrijpen wat er in 
de schoolorganisatie - de veertien verschillende praktijken - ge-
beurt.

In hoofdstuk 7 presenteren we de onderzoeksresultaten en 
hoofdstuk 8 geeft de conclusies, discussie en aanbevelingen 
weer. Als stuwende kracht van het balansmodel (om het model 
met de propellers een opwaartse beweging te laten maken) 
noemen we vier ontwikkelingsdimensies van een OGO-school als 
lerende organisatie die we uit de data hebben afgeleid. Die vier 
ontwikkelingsdimensies kunnen tevens als kenmerken van 
OGO-scholen (antwoord op de hoofdvraag) gepresenteerd wor-
den:

•	 De persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers in de 
school. Het is belangrijk om in het schoolteam met elkaar 
door te denken en te praten over ‘goed onderwijs’. Het is 
van belang dat teamleden zich kwetsbaar durven opstellen 
en reflecteren op hun eigen lesgeven met kinderen en het 
functioneren in het schoolteam. Er ontstaat dan een sfeer 

waarin het team gezamenlijk leert. Elk teamlid individueel 
haalt er iets weg en brengt er iets om de praktijk te verbete-
ren. Het effect is dat de ‘lerende leerkracht’ zelf eigenaar 
wordt van het OGO-concept, dat het deel gaat uitmaken 
van haar of zijn persoonlijkheid. Het gezamenlijke resul-
taat krijgt zo een blijvende plek in de ontwikkeling van de 
school. Het ‘Object’ van dit gezamenlijk leren, is het verbe-
teren van de lespraktijk, en dat beïnvloedt vervolgens posi-
tief het zich ontwikkelen en leren van leerlingen. 

•	 Een normatieve benadering van goed onderwijs. Engeström 
heeft een materialistische mens- en wereldbeschouwing. 
In zijn opvattingen over organisatieontwikkeling is hij op 
systeemniveau blijven hangen. Zijn model is vooral tech-
nocratisch, materialistisch en functionalistisch van aard. 
Met normatieve vragen houdt hij zich niet bezig. Ze horen 
wel in een model voor schoolontwikkeling thuis, zoals: 
welke waarden en normen geven we kinderen mee vanuit 
onze visie- en ideeënontwikkeling? OGO heeft andere uit-
gangspunten dan PGO. Het is gebaseerd op andere peda-
gogisch-didactische bronnen. Door het accent op normati-
viteit krijgt de lerende leraar kans om de eigen normatieve 
persoonlijke identiteit en professionaliteit in OGO-
meesterschap te integreren.  

•	 De dynamiek in de ontwikkeling van het totale systeem zien 
we in de spanningen tussen de structuur en de cultuur, 
zoals we dat beschreven bij de wyber. Bij het samenwer-
kend leren in een team zijn de meningen van leraren niet 
altijd dezelfde. Een schoolleider daagt zijn team uit om zelf 
manieren te vinden om los te komen van het programma-
tische aanbod in hun onderwijs dat plaats moet maken 
voor een didactiek waarbij kinderen meer zeggenschap en 
verantwoordelijkheid krijgen. Dat veranderen van rol als 
leraar geeft spanning in de eigen professionele taakopvat-
ting en brengt dynamiek teweeg bij individuen, het team en 
de organisatie als geheel.  

•	 Het ontwikkelingsstreven van de organisatie naar dynamisch 
evenwicht om bereikte invoeringsdoelen van het OGO-
concept in het activiteitssysteem vast te leggen is noodza-
kelijk voor de invoering, het institutionaliseren. Dit ontwik-
kelingsstreven is gericht op ‘gemeenschap-zijn’, waarbij 
alle geledingen uit de organisatie betrokken zijn. De ken-
nisimpuls is erop gericht de gedeelde visie vast te leggen in 
de organisatie en het OGO-ambassadeurschap uit te dra-
gen, zodat men in staat is om overtuigend anderen uit te 
leggen wat de achterliggende opvattingen zijn van waarom 
men handelt zoals men handelt.

Op grond van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het 
ontwikkelde balansmodel inderdaad kan dienen als theoretisch 
kader om het veranderingsproces van scholen in de richting 
van lerende OGO-school te onderzoeken en te begrijpen. We 
kunnen nu ook antwoord geven op de onderzoeksvragen uit 
hoofdstuk 1. De hoofdvraag was: Wat zijn kenmerken van OGO-
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scholen als lerende organisatie? Daarop is hierboven een ant-
woord in beeld gebracht met de vier ontwikkelingsdimensies.
Er waren twee subvragen:
a.  Welke factoren bevorderen of belemmeren het proces van 

verandering in de richting van een lerende OGO-school? 
Bevorderende factoren zijn: aansluiting bij de persoonlijke 
ontwikkeling van leraren; kennisdeling in het team; ge-
deeld leiderschap; en borging op onderdelen. Dat laatste 
betekent het vastleggen van afspraken die in het proces 
zijn gemaakt.

  Belemmerende factoren gaan vaak gepaard met struc-
tuurelementen in de schoolorganisatie, zoals uit dit onder-
zoek blijkt: eilandencultuur (leraren die een eenheid vor-
men in bijvoorbeeld de onder-, midden- of bovenbouw en 
zich niet voegen naar het team als geheel); methode als 
enige leidraad en bron (OGO vraagt naast methoden als 
mogelijke bron een flexibele opstelling om ook andere 
bronnen te gebruiken die dicht bij de belevingswereld van 
kinderen zitten); zwak leiderschap met eenzijdige gericht-
heid op structuur; Cito-leerlingvolgsysteem (het strikt vol-
gen van kinderen waarbij de opbrengsten als maat worden 
gebruikt); tweesporenbeleid (PGO en OGO en geen keuze 
voor een van beide); en de sturing vanuit management op 
structuur. Zodra een of meerdere belemmeringen structu-
reel wordt en in het institutionaliseringsproces is opgeno-
men, kunnen we zelfs spreken van een leerprobleem van 
een organisatie.

b.  Welk type leiderschap vraagt een lerende OGO-school? 
Zwak leiderschap kan worden voorkomen door een combi-
natie van onderwijskundig leiderschap (dat de structuur re-
gelt) en transformationeel leiderschap (dat in de cultuur aan-
sluit bij de ontwikkeling van persoonlijke leraren). 

In het balansmodel, dat gebaseerd is op de activiteitstheorie, 
zijn het onderwijsconcept ‘ontwikkelingsgericht onderwijzen’ 
en het concept van de ‘lerende schoolorganisatie’ met elkaar 
verbonden. We benadrukken dat, op grond van de uitgangspun-
ten van OGO en die van de lerende organisatie, een OGO-
school zich vanuit haar doelstellingen dient te afficheren als le-
rende organisatie, wil ze maximaal aansluiten bij de theorie 
waaruit ze voortkomt. 


