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figuren. We vormden vanaf de avond van 15 juli 2009 
een mooie ‘community of learners/ community of inquiry’ 
toen jullie me bestookten rondom het leidende model in 
deze studie en meehielpen tot een rijping en aanscher-
ping van de ins en outs ervan. Neef en hoogleraar in de 
VS Wilfred Vermerris dank ik voor de hulp bij de sum-

mary in English en collega Jan-Willem Chevalking voor 
de fine-tuning ervan en collega Susan van der Ree voor de 
kritische blik van de taalhantering in het Nederlands. 
Dank ook aan de schoolleiders, de coaches, ib’ers en 
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Mijn kamergenoten, Cora, Derjan, Nelly en Bram en la-
ter Gert-Jan op de CHE, dank ik voor het helpen om de 
hoge werkdruk op onze hbo-afdeling pabo te verbinden 
met humor, relativerings- en laveringsvermogen om te 
prioriteren voor dat wat er écht toe doet voor onze stu-
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in het gezin nodig was. Je leerde dat het niet zozeer de 
kwantiteit van de tijd is die het ‘m doet, maar de kwali-
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(leuk dat je paranimf wil(de) zijn!), en Eva als creatieve-
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ling voor de vormgeving van het uiterlijk van deze stu-
die, met name de cover. Jullie hebben zo in de hulpverle-
ning en het interieurontwerp voor studie (respectievelijk 
in het hbo-sph/mwd, wo-psychologie en hbo-art) en 
werk gekozen, maar weet dat het onderwijsbloed kruipt 
waar het niet gaan kan! Tenslotte dank ik mijn erudiete 
vader die het onderwijsge(ve)n doorgaf en aan wie ik 
postuum dit werk opdraag. Helaas overleed hij in de 

eindfase van deze studie. We deelden het motto van dit 
werk: ‘Nihil Sine Deo!’ Het past bij de slotregel van het 
officiële universiteitsgebed dat op de Vrije Universiteit 
nog steeds wordt gebruikt: “opdat al ons werk geschiede 
als dienst aan U en Uw wereld”. Sjalom!1

Veenendaal, juli 2014.



1Inleiding

Bij onderwijsinnovaties in het basisonderwijs spelen 
ideeën over ‘activerende didactiek’ in toenemende mate 
een rol. Dit houdt in dat leerlingen meer inbreng heb
ben in het onderwijsleerproces. Dé uitdaging is, zo blijkt 
uit gesprekken met leraren, het onderwijs uitdagender 
en effectiever te maken. Het doel is leerlingen hun ta
lenten te laten ontwikkelen en leraren weer trots op hun 
werk te maken, zodat ze zich uitgedaagd voelen dat 
nieuwe onderwijs mede gestalte te geven. We zien dat 
veel scholen dit willen bereiken door te veranderen van 
programmagericht naar ontwikkelingsgericht onderwij
zen. Het is enerzijds een verandering van de nadruk op 
het programma en de gebruikte lesmethoden naar de 
nadruk op de inbreng en participatie van kinderen bij 
dat programma. Anderzijds betekent ontwikkelingsge
richt onderwijzen de cultuur die we belangrijk vinden 
aan het kind door te geven. Het kind is deelnemer in dit 
proces met eigen inbreng en betekenisgeving aan die 
cultuur, zodat de ideeën en interpretaties van het kind er 
een plaats in krijgen.

In de praktijk zien we scholen worstelen met het realise
ren van deze vernieuwing: de overgang van programma
gericht naar ontwikkelingsgericht onderwijs. De hulp
vragen liggen in veel gevallen op het vlak van 
orga nisatieontwikkeling: wat is de meest gewenste orga
nisatievorm om de invoering van een nieuw onderwijs
concept te bevorderen?

 Om basisscholen op dit gebied meer handvatten te ge
ven, gaan we in dit proefschrift op zoek naar mogelijke 
oplossingen. Daarmee willen we basisscholen verder 
helpen om de organisatie zo in te richten dat de verande
ring naar een nieuw onderwijsconcept beter verloopt.

 Om ons heen zien we (onderwijs)organisaties groeien 
in de richting van lerende organisaties, waarbij alle acto
ren betrokken worden bij de activiteiten binnen de orga
nisatie. Zal dat ook werken voor basisschoolorganisaties 
die willen veranderen in de richting van ontwikkelings
gericht onderwijzen? Om daar meer over te kunnen zeg
gen, verrichten we in dit onderzoek een theoretische 
exercitie die het onderwijsconcept ‘ontwikkelingsgericht 
onderwijzen’ en het concept van ‘de lerende schoolorga

nisatie’ met elkaar verbindt. We brengen voor het voet
licht wat we vinden in de theorie en leggen een relatie 
met concrete praktijkgevallen.

Vanuit ontwikkelingsgericht onderwijs is de focus ge
richt op de interacties van het kind met de sociale omge
ving. Die focus geldt ook voor deze studie, al is het indi
rect. We kunnen kinderen immers nog beter helpen als 
we ervoor zorgen dat de condities van scholen verbete
ren. En dat gebeurt door het lerende vermogen van de 
schoolorganisatie te vergroten. De school moet up-to-
date zijn, de leraren moeten blijven leren. Dat is een 
conditie of kenmerk waar kinderen uiteindelijk van pro
fiteren. We laten het kind niet los, omdat we het over de 
schoolorganisatie willen hebben. We hebben het over 
kenmerken van de schoolorganisatie, omdat we het over 
het kind willen hebben. 

1.1 Introductie

In de afgelopen vijfentwintig jaar is in Nederland een 
belangrijke stroming ontstaan in het onderwijs, die in
middels bekend is geworden onder de naam ‘ontwikke
lingsgericht onderwijs’ (voortaan afgekort met OGO2) en 
beschouwd wordt als een onderwijsconcept dat gericht 
is op de ontwikkeling van kinderen en leraren. ‘Basis
ontwikkeling’ is de benaming van OGO voor de onder
bouw van de basisschool.3 De koppeling van dit concept 
in de praktijk van het (speciaal) basisonderwijs aan de 
school als lerende organisatie is de focus van deze stu
die. Het gaat hier om een hoofdzakelijk theoretisch on
derzoek waarin we proberen te achterhalen aan welke 
specifieke kenmerken een OGOschoolorganisatie moet 
voldoen, wil ze zich een lerende organisatie kunnen 
noemen. De verandering van programmagericht naar 
OGO beschouwen we als object van studie.

OGO kwam in Nederland op als onderwijsconcept kort 
na de komst van de basisschool in 1985, toen de aan
dacht voor het onderwijs aan jonge kinderen groeide. 
Het OGOconcept is ontstaan uit de samenwerking van 
wetenschappers uit de onderwijspedagogiek en praktijk
mensen die zich richten op een theoretisch gefundeerde 
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onderwijspraktijk voor jonge kinderen. Er ontstond zorg 
dat de speciale bekwaamheid die voor dit onderwijs no
dig is, verloren zou gaan door de samenvoeging van 
kleuter en lager onderwijs. Het is JanssenVos (2012) 
die de eigen waarde van onderwijs aan jonge kinderen 
opnieuw heeft onderbouwd met behulp van de onder
wijstheorie van Vygotsky en van onderzoekers die op 
hem voortbouwen. Deze theorie is de cultuurhistorische 
theorie, ook wel (en in het vervolg van deze studie zo 
aangeduid) de ‘activiteitstheorie’ genoemd. In ons land 
zijn de Vygotskyaanse principes toegankelijk gemaakt 
door Van Parreren en Carpay. Beiden hebben de activi
teitstheoretische visie op leren en zich ontwikkelen be
kendheid gegeven en hebben zich vooral beziggehou
den met latere vertegenwoordigers uit die stroming, 
zoals Gal’perin en Davydov, waarbij de handelingspsy
chologie centraal staat. Het zijn daarna Van Oers, Van 
der Veer en Wardekker geweest die deze ideeën verder 
hebben ontwikkeld. De verdere wetenschappelijke door
denking van de activiteitstheorie wordt vooral geleid 
door Van Oers aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
“Het is deze theorie waaruit Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs is voortgekomen” (Wardekker, 2009, p. 16). 
Nog onbekend is aan welke kenmerken OGOscholen 
voldoen om lerende organisatie te zijn en welke factoren 
bij de invoering van OGO opvallen die bevorderend en 
belemmerend werken. We hebben daarvoor in de we
tenschappelijke literatuur geen evidentie gevonden en 
pakken het daarom zelf op.

1.2 Keuze voor het onderzoek

In het voorliggende proefschrift wordt vanuit een inno
vatietheoretische invalshoek en vanuit organisatieont
wikkeling op schoolniveau nagegaan wat de kenmerken 
zijn van OGOscholen als (lerende) organisatie in ont
wikkeling. Staat bij OGO de optimalisering van ontwik
kelingscondities hoog in het vaandel, dan geldt voor 
OGOscholen dat ze moeten blijven onderzoeken en le
ren. De keuze voor dit onderzoek hangt samen met het 
volgende gegeven:

De actualiteit is dat sinds de jaren negentig van de vorige 
eeuw steeds meer schoolteams ertoe zijn overgegaan het 
OGOconcept in hun basisschool in te voeren. De reden 
daarvan is dat het programmagerichte onderwijs het on
derwijsprogramma en het methodegebruik benadrukt 
ten koste van de eigen inbreng van kinderen. De active
rende didactiek laat zich moeilijk verbinden met vastge
stelde programma’s. Bij de invoering van OGO wordt 
gekeken naar de soort organisatie waarbinnen het con
cept wordt ingevoerd, omdat het implementeren van 
een onderwijsconcept veel vraagt van het organisatiever
mogen van de school en daarmee van haar veranderca
paciteit. 

De theoretische oriëntatie in dit onderzoek omvat drie 
aspecten:

1. Het OGO-concept: een gearticuleerd theoretisch ont
wikkelingsconcept waarbij de wisselwerking tussen 
het zich ontwikkelende kind en de context waarin 
dat gebeurt centraal staat. Dit concept, dat gegrond 
is op de activiteitstheoretische visie op zich ontwik
kelen en leren, probeert een afstemming te vinden 
tussen de bedoelingen van de leraar met dat wat 
wordt aangeboden en de betekenis die het aanbod 
voor kinderen heeft. De invoering van dit concept 
vraagt het nodige van een schoolorganisatie en van 
alle actoren die daarin een rol spelen (zie verder 
hoofdstuk 2).

2. Visie op onderwijsvernieuwing: wat gebeurt er als je je 
ontwikkelt en vernieuwt? Met een model van leren 
binnen de activiteitstheorie wordt een gedetailleerde 
analyse van innovaties mogelijk. De verandering 
van de organisatie wordt centraal gesteld. Het gaat 
erom hoe nieuwe kennis, nieuwe praktijken en 
nieuwe werkprocessen en instrumenten worden ge
creëerd (zie verder hoofdstuk 3).

3. Visie op de lerende organisatie: het formuleren van de 
lerende organisatie in het licht van de activiteitsthe
orie vraagt binnen de school om een context die ont
wikkelend is en ook zichzelf ontwikkelt. De context 
is hier de schoolomgeving; bij dat wat zich ontwik
kelt, doelen we op: de leerling, de leraar en school
leider, de school, de schoolorganisatie en het OGO
concept. In het onderzoek willen we een theorie 
specificeren die het leren, zoals opgevat binnen de 
activiteitstheorie, verbindt met het leren binnen or
ganisaties (zie verder hoofdstuk 4).

De aanname in dit onderzoek is dat scholen die OGO 
willen realiseren, zullen moeten blijven nadenken over 
het optimaliseren van de ontwikkelingscondities waar
onder ze het leren op peil willen brengen en houden. Op 
basis van de theoretische verkenning op de drie ge
noemde aspecten, wordt een model ontwikkeld dat dient 
als analysekader om de condities voor en kenmerken 
van lerende OGOscholen in beeld te brengen. Daarmee 
komen we op onze onderzoeksvragen.

1.3 Onderzoeksvraagstellingen en 
-doelstelling

Hoofdvraagstelling:

Wat zijn kenmerken van OGOscholen als lerende orga
nisatie?
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Subvraagstellingen:

1.  Wat zijn de bevorderende en belemmerende facto
ren in de organisatie van scholen die van invloed 
zijn op het proces van veranderen in de richting van 
een lerende OGOschool?

2.  Welk type leiderschap vraagt een lerende OGO
school?

Doelstelling:

Doelstelling van het onderzoek is antwoorden te vinden 
op de bovenstaande vragen. Daarbij ligt de nadruk op de 
theoretische verkenning van kenmerken van OGO
scholen als lerende organisatie. We formuleren eerst het 
theoretisch kader, zodat er een inhoudelijk beeld ont
staat van een lerende OGOschool. Dat beeld, theore
tisch neergezet vanuit de activiteitstheorie, vergelijken 
we vervolgens in de praktijk via casestudieonderzoek 
met enkele OGOscholen die zich aan het ontwikkelen 
zijn als lerende organisatie. We willen zo een aanwijzing 
krijgen of het ontwikkelde theoretische model gebruikt 
kan worden om een zich ontwikkelende OGOschool te 
kunnen vatten. We willen de bevorderende en belem
merende factoren op het spoor komen die een rol spelen 
bij het ontwikkelingsproces van OGOscholen, en beste
den aandacht aan het type leiderschap dat daarbij ge
wenst is.

1.4 Theoretisch beschrijvingskader

Doordat het leren van organisaties vanuit verschillende 
perspectieven wordt benaderd, bestaat er geen allesom
vattende theorie die als analysekader van dit onderzoek 
gebruikt kan worden. Daarom gaan we zelf op zoek naar 
een analysekader. De verandering van een basisschool
organisatie door het invoeren van een nieuw onderwijs
concept is op te vatten als een innovatie. Het model van 
expansief leren (Engeström, 1987) is gebaseerd op de 
activiteitstheorie en maakt een gedetailleerde analyse 
van innovaties mogelijk. Dit model van Engeström is 
daarom leidend in dit onderzoek om een analysekader te 
ontwikkelen. De verandering van de organisatie wordt 
hierin centraal gesteld. Het gaat erom hoe nieuwe ken
nis, nieuwe praktijken en nieuwe werkprocessen wor
den gecreëerd door de deelnemers in de organisatie. We 
beschrijven met dit analysekader een lerende OGO
school met gebruikmaking van activiteitstheoretische 
modellen. Het leidende model van Engeström wordt 
daarvoor in het theoriedeel stap voor stap uitgebreid om 
het beter te laten aansluiten bij mogelijke conceptualise
ringen van OGOscholen als lerende organisaties.

1.5 Onderzoeksaanpak

Het is nog niet op voorhand duidelijk wat belangrijke 
kenmerken zijn van OGOscholen als lerende organisa
tie, omdat daarnaar nog geen onderzoek is gedaan. 
Daarom wordt gebruikgemaakt van theoriegeleid explora-
tief onderzoek. We formuleren codes (in de vorm van 
kernwoorden die betrekking hebben op de lerende 
school) als een systeem om de werkelijkheid van het ver
anderen te kunnen duiden. Uit de theorie destilleren we 
‘gesloten codes’ (die in de literatuur ook geduid worden 
als ‘constructed codes’). Ze dienen als kijkpunten die de 
configuratie vormen van OGOscholen als lerende orga
nisatie. We noemen ze ‘gesloten codes’, omdat ze in de 
literatuur eenduidig worden geoperationaliseerd. Na elk 
theoriehoofdstuk concluderen we welke codes we vanuit 
die theorie kunnen inzetten voor onderzoekers die de 
praktijk willen onderzoeken. In het theoriedeel gebrui
ken we het algemene onderzoekersperspectief, omdat 
we nadruk willen leggen op de theoretische vorming van 
een model om kenmerken van lerende OGOscholen op 
het spoor te komen voor hen die praktijken willen on
derzoeken. Door middel van het codesysteem wordt een 
begrippenapparaat opgebouwd.

Het theoriedeel is nodig om de dragende concepten op 
het spoor te komen voor een lerende OGOschool. In het 
praktijkdeel willen we een eerste aanwijzing krijgen of 
het ontwikkelde theoretische model gebruikt kan wor
den om na te gaan op welke organisatieonderdelen (lei
derschapsontwikkeling, teamontwikkeling, instrumen
tenontwikkeling, en dergelijke) een lerende OGOschool 
groei doormaakt om ontwikkelingscondities te optimali
seren, zodat de school zich blijft ontwikkelen. Het gaat 
hier om het inbouwen van een check op de overeen
stemming tussen theorie en praktijk. We gaan na of de 
theorie adequaat genoeg is gearticuleerd om de praktijk 
te kunnen reconstrueren. Het praktijkonderzoek bestaat 
uit het onderzoeken van veertien basisscholen.4 De eer
ste drie scholen vormen een pilot om te bepalen of de 
gesloten codes de praktijk dekken. Door middel van de 
eerste tien interviews met mensen uit deze drie OGO
scholen gaan we dat na. We formuleren zo nodig daarna 
‘open codes’ die we uit de praktijk halen om het codesys
teem completer te maken. Daarmee gaan we de elf res
terende scholen van de veertien onderzoeken. Deze uit
komsten vergelijken we met de door ons ontwikkelde 
theorie en gaan na hoe de theorie adequater geconceptu
aliseerd kan worden.

1.6 Opbouw

Deze studie is opgebouwd rond de resultaten van het 
theoretisch onderzoek en het exemplarisch praktijkon
derzoek en bevat acht hoofdstukken, waarbij het hoofd
accent ligt op de theorie. Het eerste hoofdstuk (H1) is de 



4 Expansief leren van een schoolorganisatie

inleiding over opzet en onderzoeksvragen. Hoofdstuk 
twee (H2) bevat de uitgangspunten van OGO. In hoofd
stuk drie (H3) wordt de literatuur over onderwijsver
nieuwing onderzocht met het oog op het formuleren 
van onderwijsontwikkelingsaspecten die verbindbaar 
zouden kunnen zijn met het model van Engeström. Dat 
model wordt gaandeweg in de theorievorming uitge
breid om na te kunnen gaan op welke organisatieonder
delen scholen hun ontwikkeling dienen in te zetten om 
hun lerende vermogen te vergroten. We komen zo tot 
een theoretische conceptie van de school als lerende or
ganisatie. In hoofdstuk vier (H4) krijgt de lerende orga
nisatie binnen de basisschool concreet vorm. Vanuit de 
activiteitstheorie wordt een opvatting beschreven van de 
school als lerend activiteitssysteem, van het leren van 
leraren, het team en de schoolorganisatie. We beschrij
ven hier ook de bevorderende en belemmerende facto
ren in de schoolorganisatie zoals we die uit de literatuur 
destilleren. We formuleren een format hoe een lerende 
OGOschool er theoretisch uit kan zien. Dat format ge
bruiken we in de praktijk om na te gaan of het er werke
lijk zo uitziet als we dachten. In hoofdstuk vijf (H5) 
wordt de uitbreiding van het theoriemodel beschreven 
als een model voor het invoeren van het OGOconcept in 
de lerende organisatie. Het model ontstaat al onderzoe
kend (heuristisch model genoemd) en dient als analyse
kader om de praktijk na te gaan. 

Om een eerste praktijkbeproeving te realiseren, verza
melen we data om te weten of het ontwikkelde model in 
een eerste confrontatie met de praktijk standhoudt. Dat 

gebeurt vanaf hoofdstuk zes (H6). Dat deel is erop ge
richt na te gaan wat de validiteit en conceptuele ade
quaatheid van het ontwikkelde model zijn voor de be
schrijving van de werkelijkheid van het (speciaal) 
basisonderwijs. De leidende vraag in het onderzoek is of 
de theoretische veronderstellingen hun pendant vinden 
in de praktijk en of er een overeenstemming is tussen 
theoretische verwachtingen en de praktijk. Het gaat om 
een exemplarische, kwalitatieve diepteboring om na te 
gaan of het ontwikkelde model en de praktijk op elkaar 
aansluiten. Dat gebeurt door middel van casestudies. 
Hoofdstuk zes (H6) gaat over de verantwoording en het 
conceptuele model dat tot stand is gekomen door de 
vraagstellingen te koppelen aan de inzichten uit de the
orie. Daarna komt de opzet van dit deel van het onder
zoek aan de orde.

Hoofdstuk zeven (H7) is een beschrijving van de resul
taten van de casestudies. Dit hoofdstuk bestaat uit twee 
delen: een synchrone analyse van veertien OGOscholen 
en een diachrone analyse in de vorm van een narratief 
van de langst opererende OGOschool uit die veertien 
scholen. Het geeft de historiciteit van de schoolontwik
keling weer in een periode van vier jaren. Nagegaan 
wordt bij de resultaten in welke mate er overeenstem
ming is tussen de theorie en de praktijk. In hoofdstuk 
acht (H8) vindt de beantwoording van de vraagstellin
gen plaats, zodat er concrete kenmerken kunnen wor
den genoemd. Hoe de doelstelling is bereikt en welke 
inzichten dat oplevert, komt in de discussie naar voren. 
Het hoofdstuk sluit af met enkele aanbevelingen. 
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2.1 Inleiding

We starten met het theoretische onderzoek van het eer-
ste aspect, het OGO-concept. Het concept OGO komt 
voort uit de cultuurhistorische theorie, waarvan Vygotsky 
en Leont’ev de grondleggers zijn. In dit hoofdstuk be-
schrijven we de uitgangspunten van OGO door het be-
spreken van de principes (in paragraaf 2.2). Een schets 
van de historische ontwikkeling gaat daaraan vooraf. De 
theorie waarop het concept is gebaseerd, vatten we sa-
men, evenals de kernbegrippen die daarbij constitutief 
zijn (in paragraaf 2.3). De pedagogisch-didactische uit-
gangspunten behandelen we in paragraaf 2.4. We be-
schrijven de plaats van dit concept in de ontwikkelingen 
van het onderwijs (paragraaf 2.5). De geselecteerde ge-
sloten codes uit deze eerste literatuuranalyse bespreken 
we in de laatste paragraaf (2.6).

2.2 Principes van OGO

Elke onderwijsbenadering geeft impliciet of expliciet 
een antwoord op de vraag wat goed onderwijs inhoudt. 
Goed onderwijs is per definitie een ambitieuze doelstel-
ling. Eén van de antwoorden op die vraag in het huidige 
debat over onderwijsvernieuwing is samengevat in het 
concept van OGO. Het wil leerprocessen op gang bren-
gen die maximaal bijdragen aan de persoonsvorming 
van alle leerlingen. 

Het OGO-concept is ontstaan als een reactie op de heer-
sende opvattingen over hoe kinderen moesten worden 
onderwezen. “In de jaren na de invoering van de basis-
school in 1985 is er van alles gebeurd. Een aantal men-
sen was er beducht voor dat de onderbouw sterk zou 
gaan lijken op de leerschool zoals we die tot dan toe had-
den gekend, met zijn centrale instructie en zijn volgen-
de kinderen. Het is eigenlijk dezelfde discussie als die in 
2013 over de voorschool is losgebrand. Frea Janssen-Vos 
maakte zich daar zeer ongerust over en ze heeft toen 
geprobeerd iets beters op te zetten. Ze kreeg daar bin-
nen het APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum) 
de ruimte voor. Het ging om het vernieuwen van het ba-
sisonderwijs op een zodanige manier dat je recht kunt 
doen aan zowel het culturele belang van de samenleving 

als het persoonlijke belang van de kinderen. Je wilt de 
kinderen niet met van alles en nog wat opzadelen of ze 
het maar zelf laten uitzoeken, maar culturele verworven-
heden juist laten aansluiten bij de vragen, interesses en 
mogelijkheden van de kinderen zelf” (Van Oers in 
Levering, 2013, p. 8). “Het gaat Janssen-Vos om een zo 
breed mogelijke ontwikkeling van het kind. Centraal 
staat daarin het pedagogisch element” (Ahlers & 
Vreugdenhil, 2006, p. 171). Janssen-Vos werkte aan een 
kleuterdidactiek en -pedagogiek op grond van haar stu-
die naar ervaringsgericht onderwijs, de sociale pedago-
giek en andere bronnen die voor haar verschillende we-
relden waren. Tijdens dat proces ontdekte ze 
Basisontwikkeling en OGO. Van Parreren onderzocht in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw de handelingsthe-
orie van het leren op wetenschappelijk gebied. Van 
Parreren (1983) legde ‘leren’ uit als een kwalitatieve ont-
wikkeling van handelingen. Als dat zo is, moet aangege-
ven worden waarvan die handelingen zich ontwikkelen. 
In die zoektocht liep Van Parreren enigszins vast. 
“Carpay, die slavist was, wees Van Parreren toen op het 
werk van Gal’perin, die de parameters benoemde waar-
op handelingen zich kunnen ontwikkelen. Wij hebben 
de cultuurhistorische theorie via Gal’perin leren kennen 
en pas in latere instantie zijn we bij Vygotsky terechtge-
komen” (Van Oers, in Levering, 2013, p. 9; zie ook Van 
Oers, 1987). 

De ontwikkeling van het OGO-concept is niet beperkt ge-
bleven tot de onderbouw. Er zijn scholen die het concept 
doorvoeren naar de midden- en bovenbouw van de basis-
school. Vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw is, 
op grond van succesvolle experimenten met het concept, 
de belangstelling voor deze visie toegenomen in het 
Nederlandse basisonderwijs. Die experimenten werden 
eerst uitgevoerd door medewerkers van het APS (alge-
meen pedagogisch studiecentrum) op scholen in Noord-
Holland en later door andere begeleidingsinstituten el-
ders in het land. Er bestaat verwarring over het gebruik 
van de term ‘ontwikkelingsgericht’. We zien de term 
steeds vaker in de meest uiteenlopende contexten opdui-
ken, ook op manieren die niets meer te maken hebben 
met de wijze waarop Vygotsky het idee van de ontwikke-
lingsstimulering ooit bedoeld had (Van Oers, 2007a). 

Hoofdstuk

Ontwikkelingsgericht Onderwijs 2 
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Van Parreren (1988) gebruikte de term ‘ontwikkelingsge-
richt’ het eerst in de discussie over onderwijs aan het 
jonge kind. Hij gebruikte de term als tegenstelling van 
‘programmagericht onderwijs’. Als een van de vigerende 
onderwijsconcepten wordt het label van ontwikkelings-
gericht al snel geplakt op scholen die meer initiatief uit 
kinderen willen laten komen. We zullen hierna duidelijk 
maken welke praktijken het predikaat ‘ontwikkelingsge-
richt’ geoorloofd voeren, zoals bedoeld in OGO en over 
welke uitgangspunten we het dan hebben. 

Als we in één zin OGO willen typeren, komen we uit bij 
de volgende formulering: “Bij OGO is de interactie de 
eigenlijke bron van ontwikkeling van mensen” (Carpay, 
2009, p. 23). Leren doe je samen. “Vygotsky ging ervan 
uit dat mensen altijd een surplus aan ontwikkelingsmo-
gelijkheden hebben die nog niet tot uiting komen in 
hun actuele ontwikkelingsniveau, maar die juist door de 
interactie (hulp) van anderen zichtbaar worden. Vygotsky 
duidde deze ontwikkelingsmogelijkheden aan als de 
“zone van naaste ontwikkeling” (Van Oers, 2007a, p. 14). 
Het helpen ontwikkelen van de culturele identiteit van 
mensen is het oogmerk. Binnen die doelstelling zoekt 
de leraar naar sociaal-culturele activiteiten die te verbin-
den zijn met kennis en vaardigheden om zo een brede 
ontwikkeling mogelijk te maken. Het concept kent drie 
disciplinaire invalshoeken: pedagogisch in de zin van 
brede persoonsontwikkeling, onderwijskundig/didactisch 
voor een uitgewerkte methodiek in de klas, en leerpsycho-
logisch, waarbij de leerling als handelende deelnemer 
wordt opgevat. Emancipatie wordt als uiteindelijk doel 
van opvoeding en onderwijs gezien. Emancipatie ver-
wijst naar het vermogen van mensen om zelfstandig te 
functioneren in cultureel-maatschappelijke activiteiten 
(Janssen-Vos, 2001). OGO verbindt een leerlinggerichte 
pedagogiek met een activerende didactiek (zie ook 
Wardekker, 2012).

Dit OGO-concept is in Nederland uitgewerkt in hoofd-
kenmerken en conceptuele instrumenten om mensen 
in de praktijk te ondersteunen bij het vormgeven van 
onderwijs volgens dit concept.

2.2.1 Hoofdkenmerken van het OGO-concept

Het OGO-concept kan samengevat worden in vijf hoofd-
kenmerken (Van Oers, 2003, pp. 11-15). Deze kunnen 
dienen als topics binnen een schoolteam die men met 
elkaar deelt en van waaruit men zich kan professionali-
seren. We komen daarop terug in hoofdstuk 5. De vijf 
kenmerken kunnen op verschillende manieren vertaald 
worden in concrete praktijken. Het OGO-concept is een 
open concept. Er is niet één vorm die voor alle situaties 
de enig toepasbare en de beste is. Als voorbeelden bij de 
hoofdkenmerken worden praktijksituaties geschetst. De 
vijf hoofdkenmerken zijn de volgende:5

1. Er is sprake van een holistische benadering, 
ofwel totaalbenadering

Het zich ontwikkelende kind wordt niet opgedeeld in 
deelaspecten, maar wordt als een zich ontwikkelende 
eenheid gezien. Het kind is niet een optelsom van ver-
schillende kenmerken als intelligentie, motivatie, ken-
nis, motoriek en dergelijke, maar een samenhangend 
geheel van kenmerken die in het functioneren van leer-
lingen binnen sociaal-culturele activiteiten ook altijd in 
samenhang weer terugkomen. De leraar zal proberen 
zicht te krijgen op de kinderlijke ontwikkeling in de con-
text, de omgeving waarin kinderen zich ontwikkelen. 
Aan de ene kant is dat de geschiedenis waarin ze ge-
vormd zijn, maar aan de andere kant is dat ook de situ-
atie waarin leerlingen zich manifesteren. Aspecten van 
de brede ontwikkeling (zoals samen spelen en werken, 
communiceren, initiatieven nemen en plannen maken) 
zijn verbonden aan de kennis en vaardigheden (bijvoor-
beeld woordenschat, schrijven, spelling) van de kinde-
ren. De diverse activiteiten zijn aan elkaar verbonden en 
veronderstellen elkaar.

2. Leren door begeleide deelname aan 
betekenisvolle activiteiten

Binnen OGO wordt er altijd van uitgegaan dat leren een 
plaats moet hebben binnen betekenisvolle activiteiten. 
Het onderwijsaanbod vertoont een thematische samen-
hang met daarin sociaal-culturele activiteiten.

VOORBEELD < Een voorbeeld6 om dit te illustreren is het 
werken in een fietswerkplaats met kinderen. 
Daarbinnen functioneren ze op hun eigen manier met 
de eigen vaardigheden die ze hebben ontwikkeld. Dan 
kan het gaan om de waarde van de fiets in geld, de 
techniek die ermee gemoeid is als de versnellingen, de 
stroomkring van de dynamo tot het werken van de 
verlichting. Ze leren tevens de woordenschat hanteren 
waarmee ze met elkaar over deze zaken communice-
ren en daarbij kunnen ze nieuwe kennis aan elkaar 
doorgeven. > 

De samenhang tussen begrijpen, zinvol bezig zijn en 
verrijken van de eigen taal is datgene wat gevangen 
wordt in betekenisvolle activiteiten, waaraan we leerlin-
gen willen laten deelnemen. Bij het uitvoeren van de ac-
tiviteiten worden vele culturele instrumenten ingezet 
(bijvoorbeeld lezen, schrijven, tellen, meten, passen, we-
gen, boeken, rekenmachines en iPads). Het uitvoeren 
van de activiteiten is binnen de gegeven context functio-
neel (betekenisvol). Naast basisvaardigheden leren kin-
deren zelfstandig te werken, zelfvertrouwen te hebben 
en samen te werken met anderen. Deelnemen aan de 
activiteit is belangrijker dan presteren. In de onderbouw 
hebben de activiteiten vooral een spelkarakter en in de 
bovenbouw vooral een onderzoekskarakter.
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3. De leraar is ook deelnemer aan de culturele 
praktijk

Behalve dat leerlingen vaak met elkaar samenwerken is 
het belangrijk dat de leraar een essentieel onderdeel 
vormt binnen het OGO-concept in de vormgeving van 
de sociaal-culturele aspecten. Het is van groot belang dat 
de activiteit die de context vormt voor het leren zo veel 
mogelijk lijkt op de realiteit. Daarvoor is nodig dat lera-
ren deelnemen aan die activiteit. Zo kunnen zij rolmo-
dellen tonen en hulp bieden in die aspecten van activi-
teiten van kinderen die ze zelf (nog) niet aankunnen. 
Verder heeft de leraar een stuwende rol in de activiteit 
doordat deze steeds op zoek is naar mogelijkheden om 
de activiteiten te verdiepen en te verbreden. Dat kan in 
de vorm van hulp bieden in het aanreiken van kennis of 
ondersteuning bij het uitvoeren van vaardigheden.

VOORBEELD < Een voorbeeld aan de hand van een thema 
over ‘dierenbescherming’. Leerlingen zoeken op 
internet en vinden een tekst die ze niet helemaal 
vatten. Op dat ogenblik kan de leraar de tekst met de 
leerling gaan lezen en daarbij stap voor stap helpen 
om te lezen wat er staat. Daarmee kunnen leerlingen 
proberen het aangereikte te integreren in hun eigen 
kennis en de beelden die ze aan het opbouwen zijn 
over het onderwerp dierenbescherming. >

Daarnaast heeft de leraar een belangrijke rol die meer op 
het vlak van de zorg voor de identiteitsontwikkeling van 
leerlingen ligt. Een leerkracht moet zich ook afvragen 
hoe leerlingen zich ontwikkelen, welke bemoediging in 
de sociale ondersteuning ze nodig hebben. Naast de in-
houdelijke en technische ondersteuning is die sociale, 
persoonlijke ondersteuning wezenlijk voor het zelfbeeld 
van het kind. Het welbevinden is een voorwaarde voor 
de ontwikkeling van het kind.

4. Leerlingen construeren hun eigen instrumenten 
voor het oplossen van betekenisvolle 
problemen

Binnen de deelname aan activiteiten (praktijken) ont-
staan problemen die de leerlingen stimuleren tot het 
zoeken van oplossingen. Tijdens het zoekproces vormen 
ze met behulp van anderen hun eigen handelen om tot 
nieuwe handelingsstructuren te komen of maken ze ge-
schikte instrumenten die helpen bij de uitvoering van 
dat handelen (zoals thema’s). Binnen OGO is het één 
van de belangrijkste doelstellingen dat leerlingen hun 
kennis zelf construeren. Dat doen ze altijd in samen-
spraak met anderen. Die pendel tussen het zelfstandige 
en samen doen, is het voortdurende proces dat binnen 
kennisontwikkeling tot stand wordt gebracht. Ze maken 
gebruik van de groep, van de ideeën die in de groep le-
ven over een bepaald onderwerp.

VOORBEELD < Een voorbeeld is een project over het 
fileprobleem. De ene leerling weet er dit van, de andere 
wat anders. Die kennis wordt gebundeld, maar elke 
leerling gaat zijn eigen verhaal erover maken. 
Zelfstandig wordt op ideeën gebroed hoe het probleem 
kan worden aangepakt. Geen enkele leerling kan 
wegduiken of meeliften met de ander, maar ieder 
wordt voortdurend aangesproken op de eigen ideeën 
en hoe deze verder te ontwikkelen door interactie en 
discussie met anderen. >

5. De opbouw van het leertraject is systematisch 
en hypothetisch

Het curriculum (als de leerweg over langere tijd) is sys-
tematisch in die zin dat er een voor de leerlingen her-
kenbare rode draad doorheen loopt. Die rode draad zorgt 
ervoor dat de leerlingen betekenis kunnen geven aan 
elke volgende stap in de leerweg. Het leertraject berust 
op veronderstellingen (hypotheses) van de leraar over te 
nemen nieuwe stappen. Die veronderstellingen worden 
in de omgang met leerlingen op hun mogelijkheden on-
derzocht en zo nodig bijgesteld in samenspraak met de 
leerling en op basis van observaties van die leerling. 
Uiteindelijk zijn er altijd diverse leerwegen in een groep 
leerlingen. Om dit te realiseren, moeten leraren de leer-
lingen voortdurend observeren (dat betekent attent zijn 
op ontwikkelingssignalerende gegevens) en hun hande-
lingen evalueren om tot evenwichtige en betekenisvolle 
veronderstellingen te komen over het vervolg van het 
leerproces.

VOORBEELD < Als we het voorbeeld van het fileprobleem 
weer nemen en we willen er een rekenactiviteit aan 
koppelen, kunnen we gemiddelden uitrekenen van 
verkeersdrukte op bepaalde ogenblikken en die in 
grafieken zetten. Maar dat zal niet voor elke leerling in 
de groep een adequate volgende stap zijn. We moeten 
dan tot andere activiteiten uitlokken, bijvoorbeeld 
verkeerstellingen op een bepaalde plaats. Zo hebben 
we voor alle leerlingen in dat leertraject bepaalde 
stappen waar ze aan toe zijn en die we ze willen helpen 
zetten. >

Soms zijn dat ook reeksen van stappen die een leraar 
zich voorneemt. Maar het blijven hypotheses, veronder-
stellingen van één leraar over hoe het leerproces van een 
leerling of leerlingen in elkaar dient te zitten. Dat bete-
kent dat de leraar altijd gevoelig moet blijven voor de 
vraag of de veronderstelling ook voor die individuele 
leerling in de praktijk een goede stap blijkt te zijn.

Voor de kernbegrippen van OGO voor de basisschool be-
licht vanuit de leerpsychologische/didactische uitgangs-
punten verwijzen we naar het werk van Fijma & 
Wardekker (2009, pp. 7-13). Ze geven kapstokken waar-
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aan het begrijpen van uitgangspunten kan worden opge-
hangen.

2.2.2 Conceptuele instrumenten bij OGO

De Haan noemt vier cruciale (didactische) conceptuele 
instrumenten van OGO (2011, pp. 27-31). Voor het nader 
bestuderen van de instrumenten is bij elk instrument 
een verwijzing te vinden naar één of meerdere bronnen. 
De instrumenten zijn:

a. Doelen
Doelen in OGO zijn geordend in de vorm van twee con-
centrische doelencirkels: één voor de onderbouw en één 
voor de bovenbouw (Janssen-Vos, 2003; Van Oers, 
2009b). Deze cirkels zijn bedacht vanuit de behoefte om 
samenhang te waarborgen tussen verschillende activi-
teiten7 die in een periode aan de orde zijn en daarbij een 
doorgaande lijn van onder- naar bovenbouw aangeven. 
De kern van beide cirkels wordt gevormd door wat hier-
boven is aangeduid als het hart van het OGO-concept, de 
persoons- en identiteitsvorming van het kind.

b. Sociaal-culturele activiteit
De kern in de OGO-visie is dat kinderen zich alleen 
functionele kennis en vaardigheden eigen maken als 
deze door hen als zinvol worden ervaren doordat ze een 
verbinding kunnen leggen met sociaal-culturele praktij-
ken die ze als relevant ervaren (Chaiklin & Hedegaard, 
2009; Van Oers, 2009c; Wardekker, 2009, 2010). Het 
concept van de sociaal-culturele activiteit heeft betrek-
king op de inhouden van het onderwijs. Het gaat daarbij 
om praktijken waarmee kinderen in hun dagelijks leven 
te maken kunnen hebben. Leren op school gaat over 
onze wereld om daarin te kunnen handelen. Onderwijs 
is een instrument om op een eigen niveau beter te kun-
nen deelnemen in de sociaal-culturele werkelijkheid.

c. Vijf impulsen en Horeb/portfolio 
In het ontwerpen van een thema werkt de leraar volgens 
het stramien van de vijf impulsen: de leraar plant een 
oriëntatie (1), vervolgens bedenkt deze activiteiten om 
het thema te verdiepen (2), te verbreden (3) en hande-
lingsperspectieven te bieden (4), en ten slotte wordt er 
gezorgd voor reflectie (5) (Janssen-Vos, 2003; Pompert, 
2004). De hoofdfocus bij deze activiteiten is gericht op 
de persoons- en identiteitsvorming van kinderen. In alle 
activiteiten is de leraar op zoek naar handelingsperspec-
tieven voor de kinderen om hun repertoire aan strate-
gieën en vaardigheden uit te breiden. Horeb 
(Handelingsgericht Observeren, Registreren en 
Evalueren van Basisontwikkeling) is bedoeld voor de on-
derbouw en de midden-/bovenbouw. Het is een instru-
ment om goed naar kinderen te kijken, de vorderingen 
van kinderen vast te leggen en in aansluiting daarop het 
onderwijs te plannen (zie: Janssen-Vos & Pompert, 

2007; De Koning, Poland & Pompert, 2009). Voor de 
midden- en bovenbouw is het portfolio ontwikkeld 
(Verkleij & Pompert, 2002): een instrument voor leer-
lingen waarmee ze over hun verzamelde producten zelf 
en samen met de leraar leren reflecteren over de kernac-
tiviteiten van het onderwijs.

d. De leidende activiteit
Met de leidende activiteit wordt bedoeld het type activi-
teit waarvoor kinderen in een bepaalde ontwikkelings-
fase het meest gemotiveerd zijn en waarbinnen ze 
nieuwvormingen kunnen ontwikkelen die de grondslag 
leggen voor overgang naar nieuwe leidende activiteiten 
(Van Oers, 2009b). Dit instrument heeft richting gege-
ven aan de keuze voor een spelcurriculum in de onder-
bouw en een onderzoekscurriculum in de midden-/bo-
venbouw.

Bruin (2013) noemt concreet een aantal OGO-
instrumenten dat door schoolleiders kan worden inge-
zet om de leraren zich te laten ontwikkelen (Bruin, 2013, 
p. 16):

a. OGO-kwaliteitskaarten
Deze kaarten bieden het team zicht op het ’OGO-
gehalte’. Ze brengen het niveau van de leerkrachtkwali-
teiten afzonderlijk in beeld en ook dat van teams als ge-
heel, directie en ouderbetrokkenheid. Dit instrument is 
geschikt voor evaluatie, het opstellen van jaarplannen en 
schoolplandocumenten.

b. Horeb onderbouw/bovenbouw
Zie de beschrijving van dit instrument hierboven. Dit 
instrument geeft leerkrachten houvast bij het plannen, 
observeren, registreren en evalueren van hun activitei-
tenaanbod. Daarbij legt het verbindingen met de nood-
zakelijke kennis over thematiseren en de OGO-didactiek 
voor onder- en bovenbouw.

c. LGM-overzichten van de belangrijkste 
vaardigheden bij de kernactiviteiten

Deze overzichten zijn speciaal voor leraren. Ze kunnen 
hiermee hun eigen vaardigheden goed beoordelen en 
bepalen welke zij goed beheersen (meester) en welke in 
ontwikkeling zijn (gezel). Tevens wordt helder op welke 
punten de leraar nog aan het begin staat (leerling). 
Vanuit een duidelijke stand van zaken is de leraar in 
staat het eigen OGO-profiel te beschrijven en een eigen 
persoonlijk ontwikkelplan op te stellen.

“Verantwoordelijkheid nemen is niet langer een vaag 
ideaal, maar een duidelijk af te bakenen en doelgerichte 
poging om OGO steeds beter in te voeren en zinvol te 
maken voor leerkrachten” (Bruin, 2013, p. 16). Daarvoor 
is het ook belangrijk dat leraren hun aanbod ‘doelge-
richt’ maken. Binnen OGO spreken we dan ook van 
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“doelgericht aanbod” (Pompert, 2013, p. 11). Dat aanbod 
bestaat uit activiteiten die beredeneerd zijn vanuit doe-
len en gekoppeld zijn aan regels. Als voorbeeld geven we 
Horeb (beschreven bij punt c hierboven): bij het activi-
teitenboek moet de samenhang en de doelen bij het 
thema worden beredeneerd. Bij het logboek moet wor-
den beredeneerd per groepje leerlingen. Ook ontwikke-
lingsperspectieven en investeringslijsten lenen zich 
voor doelgericht aanbod dat verantwoordelijkheid en 
keuzes vraagt van leraren. Vingerhoets geeft voorbeel-
den van de verbinding met (taal)doelen in het samen 
met kinderen bepaalde aanbod (Vingerhoets, 2013, pp. 
24, 25). 

De hoofdkenmerken van OGO, samen met de conceptu-
ele instrumenten, worden vertaald naar pedagogisch-di-
dactische uitgangspunten om ontwikkelingsgericht on-
derwijzen vorm te geven. Voordat we die uitwerken, 
onderzoeken we eerst de bron waaruit het OGO-concept 
is ontwikkeld, de activiteitstheorie. Kernbegrippen uit 
die activiteitstheorie spelen een rol bij het formuleren 
van de pedagogisch-didactische uitgangspunten voor de 
praktijk.

2.3 Cultuurhistorische theorie

In deze paragraaf gaan we eerst in op algemene uit-
gangspunten van de cultuurhistorische theorie. Daarna 
schetsen we het begrippenapparaat dat daarbinnen 
wordt gebruikt, afkomstig van Vygotsky en zijn navol-
gers. We willen duidelijk positie kiezen door voortaan te 
spreken van de activiteitstheorie. We zien de activiteits-
theorie, waarop het OGO-concept is gestoeld, als een 
onderdeel of nadere articulatie van de cultuurhistori-
sche theorie.

2.3.1 Activiteitstheorie

De geschiedenis van de activiteitstheorie neemt een aan-
vang rond 1927, wanneer Vygotsky zich aan eerdere in-
vloeden vanuit de psychoanalyse en het behaviorisme 
ontworsteld heeft en een originele visie op de kinderlijke 
ontwikkeling ontvouwt. Met deze visie wordt hij be-
schouwd als de grondlegger van deze stroming in de 
pedagogiek. Wanneer we ons in deze studie richten op 
de activiteitstheorie, dan betreft dat vooral de periode 
van de ontwikkeling van het theoretisch kader van na 
1980.

Kenmerken van deze theorie zijn drie onderling samen-
hangende thema’s (Van der Veer, 1985, pp. 163-170):
1 Het consequent nastreven van een historische of ge-

netische verklaring aan de basis van de theorie over 
het denken. Iets kan pas echt worden verklaard als 
bekend is op welke wijze het tot stand is gekomen. 

Hierbij spelen drie niveaus een belangrijke rol: fylo-
genese (het ontstaan van de soort), ontogenese (de ont-
wikkeling van kind tot volwassene) en microgenese 
(het ontstaan van een handeling in een relatief korte 
periode). Het gedrag van de kinderen is pas te be-
grijpen als de ontwikkeling van het gedrag wordt 
geanalyseerd.

2 De sociale oorsprong van psychische processen 
speelt een prominente rol. Om een kind te begrij-
pen moeten we uitgaan van de sociale interactie van 
een kind met een volwassene. Een kind wordt beïn-
vloed in zijn handelen door die interactie.

3 De instrumentele opvatting is van belang. 
Handelingen komen tot stand met door de cultuur 
bepaalde instrumenten of middelen. In de interactie 
tussen kind en volwassene worden deze instrumen-
ten overgedragen, bijvoorbeeld de taal.

In de voorgeschiedenis van OGO zijn naast de ontwik-
kelingspsychologische visie van Vygotsky ook de opvat-
tingen van de Nederlandse onderwijspedagoog Phillip 
Kohnstamm (1875-1951) van belang. Kohnstamm pleitte 
voor een grotere participatie van de leerling zelf binnen 
het onderwijs op een manier die vergelijkbaar is met het 
huidige ‘interactieve onderwijs’ of ‘samenwerkend le-
ren’. Hij was ervan overtuigd dat deze sociale interactie 
leidde tot een beter en vollediger leerproces (Carpay, 
1998). Toen in de jaren zestig de werken van Vygotsky in 
Nederland bekend werden, bleken deze aan te sluiten bij 
de ideeën van Kohnstamm. “Zonder het werk van 
Kohnstamm zou het Vygotskyaanse perspectief in ons 
land nooit op een zo grote schaal hebben kunnen aan-
slaan” (Carpay, 1998, p. 7.).

“Vygotsky wilde één gecombineerde theorie vormen uit 
wat we meestal als gescheiden terreinen zien: sociolo-
gie, (ontwikkelings)psychologie, en pedagogiek. Dat 
streven volgt rechtstreeks uit zijn opvatting over hoe 
mensen in elkaar zitten. Hij beschouwt de mens als ‘cul-
tureel en sociaal van nature’: mensen en hun ontwikke-
ling zijn alleen te begrijpen vanuit hun sociale, culturele 
en historische context” (Wardekker, 2009, p. 16). Dé op-
dracht van opvoeding en onderwijs is kinderen te socia-
liseren en kwalificeren voor onze dynamische samenle-
ving, voor de culturele activiteiten die nu en in de 
toekomst van de kinderen relevant zijn. We dienen hier 
‘socialiseren’ breed op te vatten en niet smal als een 
transmissiemodel, waarbij het kind volgzaam lid wordt 
van een socius met alle kenmerken die er van de groep 
bijhoren. Een kind wordt deel van een gemeenschap, 
waarin het zich kenmerken van de groep toe-eigent op 
een kritische manier. Het laat ook een tegengeluid ho-
ren als er elementen niet bij de identiteit van het kind 
passen. Het omvattende doel bij de ontwikkeling van het 
kind is de persoonsvorming en identiteitsontwikkeling. 
Daarbinnen moet de socialiserende en kwalificerende 
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rol gezien worden. Het Subject ‘kind’ verandert in de 
vormingsideeën en komt tot verandering en toe-eige-
ning. Daarbij wordt het kind gemedieerd door een vol-
wassene. Vygotsky (1978) vatte zijn ideeën daarover sa-
men in een driehoek (figuur 1): 

Figuur 1. Het model Subject/Object/Tools van Vygotsky (1978)

Figuur 1 geeft een beeld van een dynamisch ontwikke-
lingsproces met verschillende resultaten, ingebed in een 
culturele en sociale omgeving. Niet alleen het kind komt 
in de triade tot toe-eigening en verandering, maar het is 
ook het potentieel van de cultuur dat zich ontwikkelt en 
daardoor verandert. Ontwikkelen gebeurt dus vanuit de 
drie punten van de driehoek. Het Subject handelt aan 
het Object. Die handeling is een poging om dat Object te 
veranderen. De relatie tussen Subject en Object veran-
dert ook onder invloed van culturele artefacten als leren 
en het volgen van onderwijs. Vygotsky ging daarin niet 
verder in zijn redenering dan een beschrijving van het 
ontwikkelingsproces beredeneerd vanuit dit basale han-
delingssysteem: Subject, Object en Tools en het feit dat 
het handelingssysteem is ingebed in een culturele con-
text. Hij vormde zich geen beeld hoe het nieuwe object 
eruit moet zien. Met andere woorden: hij stelde zich 
geen doel voor ogen wat hij met die verandering wilde 
bereiken. Tools verwijst naar de gehanteerde artefacten, 
de gereedschappen of middelen die ingezet worden om 
de ontwikkelingen in dat dynamische proces te onder-
steunen en te stimuleren door de volwassene om het 
kind te vormen en te personaliseren.

Geïnspireerd door de werken van Kohnstamm en 
Vygotsky staat Van Parreren een onderwijskundige visie 
voor die de ontwikkelingen van kinderen niet volgt, 
maar stimuleert en die hij daarom ‘ontwikkelend onder-
wijs’ noemt. Later gebruikt Van Parreren het begrip ‘ont-
wikkelingsgericht’ dat we in paragraaf 2.2 al aangaven. 
De ideeën die hij heeft uitgewerkt, zien we terug bij 
OGO. Volgens Van Parreren is onderwijs ontwikkelend 
onderwijs door in de eerste plaats aan te sluiten bij het 
actuele ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
Vervolgens worden nieuwe denkinstrumenten aange-
reikt (zoals classificatiesystemen of handelingsprocedu-
res), waarmee kinderen de problemen in hun eigen acti-

viteiten kunnen aanpakken. Hij legt het belang uit van 
de dialoog tussen volwassenen en kinderen door verbale 
handelingen. Hij benadrukt het belang van de door 
Vygotsky genoemde ‘zone van naaste ontwikkeling’ (af-
gekort: ZNO, zie de volgende paragraaf 2.3.2). De school 
zou daarom niet volgend moeten zijn naar zijn mening, 
dus niet uitsluitend moeten aansluiten bij de huidige 
ontwikkelingsstand van het kind (zoals Piaget beweert), 
maar veeleer vooruit moeten lopen op de ontwikkeling 
van het kind om die ontwikkeling doelbewust te ver-
nieuwen.

Elke theoretische stroming heeft haar eigen kernbegrip-
pen. Bij de activiteitstheorie horen kernbegrippen uit 
het gedachtegoed van Vygotsky die om uitleg vragen. De 
‘zone van naaste ontwikkeling’ is één van die kernbe-
grippen. Daarnaast komen in het volgende hoofdstuk 
andere kernbegrippen van Vygotsky aan bod: ondersteu-
ning, mediatie, hulp op maat en interiorisatie. Ze wor-
den behandeld als ze in verband worden gebracht met 
het te ontwerpen model in deze studie. In dit hoofdstuk 
behandelen we in de volgende paragraaf het kernbegrip 
‘ZNO’.

2.3.2 Zone van naaste ontwikkeling

In deze paragraaf gaan we na welk belang de ZNO heeft 
voor de onderbouwing en uitvoering van OGO. 

In Mind in Society komen we Vygotsky’s (1978) term 
‘ZNO’ tegen. De reden waarom Vygotsky dit begrip in-
troduceerde, was het feit dat hij het kind beschouwde als 
een afhankelijk individu dat niet geïsoleerd kan leven. 
Het kind leert van de sociale omgeving en leert de taal in 
de eerste plaats om met anderen te kunnen spreken. 
Door de notie ZNO geeft Vygotsky zijn kijk op de men-
selijke ontwikkeling weer: een kind heeft een bepaalde 
cognitieve ontwikkeling bereikt, het niveau van actuele 
ontwikkeling, zoals hij dat noemt. 

Vygotsky beschrijft de zone als “de afstand tussen het ac-
tuele ontwikkelingsniveau vastgesteld door het onafhankelijk 
oplossen van problemen en het niveau van potentiële ontwik-
keling vastgesteld door het oplossen van problemen onder be-
geleiding van volwassenen of in samenwerking met meer 
competente leeftijdsgenoten” (Vygotsky, 1978, p. 86). 

Zoals door Van Oers (1995, p. 157) werd opgemerkt, heeft 
deze “discrepantieformule” een interpretatie van de 
ZNO gegeven in termen van potentieel leren als een 
kwaliteit van individuele leerlingen, waarmee het gaat 
om het verschil tussen actueel en potentieel niveau. 
Door een dergelijke interpretatie kan de ZNO gemak-
kelijk worden geassocieerd met een conventioneel 
standpunt van leren en instructie. Wat we hier bedoelen, 
is dat het begrip ZNO dan als een transmissief ontwik-

Tools

ObjectSubject
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kelingsbegrip gebruikt kan worden. Wat het kind niet 
kan, moet worden aangeleerd. Er dient hulp op maat, 
responsieve hulp, geboden te worden door een meer ca-
pabele persoon. Hulp op maat veronderstelt dat er aan-
gesloten wordt bij het niveau van actuele ontwikkeling 
van het kind (Van de Pol, Volman & Beishuizen, 2010, 
2011). Er wordt een instructie opgezet voor het kind, 
waarmee geholpen wordt om het verschil tussen wat het 
kind kan en nog niet kan op te heffen; dat is dan de 
ZNO. In die visie wordt voorbijgegaan aan de zinge-
vingsvraag; wat betekenen de te leren handelingen voor 
het kind zelf als persoon en hoe dragen die handelingen 
bij aan de persoonsvorming en identiteitsontwikkeling? 
Het perspectief van de lerende moet leidend zijn en niet 
het perspectief van de meerwetende ander die aanzet tot 
leren en zich ontwikkelen. De uitleg van het begrip ZNO 
wordt vaak uit de cultuurhistorische context getrokken 
en verliest daardoor de meerwaarde zoals het bedoeld is.

In feite kan de discrepantieformule niet goed worden 
begrepen zonder referentie naar een onderliggende in-
teractie tussen individuele leerlingen en de sociaal-cul-
turele omgeving, zoals het proces van ontwikkeling dat, 
gepresenteerd in ZNO, leidt naar ideale vormen die cul-
turele standaarden vertegenwoordigen.

Voor OGO is vooral de door Vygotsky beschreven ZNO 
een belangrijk begrip. Het begrip verwijst naar de moge-
lijkheden die ontstaan vanuit de betekenisvolle interac-
ties tussen volwassene en kind of kinderen onderling. 
Hiermee wordt gedoeld op het verschil tussen wat kin-
deren zelfstandig al kunnen (het actuele ontwikkelings-
niveau) en wat een kind kan met hulp van een volwas-
sene. De ZNO ligt daarmee in een activiteit, iets wat een 
kind kan ondernemen, maar wat hij nog niet zelfstandig 
beheerst. Door een kind iets uit te laten voeren samen 
met een volwassene of medeleerling (meerwetende part-
ner) leert het kind van het voorbeeld van de ander. De 
volwassene neemt de actuele kennis van het kind als uit-
gangspunt en let op de behoefte en interesse van het 
kind. Deze ZNO wordt door Vygotsky aangeduid met de 
metafoor van de knop (‘bud’) van ontwikkeling, als een 
belofte voor wat nog komen gaat (Vygotsky, 1978, p. 86).

Van Oers (2011, p. 38) wijst erop met de Vygotskyaanse 
begrippen niet af te gaan op één bron van Vygotsky. De 
uitleg van ZNO alleen vanuit Mind and Society kan ver-
warrend zijn. Op een andere plaats geeft Vygotsky aan: 
“Het centrale moment van de gehele pedagogische psy-
chologie is dus de mogelijkheid om in samenwerking 
met anderen op een hoger intellectueel niveau te komen 
en door middel van imitatie over te gaan van datgene 
wat het kind kan, naar wat het nog niet kan. Hierop is 
eigenlijk de hele betekenis van het onderwijs voor de 
ontwikkeling gebaseerd; eigenlijk is dit de inhoud van 
het begrip ZNO” (Vygotsky in: Van Oers, 1997, p. 56). 

“Die zone is niet een eigenschap van het kind, ook niet 
een pedagogische prestatie van de opvoeder, maar altijd 
een product van de omgang (interactie) van de opvoeder 
(of meerwetende ander) met het betreffende kind. In 
elke nieuwe prestatie of handeling van het kind moeten 
we dus het kind zelf met zijn verworvenheden én de op-
voeder terug kunnen herkennen” (Van Oers, 2006c, p. 
1). In dit begrip heeft Vygotsky de stimulerende invloed 
van de culturele omgeving op de individuele ontwikke-
ling uitgedrukt. Niet voor niets is hij van mening dat de 
kern van de ZNO is verbonden met het begrip ‘imitatie’, 
“het imiterend deelnemen aan sociaal-culturele activitei-
ten” (Van Oers, 2009b, p. 19 en Van Oers, 2011, p. 38). 
Vygotsky bedoelde daarmee niet dat het leren moet be-
rusten op het imiteren van andermans handelen, maar 
dat dit berust op deelname aan sociaal-culturele activi-
teiten die voorgaande generaties hebben voortgebracht. 
De zone verwijst naar ‘imitatie‘, omdat er iets gerepro-
duceerd wordt wat voorgegeven is in de cultuur, maar 
het opent daarbij ook handelingsmogelijkheden die ont-
staan in de interactie tussen kinderen en ouderen. 
Daarin zetten de kinderen hun beschikbare handelings-
repertoire in en dat vormt dan weer een uitgangspunt 
voor het vernieuwen van dat handelingsrepertoire aan 
de hand van de reacties en handreikingen van de omge-
ving (Van Oers, 2004).

Vygotsky heeft dit proces ook wel weergegeven als een 
gefaseerd proces dat begint met het eigen spontane han-
delen van het kind (handelen-op-zich), dat direct berust 
op de beschikbare en/of psychoneurologische mogelijk-
heden van het kind. Dat kan intentioneel handelen zijn 
van een kind, of spontaan handelen dat eerder vanuit 
veldfactoren verklaard moet worden. Dit handelen wordt 
door de omgeving geïnterpreteerd en van een publieke 
betekenis voorzien (die vaak nog niet betekenis van het 
kind zelf is).

VOORBEELD < Van Oers geeft er een voorbeeld bij: stel, 
een peuter wordt aangetrokken door een bal en zoekt 
er contact mee. Hij loopt erachteraan en per ongeluk 
schopt het kind tegen de bal, waarop de vader vraagt 
of hij gaat voetballen. De omgeving geeft dan de 
betekenis aan het gedrag. Het is dan “handelen-voor-
de-ander”. Door de betekenisgeving wordt het ook 
“handelen-voor-jezelf”. Zo verwoordt Vygotsky de 
drieslag: “handelen-op-zichzelf”; “handelen-voor-de-
ander”; “handelen-voor-jezelf”; een belangrijke 
opeenvolging in culturele leerprocessen (Van Oers, 
2004, pp. 1, 2). We plaatsen het spelen met de bal 
door het kind in een theoretisch handelend perspec-
tief. Wat hier bedoeld wordt, is dat het kind in de 
wereld al handelend optreedt. Dat handelend optreden 
krijgt culturele betekenis wanneer de leerling erin 
meegenomen wordt. Het kind eigent zich dingen toe, 
zodat ze iets van het kind zelf worden. Zo ontstaat het 
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culturele handelen voor het kind zelf. De ZNO wordt 
gevoed vanuit het perspectief van het kind en het 
wordt gestimuleerd al handelend betekenis te geven 
aan het spelen met de bal. >

Oerter (1992) geeft een typering van de ZNO voor leren 
en onderwijzen. Hij verbindt de ZNO met intentionele 
instructie, het creëren van een stimulerende omgeving, 
en het kind kan (in spel bijvoorbeeld) een sprong maken 
boven het actuele niveau uit (Oerter, 1992, pp. 187-188). 
Wertsch, Tharp en Gallimore breiden het begrip ZNO 
uit. Zij beweren dat Vygotsky in zijn commentaar op de 
ZNO niet alleen verwees naar interpsychologische pro-
cessen, maar ook naar sociale en institutionele fenome-
nen (Wertsch, 1985, p. 74; Tharp & Gallimore, 1988). 

Ook Engeström geeft een uitbreiding op het begrip 
ZNO. Die behandelen we in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.3; 
daar geven we een definiëring van de ZNO zoals we dat 
zien voor dit onderzoek), omdat we daar zijn opvatting 
beschrijven bij de uitleg van het leidende model in deze 
studie.

2.4 Pedagogisch-didactische 
uitgangspunten

Door de beschrijving van de hoofdkenmerken wordt de 
visie op OGO scherper. Maar die kenmerken staan niet 
los van een theoretische context. Deze zijn ingebed in 
een gedachtegoed dat zijn oorsprong vindt in een theo-
rie die iets zegt over pedagogische en didactische uit-
gangspunten van het onderwijs. Daarom beschreven we 
na de kenmerken in paragraaf 2.3 de theorie. De vige-
rende activerende didactiek (die ook een rol speelt bij 
OGO) geeft meer mandaat aan leerlingen om een eigen 
inbreng te waarborgen in het onderwijsleerproces. We 
zoomen nu verder in op een drietal pedagogisch-didacti-
sche uitgangspunten: de positie van de leerling (in para-
graaf 2.4.1), de rol van de leraar (in paragraaf 2.4.2) en de 
spel- en leeractiviteiten (in paragraaf 2.4.3). De rol van de 
leraar vatten we samen in een zestal deelrollen, omdat 
de leraar de spilfunctie vervult om de condities waaron-
der het leren van leerlingen plaatsvindt, op peil te bren-
gen en te houden. 

Dat we deze drie expliciet willen behandelen, heeft te 
maken met het feit dat ze sterk in het vizier komen als 
we van een programmagerichte onderwijscontext veran-
deren naar een ontwikkelingsgerichte context. De leer-
ling krijgt de positie om meer inbreng te tonen en hij 
moet er ook toe worden uitgedaagd. De leraar krijgt de 
rol om het onderwijsleerproces te starten vanuit de be-
hoeften en de beginsituatie van de leerling en niet van-
uit het programma. Het aanbod wordt sterker door de le-
raar beredeneerd, zodat gerichte keuzen worden gemaakt 

voor spel- en leeractiviteiten. Het is niet meer strikt de 
methode, het programma, dat voorschrijft wat de leraar 
aanbiedt, maar het aangebodene wordt beter afgestemd 
op de onderwijsbehoeften van de leerling.

“Een evenwichtige visie op opvoeding en onderwijs ver-
langt dat uitspraken gedaan worden over de wijze waar-
op kinderen zich ontwikkelen. Die inzichten maken het 
immers mogelijk om vast te stellen hoe ontwikkeling 
ondersteund en gestimuleerd kan worden” (Janssen-
Vos, 2001, p. 15). De uitgangspunten van OGO sommen 
we niet uitgebreid op, deze zijn in andere bronnen te 
lezen (waaronder Janssen-Vos, 2001). Continuïteit in 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs betekent dat leerlingen 
ervaren dat ze steeds beter mee kunnen en mee willen 
doen. Zij ervaren verandering in hun deelnemende rol 
in de activiteiten. Dit betekent dat zij zich bepaalde han-
delingen van een activiteit eigen moeten maken (bij-
voorbeeld een logische opbouw van een verslag maken) 
en dat dit een apart leerdoel kan worden. Dergelijke leer-
doelen liggen wel altijd in de context van betekenisvolle 
activiteiten. Maar er zit ook een longitudinale opbouw in 
die leerdoelen over de schooljaren heen.

“Het curriculum is geen verzameling van losse activitei-
ten of thema’s” (Fijma & Pompert, 2009, p. 37). “In 
OGO is ook een visie ontwikkeld op rollen van de leraar 
en die van de kinderen. Kinderen worden beschouwd als 
deelnemer, mede-eigenaar, als medeauteur, als mede-
cultuurmaker. Ze maken deel uit van een leergemeen-
schap waarin ze een bijdrage leveren door eigen inbreng” 
(De Haan, 2009). OGO haakt aan bij de eigen initiatie-
ven en betekenisverlening van de leerlingen binnen de 
context van sociaal-culturele activiteiten. Daarin passen 
specifieke activiteiten. Een belangrijke culturele verwor-
venheid als bijvoorbeeld het lezen wordt alleen echt van 
de leerlingen als ze van jongs af aan op school ervaren 
hebben dat het voor hen zinvol is. En alleen dan kunnen 
zij deze culturele verworvenheden op persoonlijke wijze 
leren hanteren en vernieuwen. Een kind kan in samen-
werking altijd meer dan dat het zelfstandig kan. Aan die 
meerwaarde zitten grenzen. Die grenzen worden be-
paald door de kenmerken van het kind en zijn intellectu-
ele mogelijkheden. Door de aanleg en motivatie van kin-
deren en door wat zij tot dan toe aan kennis en 
vaardigheden verworven hebben, zijn er grenzen aan 
wat er op dat moment mogelijk is in de ontwikkeling 
van kinderen.

2.4.1 De positie van de leerling

OGO ziet de leerlingen als personen die kunnen en wil-
len deelnemen aan tal van interessante, gezamenlijke 
sociaal-culturele activiteiten. Maatschappelijke praktij-
ken worden binnen de school gehaald, of daar in bepaal-
de opzichten gepresenteerd. Leerlingen ‘spelen’ zo hun 
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rol in die activiteiten. In die deelname aan die activitei-
ten kunnen ze zo gestuurd worden door anderen (me-
deleerlingen, maar vooral de leraar) dat ze boven hun 
mogelijkheden van dat moment uitstijgen. Wanneer 
een kind een vaardigheid nog niet onafhankelijk kan uit-
voeren, kan het geholpen worden door een ander kind of 
een volwassene. Deze interactie kan vormgegeven wor-
den door het geven van hints en oplossingen, het herha-
len van vragen, het kind vragen wat het begrijpt, het 
kind de taak geheel of gedeeltelijk voordoen. De hulp 
kan ook indirect zijn, bijvoorbeeld door het faciliteren 
van een goede omgeving voor het aanleren van een vaar-
digheid. Kinderen worden in deze ‘zone van naaste ont-
wikkeling’ op een zinvolle manier in hun ontwikkeling 
gestimuleerd. Zo vormen kinderen ook met anderen 
een ‘community of learners’. Deze vormt de sociale con-
text voor de leerprocessen van individuele leerlingen, 
waarin het kind ‘mede-auteur’ van het leerproces is (Van 
Oers, 2009b) voor het uitwerken van een thema. Het 
kind participeert in die gemeenschap en is als zodanig 
‘cultuurmaker’ (Wardekker, 1997), omdat het met ande-
re kinderen vormgeeft aan en een eigen versie maakt 
van een cultuuruiting waarmee het wordt geconfron-
teerd. Zo leren kinderen te reflecteren op hun plaats in 
de wereld en hun verantwoordelijkheid te nemen voor 
het leren.

Het leerverloop voor de betrokken kinderen is verschil-
lend binnen de activiteit (Van Oers, 1997, p. 57, 58). Het 
OGO-concept heeft als principieel uitgangspunt dat kin-
deren in en door interactie met anderen onderwijsbaar/
ontwikkelbaar zijn. Kinderen kunnen steeds 
zelfstandig(er) taken volbrengen, die zij eerst slechts 
konden realiseren met hulp van een ander. Het is om 
die reden dat Ten Dam pleit voor sociale competentie als 
onderwijsdoelstelling (Ten Dam, 1999). Sociale compe-
tentie als onderwijsdoel ligt in het verlengde van een 
brede invulling van de pedagogische taak van het onder-
wijs. “Sociale competentie is inherent verbonden aan al-
les wat het onderwijs doet om leerlingen voor te berei-
den op het participeren in de samenleving” (Ten Dam, 
2001, p. 16; zie ook de internationale bevindingen, waar-
onder Lave & Wenger, 1991). Ten Dam pleit voor het ‘le-
ren door meedoen’. Het leren van culturele patronen die 
bij de handelingen horen. “Door te handelen, leren kin-
deren de wereld om zich heen kennen en interpreteren. 
Ze ontwikkelen een beeld van zichzelf in relatie tot die 
wereld, van de eigen mogelijkheden, voorkeuren, opvat-
tingen, enzovoorts. Het leren participeren in activiteiten 
is dan ook gericht op de ontwikkeling van een persoon 
in deze samenleving, op “identiteitsontwikkeling” (Ten 
Dam, 2001, p. 16; Volman & Wardekker, 2008). 
Persoonsvorming is de taak die iedere leerling heeft om 
persoonlijke beelden te construeren van zichzelf als 
deelnemer in allerlei concrete maatschappelijke activi-
teiten, in specifieke handelingscontexten. De taak van 

de leerling heeft cognitieve en morele elementen. 
Volgens Wardekker (1997) is ieder mens vanaf zijn ge-
boorte betrokken in cultureel gestructureerde activitei-
ten. De betrokkenheid zorgt ervoor dat men leert deel-
nemen. De school moet activiteitscontexten aanbieden 
waarin leerlingen kunnen leren participeren. Ze biedt 
een omgeving waarin de participatie veilig is. De leerlin-
gen moeten ook met meer rollen kennis kunnen maken 
in deze participatie. De leerling leert niet alleen te parti-
ciperen in de culturele activiteit ‘de school’ met ‘de rol 
van de leerling’, maar leert ze in verschillende culturele 
activiteiten autonoom participeren. Een autonome leer-
ling zet zich ergens voor in, maar is ook bereid inzichten 
te veranderen en ter discussie te stellen (Wardekker, 
1997, p. 15). Leren autonoom te participeren in activitei-
ten betekent in de context van OGO het kennen en ver-
vullen van de rollen die bij die activiteiten passen. 
Leerlingen hebben inzicht nodig in die rolsamenhang 
en de structuren en regels die in de praktijk historisch 
gegroeid zijn. Daarvoor hebben ze een meerwetende 
partner nodig die hen daarbij leidt. In de basisschool is 
dat in de allereerste plaats de leraar. We bezien haar/zijn 
rol in de volgende paragraaf.

2.4.2 De rol van de leraar

“In OGO is de leraar de spil, die met de klas een leerge-
meenschap vormt. In de co-constructie met leerlingen is 
de leraar grote Co, voorpost van onze cultuur en samen-
leving” (De Haan, 2011, p. 32). Het werken met OGO be-
gint met de visie op OGO in de zin van “eigen varianten 
maken van sociaal-culturele praktijken; hier werken 
leerkrachten met leerlingen aan betekenisvolle thema’s” 
(Volman, 2011, p. 8). Alle verandering in het onderwijs 
komt samen in het handelen van de leraar die in de klas-
situatie laat zien dat er een “mindshift” plaatsvindt door 
op een andere manier de inbreng van kinderen te waar-
borgen. Dat vraagt specifieke competenties8 binnen de 
OGO-setting voor de rolopvatting van leraren die we 
hieronder willen beschrijven.

1. De leraar als pedagoog

Leraren zullen allereerst van kinderen moeten houden 
(Hoogeveen, 1999). Kernwoorden daarbij zijn “geduld, 
flexibiliteit, zorgzaamheid, creativiteit, inlevingsvermo-
gen, oprechtheid, gedrevenheid, zelfverzekerdheid, hu-
mor, spontaneïteit, natuurlijk gezag en organisatieta-
lent” (Hoogeveen, 1999, p. 275-276). “De leraar heeft 
twee opties en probeert die aan elkaar te verbinden: wat 
kan en wil het kind zélf en op eigen kracht; en hoe kan 
ik dat een meerwaarde geven, wat kan ik eraan toevoe-
gen, zodat de door mij beoogde ontwikkelings- en leer-
processen tot stand komen” (Janssen-Vos, 2001, p. 57). 
“De leraar moet hoge verwachtingen en een goede peda-
gogische relatie hebben met kinderen” (Janssen-Vos, 
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2001, p. 138). De leraar is verantwoordelijk voor het in 
balans houden van de persoonlijke belangen van de leer-
lingen en de belangen van de samenleving, neergelegd 
in de bedoelingen van de school. De leraar probeert als 
pedagoog steeds het dilemma tussen kindgerichtheid en 
leerstofgerichtheid te overstijgen. Dat vraagt inzicht in 
wat kinderen in verschillende leeftijden kunnen en 
moeten leren om hun taken goed te kunnen uitvoeren. 
De opvattingen van die pedagogische taakstelling heeft 
een spits in het bereiken van een doel, namelijk “de ont-
wikkeling van leerlingen te stimuleren, opdat ze daar-
door in staat zijn tot zelfstandige, kritische en creatieve 
deelname aan de sociaal-culturele activiteiten in de toe-
komstige kennissamenleving, waarvan ze deel uitma-
ken” (Van Oers, 2006d, p. 1).

De relatie leerling/leraar vindt haar spits om boven-
staand doel te bereiken in het begrip ‘interactie’, een 
kernbegrip in de OGO-literatuur. Miedema wijst erop 
dat de interactie tussen leerling en leraar een belangrijk 
kwaliteitsaspect is van het onderwijs (Miedema, 1999). 
Die interactie stond al vanaf het begin van de vorige 
eeuw centraal in het werk van grote praktisch opvoed-
kundigen en een enkele academische pedagoog. We 
denken aan de ‘hartepedagogiek’ van Ligthart. Het 
OGO-concept gaat uit van het standpunt dat leerlingen 
in en door interactie met anderen onderwijsbaar en ont-
wikkelbaar zijn. De brede persoonsontwikkeling van 
kinderen als opvoedingsdoel van de school staat cen-
traal. Daarvoor ontwerpt de leraar, in samenspraak met 
de leerlingen, betekenisvolle sociaal-culturele activitei-
ten, waarbinnen gezamenlijk handelen plaatsvindt en 
waaraan een gezamenlijk motief verbonden is (bijvoor-
beeld winkelen, een brief schrijven, een tentoonstelling 
inrichten). Deze activiteiten worden gekoppeld aan een 
thema. Om te zorgen dat de leerlingen inderdaad aan de 
desbetreffende activiteit mee willen doen, zorgt de on-
derwijsgevende dat er uitdagende, zinvolle problemen 
opgeworpen worden. De leraar kan door gesprekken en 
dialogen de interesses van de kinderen op het spoor ko-
men. De leraar kan kwesties eruit lichten en die omvor-
men tot een echt probleem, dat mogelijkheden biedt tot 
het leren van belangrijk geachte culturele verworvenhe-
den.

De betekenisvolle activiteiten zijn het middel om de we-
reld te gaan begrijpen, kennis te verwerven en nieuwe 
kennis te genereren zonder het wiel steeds opnieuw uit 
te willen vinden. Deze activiteiten zijn ook de context 
waarin bepaalde kennis en vaardigheden, normen en 
houdingen worden geleerd. De affectieve, cognitieve en 
normatieve kwaliteiten van de leerlingen worden hier-
door ontwikkeld. Interactie richt zich op de ontwikke-
ling van de hele persoon van de leerling. Daarom pro-
beert OGO niet alleen de cognitieve capaciteiten van 
leerlingen te ontwikkelen. Het gaat om identiteitsont-

wikkeling in samenhang. Die vorm van identiteitsont-
wikkeling benadrukken verschillende onderzoekers.

VOORBEELD < “Leraren menen dat een onderwijsgeven-
de in de eerste plaats gericht dient te zijn op de 
“identiteit van het kind” (Hoogeveen, 1999, p. 276). 
Deze mening is ook Wardekker toegedaan (1999) die 
het leren ‘identiteitsvormend’ noemt. Bij die identi-
teitsvorming horen ook redzaamheid en sociale 
competentie als belangrijke zaken om aandacht aan te 
geven in het onderwijs. Het verheffen van ‘sociale 
competentie’ tot onderwijsdoel is volgens Ten Dam 
lovenswaardig, maar het blijft “een aparte, extra-curri-
culaire onderwijsdoelstelling naast de reguliere 
cognitieve onderwijsdoelen. Hierdoor missen we niet 
alleen kansen om sociale competentie, zoals beoogd, 
betekenisvol te integreren in het onderwijs. We lopen 
ook voorbij aan het gegeven dat de sociale ontwikke-
ling van leerlingen niet zomaar tussen haakjes kan 
worden gezet” (Ten Dam, 2001, p. 17). Uit tal van 
publicaties komt naar voren dat leraren een hart 
dienen te hebben voor kinderen en dat het de basis 
vormt om kinderen verder te helpen in hun ontwikke-
lingsprocessen (Van Huizen, 2000; Langelaan & 
Plomp, 2004; Palmer, 1998; Studulski, 2001; Tharp, 
2001). >

2. De leraar als didacticus

OGO is behalve een pedagogisch concept ook een didac-
tisch concept en als zodanig vervult de leraar didactische 
rollen om de inbreng van leerlingen te waarborgen (zie 
ook Wardekker, 2012). In de OGO-literatuur worden de 
rollen van de leraar nader benoemd. De leraar laat kin-
deren kennismaken met zaken die hen een stap verder 
brengen in hun ontwikkeling. Maar, anders dan in een 
programmagerichte school, ligt de route niet vast. De 
stappen die kinderen zetten, gaan in de richting die de 
leraar uitstippelt, maar vaak komen leraar en leerlingen 
op nog onbetreden paden. Dat vraagt naast pedagogi-
sche ook didactische competenties van leraren. Te allen 
tijde dient een leraar te kunnen beredeneren wat het onder-
wijsaanbod is. Binnen OGO spreken we van “doelgericht 
aanbod” (Pompert, 2013, p. 11).

VOORBEELD < Een voorbeeld daarvan lezen we bij De 
Koning (2008), die een zoektocht met haar klas houdt 
rondom een vraag van een leerling waarom het water 
niet recht omhoog spat, maar in een boog, als je er 
een steen in gooit. “De leraar is primair een ontwerper, 
en in interactie met leerlingen kan zij/hij, afhankelijk 
van de activiteit, instructeur en expert zijn, stagemana-
ger of coach, spelleider of aanvoerder, mede-onderzoe-
ker, speelmaatje of medespeler. De leraar observeert, 
registreert en evalueert” (De Haan, 2009, p. 17). >
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VOORBEELD < Van Rijk (2008, p. 172) werkt voor de 
concretisering van de leraarrollen binnen OGO vier 
rollen uit. Deze rollen zijn te vergelijken met rollen in 
de teamsport. Daar kennen we de trainer en de coach, 
die betrokken zijn bij het spel, maar er niet zelf aan 
deelnemen. De trainer weet hoe het moet, geeft 
instructie en neemt beslissingen, maar blijft buiten de 
lijnen van het veld. De coach volgt het spel nauwlet-
tend en communiceert over het proces, maar blijft aan 
de zijlijn. In het veld staan de spelers. En ook daar zijn 
twee verschillende rollen te onderscheiden: de 
aanvoerder of spelverdeler en de medespeler. De 
aanvoerder heeft de leiding binnen het team, houdt 
overzicht en bepaalt wie de bal krijgt. De medespeler is 
gewoon een van de deelnemers aan het spel. 
Teamsport als metafoor is een handig hulpmiddel om 
de verschillende rollen te benoemen. Het klaslokaal of 
de school is het speelveld, de leerlingen zijn de spelers 
en de leraar is als instructeur of expert afwisselend 
trainer, coach, aanvoerder of medespeler (Van Rijk, 
2008, p. 172; zie ook Bakker, 2008). >

3. De leraar als bemiddelaar tussen betekenis en 
bedoelingen

“Een leraar bemiddelt tussen de kennis en waarden van 
de samenleving en de lerende. Hij/zij is degene die de 
instrumenten (zowel materiële als denkinstrumenten) 
kent die in de geschiedenis ontwikkeld zijn voor het 
goede verloop van een activiteit” (Fijma & Pompert, 
2009, p. 37; zie ook Fijma & Wardekker, 2009, p. 12). Bij 
OGO dient de weegschaal in evenwicht te zijn tussen de 
persoonlijke betekenis (=zin) die het onderwijs heeft 
voor het kind en de culturele bedoeling die de leraar er-
mee heeft. Kernactiviteiten vormen de belangrijkste 
bouwstenen van het curriculum in plaats van functiege-
bieden of vakgebieden. In OGO is een leraar een profes-
sionele bemiddelaar tussen de motieven, interesses en 
mogelijkheden van de leerlingen én de bedoelingen van 
de school. De leraar is een echte partner van de leerlin-
gen die meedenkt, voordoet, vragen stelt en goede in-
structies geeft. Bemiddelen is steeds aansluitend en 
voortbordurend op wat de leerlingen al in huis hebben 
en klaarspelen. Ze kunnen altijd rekenen op die onder-
steuning waardoor ze beter gaan beheersen wat ze ei-
genlijk graag willen. Bemiddelen is ook het voortdurend 
verbeteren van de condities waaronder het leren van 
leerlingen gebeurt. “De leraar opent samen met leerlin-
gen en hun klasgenoten zones van naaste ontwikkeling” 
(Fijma & Pompert, 2009, p. 35). 

VOORBEELD < Bij thematiseren komt bijvoorbeeld de 
bemiddelende rol sterk in beeld. “De zone is niet een 
eigenschap van een leerling, maar wordt gevormd in 
de relatie tussen leerling, leraar en leerinhoud, in een 
gezamenlijke activiteit” (Fijma & Pompert, 2009, p. 

36). Er ontstaat een tweezijdig proces van het samen 
(leraar en leerling) invullen van een onderwerp, om 
ideeën voor mogelijke activiteiten te bedenken en 
samen op weg te gaan naar antwoorden op gerezen 
vragen (Janssen-Vos, 2001, 2004; Pompert, 2008). >

4. De leraar als inleider in de cultuur

In het OGO-concept is de leraar naast bemiddelaar tus-
sen betekenis en bedoelingen ook bemiddelaar tussen 
kind en cultuur. Samen leren met leerlingen over maat-
schappelijke praktijken waarin ze functioneren en per-
soonlijke waarde moeten leren toekennen, is een vorm 
van socialiseren (Chaiklin & Hedegaard, 2009). De le-
raar reikt cultureel erfgoed aan en kinderen leren reflec-
teren (de vijfde impuls van de vijf impulsen, zie para-
graaf 2.2.2) op de eigen manier van omgang daarmee en 
leren verantwoordelijkheid te dragen voor de wijze waar-
op ze een eigen versie geven van die cultuur om zich 
deze toe te eigenen (Vygotsky, 1978). Een fundamenteel 
begrip is dat van de sociaal-culturele activiteit (zo zagen 
we in paragraaf 2.2.2 bij de instrumenten van OGO): de 
verbinding met de sociale praktijken waar kinderen bui-
ten school mee te maken hebben. In die praktijk doen ze 
ervaringen op en vragen die ze erover hebben, zijn de 
moeite waard om uit te spelen of te onderzoeken in 
schoolse varianten binnen een thema, in hoeken, in ver-
halen, tentoonstellingen en experimenten. 

VOORBEELD < Een praktijk bestaat uit een stelsel van 
activiteiten die op elkaar inwerken. Een praktijk als 
winkelen, een tentoonstelling inrichten, een brief 
schrijven of een bakkerij runnen is een activiteitstheo-
retisch gegroeide invulling van activiteiten die in de 
samenleving van nu zijn vormgegeven. Het begeleiden 
van kinderen betekent in deze context leerlingen 
inleiden in, dat is toegang geven tot de praktijken, tot 
de cultuur. Dat betekent ook inzicht geven in de 
rolsamenhang van bijvoorbeeld het inkopen en 
verkopen van dingen. Kinderen komen zo te weten wat 
de institutionele aspecten zijn van praktijken. Dat 
houdt in de structuren, de regels waar we ons naar 
voegen en die in de praktijk zijn gegroeid (Van Oers, 
2008a). > 

Tharp en zijn team (Tharp, Estrada, Dalton & Yamauchi, 
2000) beschrijven de activiteitstheoretische rol van de 
leraar op geheel eigen wijze. Zij zien onderwijzen als 
een vorm van ‘assisting performance’ en leren als ‘assisted 
performance’. De rol van de leraar in ‘activity settings’ is 
deelname en daarbij benut hij de zone van naaste ont-
wikkeling, zodat leerlingen met hulp op een hoger ni-
veau komen.
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VOORBEELD < We geven een voorbeeld ter illustratie. De 
vorming van sociale relatiepatronen in de klas als 
‘community of learners’ is het creëren van een 
leergemeenschap door in te spelen op krachten die er 
zijn. Tharp wijst daarbij op contact en nabijheid 
(‘propinquity’) die de kans vergroten op gezamenlijke, 
productieve activiteit en het creëren van gezamenlijke 
motieven, waardoor een Subject-Subjectrelatie ontstaat 
met empathie in plaats van een Subject-Objectrelatie. 
Zonder gezamenlijke, productieve activiteit veroor-
zaakt nabijheid aversie hetgeen averechts doorwerkt in 
het gehele sociale interactieproces. Nabijheid leidt ook 
tot affiniteit door middel van intersubjectiviteit. Dat 
betekent gedeelde subjectiviteit tussen mensen. We 
handelen naar interpretaties van gebeurtenissen, niet 
naar objectieve kenmerken als emotioneel en cognitief 
samen. Intersubjectiviteit is de conditie of het 
synoniem voor harmonie. Zo wordt bewerkt dat men 
de wereld op dezelfde manier schouwt. Zo ontstaan 
gemeenschappelijke symbolen en betekenissen, 
gewoonten, waarden en strategieën. Zo beschrijven 
Tharp en zijn team (Tharp et al., 2000) ook de 
culturele invloed op onderwijzen. >

Persoonsvorming is ook de binding van het kind met de 
cultuur en deelname aan de wereld. De taak van de le-
raar is die deelname9 (‘agency’, De Haan, 2011, pp. 24, 
32) uitlokken en van nieuwe kwaliteit voorzien. Het ge-
reedschap van de cultuur wordt geschikt gemaakt om er 
op kindniveau aan deel te nemen. Het is de taak van de 
leraar om vanuit de agency de leerling uit te lokken deel 
te nemen aan de wereld (we komen hierop terug bij de 
bespreking van de persoonlijke ontwikkeling van de le-
raar in paragraaf 4.2.6). 

5. De leraar als leerling en tevens deelnemer 
Het leren door de leraar is een wezenlijk punt in de ont-
wikkeling van OGO bij Van Oers (2005c, 2006d, 
2009b). De rol van de leraar is cruciaal om de leerlingen 
te leren zich te oriënteren. De leraar als deelnemer is 
een van de vijf hoofdkenmerken van OGO (Van Oers, 
2003; zie punt 3 uit paragraaf 2.2.1). Deelnemer zijn als 
leraar betekent op dezelfde laag staan met kinderen, als 
leerling. Al blijft de leraar vanuit haar/zijn gezagsrelatie 
in de hiërarchie de meerwetende partner. In die rol wor-
den kinderen in de culturele praktijk uitgedaagd. De rol 
van de leraar van deelnemer kan omslaan in begeleide 
deelname wanneer deze de meerwetende partner wordt. 
De kwaliteit van de leraar moet zichtbaar zijn in de ont-
wikkelingskwaliteiten bij leerlingen, zowel op het ge-
bied van kennis en vaardigheden, als op persoonskwali-
teiten zoals attitude of zelfbeeld (Van Oers, 2005c, p. 
25). Dat vraagt een lerende houding van leraren en een 
transformatie naar de leraar als ‘homo ludens’, als spe-
lende mens. Onderwijzen vraagt een flexibele houding 
van leraren en een bekwaamheid om ‘out of the box’ te 

denken. Leren is volgens de handelingstheoretische be-
nadering een functie van activiteiten en leren kan ook 
plaatsvinden binnen activiteiten die volgens het spelfor-
mat zijn opgezet (Van Oers, 2005c, p. 16; Van Oers, 
2009b, p. 38). Volgens die theorieopvatting bestaat er 
een relatie tussen leeractiviteit en ‘vrije intellectuele ar-
beid’. Vrijheidsgraden van handelen zijn in deze visie 
ook eigen aan intellectuele arbeid.

VOORBEELD < De leraar maakt een eigen versie van de 
culturele activiteit ‘onderwijzen’ en ontwikkelt zijn 
eigen stijl daarin. Dat gebeurt via de innerlijke spraak 
(Wells, 1999), maar vaker door de dialoog met anderen 
door informatie om te zetten naar kennis en daarmee 
tot begrip. Dan spreekt men (in dit geval) van 
kennisopbouw van onderwijzen. Dat vraagt voor groei 
van de leraar binnen het activiteitssysteem ruimte om 
te groeien in persoonlijk ontwikkeling. Dit stelt eisen 
aan dat systeem in de zin van het minimaliseren van 
de regelstructuur en het maximaliseren van de 
vrijheidsgraden (Van Oers, 2009b, p. 41). Het 
stimuleren om het leren van de leraar te bevorderen, is 
een zaak van de schoolleiding, stellen Geijsel, Sleegers, 
Stoel en Krüger (2009). Uit hun onderzoek wordt 
duidelijk dat schoolleiders zelfs een sleutelrol vervullen 
in dat bevorderen. Als de schoolleiding een visie 
formuleert over de richting waarheen het onderwijs 
zich beweegt, ondersteuning geeft aan individuele 
leraren en intellectuele uitdagingen neerlegt bij leraren, 
blijken leraren meer bereidheid te hebben tot leren en 
tot het vernieuwen van het eigen onderwijs. >

6. De leraar als teamspeler

Het van elkaar leren bij leraren in sociale contexten staat 
sterk in de belangstelling. Midden jaren negentig van de 
vorige eeuw kwam er kritiek op de geïsoleerde positie 
van de individuele docent, die als ‘koning in eigen klas’ 
zich zo weinig met collegae bemoeit en zich daarmee 
ook de kans ontneemt om steun van collegae te krijgen 
of van hen te leren. “In vrijwel alle recente publicaties 
over het leren van leraren wordt samenwerking met col-
legae, het vormen van netwerken, het bijwonen van el-
kaars lessen, het gezamenlijk bespreken van problemen, 
beschouwd als stimulerend voor het leerproces van do-
centen” (Smylie, 1995, p. 92). Wat betreft de taken op 
schoolniveau worden als belangrijkste kenmerken ge-
noemd “samenwerking en het dragen van gemeen-
schappelijke verantwoordelijkheid” (Hoogeveen, 1999, 
p. 277). Belangrijke ingrediënten voor de leraar als team-
player zijn “participatie en reflectie” (Fijma & Pompert, 
2009, p. 36). Zij of hij doet geëngageerd en steeds vol-
lediger mee aan een OGO-praktijk om competenter te 
worden als leraar en om die bestaande OGO-praktijk te 
verbeteren. “Reflecteren dient zowel gericht te zijn op 
het professioneel handelen als op de ontwikkeling van 
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de eigen beroepsidentiteit” (Fijma & Pompert, 2009, p. 
36). Een leraar moet voortdurend zijn antenne hebben 
uitstaan om processen die in de groep spelen te plaatsen 
en daarvan gebruik te maken. Dat vraagt om scherpe ob-
servatie en gedegen reflectie. Dat beaamt ook Pauw 
(2007). Zij stelt dat reflectie en observatie onlosmakelijk 
verbonden zijn met het handelen van de leraar. Die re-
flectie individueel en in teamverband is bij OGO-leraren 
vaak gericht op de uit te voeren activiteiten met kinde-
ren. “In de activiteitstheoretische visie wordt de leraar in 
de eerste plaats gezien als iemand die een eigen en gesi-
tueerde versie maakt van een collectieve activiteit die we 
‘onderwijzen’ noemen” (Van Oers, 2006d, p. 18). Deze 
collectieve praktijk is volgens Van Oers in de loop van de 
geschiedenis opgebouwd door toedoen van velen: lera-
ren en vakspecialisten. Elke deelnemer aan die activiteit 
zal alleen zijn eigen versie van die activiteit kunnen ma-
ken, doordat hij of zij gebruik kan maken van de hulp-
bronnen die binnen die activiteit aanwezig zijn. Van 
Oers concludeert dat onderwijzen altijd berust op een 
vorm van “distributed cognition”: een praktijk die bestaat 
bij de gratie van anderen die actueel of virtueel de uit-
voering van die activiteit mogelijk maken en in stand 
houden (Van Oers, 2006d, p. 18).

In de activiteitstheoretische visie wordt het beeld van de 
individualistische leraar vervangen door het beeld van 
de extensieve leraar (“extended teachership”): “De leraar 
die altijd in commissie werkt, wiens kwaliteiten collec-
tief gedragen worden, maar persoonlijk verwerkt zijn” 
(Van Oers, 2006d, p. 18). Aan de basis van dit type le-
raarschap ligt de zorgende houding van de leraar voor de 
leerlingen. Zo komen we weer uit bij de eigenschappen 
die Hoogeveen in haar dissertatie aangeeft (1999).

Een slotvraag bij deze paragraaf is wat er precies gebeurt 
in de mindshift bij leraren die al deze rollen in zich dienen 
te verenigen. Dat vereist inzicht in hoe het doel eruitziet 
dat de betrokkenen voor ogen hebben. De leraar-in-ont-
wikkeling maakt een heel proces door waarbij in de wijzi-
ging van rolopvatting een ontregeling plaatsvindt van het 
bestaande handelingsrepertoire dat vanuit het program-
matisch gerichte onderwijs is opgebouwd. Om die reden 
introduceren we het begrip subjectief concept. Dit begrip 
geeft aan dat mentale modellen vanuit vaste opvattingen 
worden getransformeerd naar nieuwe opvattingen die 
nodig zijn om de nieuwe rollen in de handelingen uit te 
voeren. Het subjectief concept is een werkconcept dat 
door handelingen en gedragingen in het werk zichtbaar 
wordt (De Munnik & Vreugdenhil, 1995, p. 110).

2.4.3 De spel- en leeractiviteiten

Spel is voor kinderen de manier om deel te nemen in de 
wereld en daarvan hun eigen versie te maken (Janssen-
Vos, 2004). “In Nederland hebben Vygotsky’s ideeën 

over spel in sterke mate bijgedragen aan de vormgeving 
van Ontwikkelingsgericht Onderwijs” (Van Oers, 2011, 
p. 38). Als Vygotsky het over spel heeft, bedoelt hij vrij-
wel altijd ‘rollenspel’. Dé basis van activiteiten voor kin-
deren ligt besloten in het spelformat, waarin kinderen 
vrijheidsgraden krijgen om binnen de spelcontext hun 
eigen versie van activiteiten te ontplooien.

Het spel promoot de ontwikkeling op zowel cognitief, 
emotioneel en sociaal gebied. Kinderen worden in spel 
gemotiveerd om te leren. Kinderen leren hun eigen ge-
drag onder controle te krijgen. Spelactiviteiten bieden 
de leerlingen zoveel steun dat zij zich nieuwe betekenis-
sen persoonlijk eigen kunnen maken. Voorwaarde is dat 
kinderen merken dat hun spel verrijkt wordt. Jonge kin-
deren worden in hun spel gemotiveerd om te leren (Van 
Oers, 1997). De leraar doet mee aan de activiteit en loopt 
in de participatie vooruit op de ontwikkeling van de leer-
lingen. Steeds betreedt de leraar met leerlingen een ge-
bied waarnaar ze nieuwsgierig zijn, maar dat zij nog 
niet zelfstandig kunnen betreden. Zo wordt een toege-
voegde waarde geleverd die leerlingen in staat stelt de 
activiteit tot een goed einde te brengen.

In de bovenbouw wordt het leidend motief van de kinde-
ren het leren om het leren zelf. We spreken dan van een 
productieve leeractiviteit, om aan te geven dat het leren 
van iets oudere kinderen in hoge mate een productief 
(of constructief) karakter heeft. De leerlingen nemen 
niet louter kennis op, maar doen onderzoeken in sa-
menspraak met medeleerlingen, en leraar, en derden 
om er vervolgens kennis uit op te bouwen waar zij zelf 
mee verder kunnen en die hun deelnamemogelijkheden 
aan praktijken versterkt.

Door middel van de verschillende spelactiviteiten (waar-
onder leeractiviteiten) streven leraren naar het bepalen 
van onderwijsdoelen. Dit zijn niet alleen de kerndoelen. 
Die worden als doelen gezien die bedacht zijn vanuit on-
derwijs waarin vooral cognitieve doelen worden nage-
streefd door middel van kennisoverdracht. In het OGO-
concept gaat het erom een ruimere ‘agenda’ op te stellen, 
die gerealiseerd wordt door in samenspraak met de leer-
lingen steeds uitdagende problemen in levensechte, zin-
volle activiteiten aan te pakken. Naast kerndoelen zijn de 
TULE-inhouden10 en -activiteiten een leidraad, opgesteld 
door de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). Zij ge-
ven leerlijnen voor verschillende vakgebieden.

“Het instrument van de leidende activiteit heeft richting 
gegeven aan de keuze voor een spelcurriculum in de on-
derbouw en een onderzoekscurriculum in de boven-
bouw” (De Haan, 2001, p. 31). De voortzetting van het 
onderbouwcurriculum naar de bovenbouw van OGO 
impliceert in de meeste gevallen een overgang naar een 
curriculum dat meer en meer verkaveld gaat worden in 
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leergebieden die afgeleid zijn uit cultuurhistorisch ge-
groeide disciplines (Van Oers, 2001, 2009b). Dit houdt 
een ontwikkeling in van rollenspelactiviteiten: op sociale 
relaties gericht (volgens Vygotsky maakt het kind via 
spel deel uit van de sociaal-culturele wereld met ande-
ren), naar intellectuele activiteiten, op denkobjecten ge-
richt. “Rollenspel is voor Vygotsky een context voor ont-
wikkelende leerprocessen” (Van Oers, 2011, p. 45). De 
intellectuele activiteiten, die de basiskenmerken van het 
spel behouden, geven tevens ontwikkelingen aan in de 
sociale en culturele identiteit van de leerlingen.

“Spel is de context voor betekenisvol leren” (Van Oers, 
2005c, p. 17 en Van Oers, 2009b, pp. 33, 34). Volgens 
Van Oers (2009b) volgt ook leeractiviteit binnen OGO 
een spelformat. Spelactiviteit moet voldoen aan drie ei-
genschappen: 1. regels, elk spel gehoorzaamt aan latente 
en manifeste regels, 2. vrijheidsgraden, de deelnemer 
heeft de vrijheid om handelingen op een eigen manier 
vorm te geven, en 3. hoge mate van betrokkenheid, engage-
ment is typerend voor een spelactiviteit (Van Oers, 
2009b, p. 38; zie ook Van der Aalsvoort, 2011). Ook in de 
leeractiviteit is er sprake van deze drie eigenschappen. 
De regels kennen hun historiciteit als maatschappelijke 
en wetenschappelijke conventies. Vrijheidsgraden van 
handelen zijn ook eigen aan intellectuele arbeid. De vrije 
intellectuele activiteit komt binnen het bereik van kinde-
ren wanneer het gekoppeld wordt aan een gezamenlijke 
denkactiviteit met meerwetende partners. De betrokken-
heid bij de intellectuele activiteiten hangt voor een deel 
af van de motieven en interesses van de deelnemers 
(Van Oers, 2009b, p. 39).

VOORBEELD < “De leerlingen dienen een zelfbeeld te 
ontwikkelen, waarin ze zichzelf gaan zien als cultuurma-
kers, zij dienen objectgerichte interesses op te bouwen 
om zichzelf werkelijk als betrokken deelnemer aan de 
intellectuele activiteiten te kunnen zien” (Van Oers, 
2001, p. 23; zie ook Van Oers, 2009b). Dat vraagt van 
de leerling om het “verhaal over zichzelf” te ontwikke-
len, waarin alle dimensies van de persoonlijkheid een 
plaats moeten krijgen. Zoals we hierboven al zagen, is 
het hart van de opvoeding om leerlingen te betrekken in 
een proces van zelfontwikkeling, het ontwikkelen van de 
eigen identiteit. De aard van de zelfontwikkeling (in het 
vormen van een zelfdefinitie) hangt af van de activitei-
ten waarin leerlingen betrokken zijn en de rollen die ze 
daarin mogen spelen. Eén van de hoofddoelstellingen 
van de school is werk te maken van identiteitsvorming 
van leerlingen. Een context waarin dat in de bovenbouw 
van de basisschool het best kan verlopen, is de 
onderzoeksgemeenschap (“community of inquiry”, Wells, 
1999). “Als belangrijkste context voor de vorming van 
de identiteit, voor de betekenisvolle co-constructie van 
de betekenissen die in de school ontwikkeld dienen te 
worden” (Van Oers, 2001, p. 25). >

2.5 Onderwijsbenaderingen

We hebben gezien dat OGO een eigen theorieopbouw 
heeft waarbij specifieke begrippen horen. We willen 
hieronder de drie gangbare hoofdbenaderingen noemen 
om duidelijk te maken welke specifieke plaats OGO te 
midden van die benaderingen inneemt. Dit om beter te 
kunnen aangeven welk proces scholen doormaken om 
bijvoorbeeld van programmagericht naar ontwikke-
lingsgericht onderwijzen te veranderen.

De drie benaderingen geven impliciet of expliciet ant-
woord op de vraag wat goed onderwijs is en geven daar-
bij aan hoe specifieke kennis en kunde aan leerlingen 
worden aangeleerd. Daarnaast wordt ook aangegeven 
hoe die kennis en kunde op het niveau van de leerlingen 
worden doorgegeven binnen het basisonderwijs. De ge-
noemde benaderingen zijn eerder onderscheiden door 
Van Oers (2005b). Wij voegen ter illustratie andere 
bronnen toe:

VOORBEELD < Toerustingsbenadering: de ontwikkeling van 
kinderen is maakbaar. Hoe moet het curriculum 
eruitzien als we binnen dit decennium de meest 
concurrerende kenniseconomie willen worden? Hoe 
krijgen we die flexibele kenniswerkers, die kennis 
kunnen toepassen en in procedures onder kunnen 
brengen? Dat lukt alleen als we hen toerusten met 
parate kennis. Het palet van kennis wordt in brokjes en 
pakketjes verdeeld. “In dit denken overheerst het 
doel-middel-denken met de nadruk op effectiviteit, 
rendement en sturing vanuit een strakke planning en 
curriculumgeoriënteerde of leerstofgerichte benade-
ring” (Knoers, 1995 p. 82). Onder deze benaderings-
wijze valt het programmagerichte onderwijs (afgekort 
met PGO),11 waarbij de leerstof centraal staat. Op 
grond van een leerstofanalyse wordt een leertraject 
opgesteld waarlangs de leerlingen systematisch geleid 
worden naar de doelstellingen. Deze opstelling getuigt 
van een onderwijsopvatting waarin kennisoverdracht 
de leidraad is en vakdisciplines het uitgangspunt 
vormen. Kenmerkend is dat de leerling niet of 
nauwelijks inbreng heeft in de leerstofkeuze. De 
sturing van de ontwikkeling ligt extern in de gepro-
grammeerde leerstof. 
 
Ontplooiingsbenadering: alle mogelijkheden zijn 
aanwezig in het kind zelf, we moeten de omstandighe-
den zo aanpassen dat de mogelijkheden eruit komen 
(Laevers, 2004). De situationele factoren moeten wel 
gunstig zijn, wil de rups zich tot vlinder ontwikkelen. 
Omstandigheden lokken de ontplooiing uit. Onder 
deze benaderingswijze valt het ervaringsgericht 
onderwijs (EGO) dat zijn oorsprong heeft in België. De 
leerling staat centraal en men gaat ervan uit dat 
ontwikkeling gestimuleerd wordt door de leerling 
maximaal aan te spreken op zijn capaciteiten en te 
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stimuleren deze actief in te zetten op verschillende 
terreinen of ervaringsgebieden. Ontwikkeling wordt 
gestimuleerd door actief leren bij leerlingen uit te 
lokken. Leraren worden gezien als katalysator van 
ontwikkelingen bij leerlingen. 
 
Ontwikkelingsbenadering: interactie is de bron van 
ontwikkeling. In deze visie, die teruggaat op het werk 
van Vygotsky, is interactie een kernelement. Al speelt 
interactie ook bij de andere twee benaderingen een rol, 
bij OGO is interactie voorwaarde om ontwikkeling op 
gang te brengen. De leraar laat kinderen leren door ze 
te laten participeren, door ze deelgenoot te maken. 
Leerlingen hebben een stem in de activiteiten 
(Wardekker, 2009). Bij deze opvatting worden doelen 
serieus genomen. Dat gebeurt kritisch, want de 
kerndoelen komen voort uit cultuurhistorische 
ontwikkelingen en zijn dus gevoelig voor andere 
interpretaties. De daaruit afgeleide onderwijsinhouden 
moeten niet opgelegd worden. Ze moeten aansluiten 
bij wat de kinderen kunnen en willen. OGO behoort tot 
de ontwikkelingsbenadering en wordt wel “de derde 
weg” in het basisonderwijs genoemd naast de andere 
twee. OGO onderscheidt zich van andere onderwijsbe-
naderingen door een consistente conceptvorming van 
onderwijs vanuit het belang van persoonsvorming van 
kinderen en de eisen van de samenleving. >

We willen nader ingaan op de bijzondere positie die 
OGO inneemt in het geheel van bovengenoemde bena-
deringen. OGO is het concept dat ver afstaat van de 
meeste gangbare praktijken. Daardoor hebben school-
teams het meest behoefte aan begeleiding in de vorm 
van coaching om de transitie van hun huidige concept 
(in dit onderzoek is dat PGO) naar OGO te maken. We 
willen markeren dat we in deze studie daarvan expliciet 
een punt maken.

Onderwijsvisies kunnen qua breedte en complexiteit 
heel erg variëren. De uitgangspunten bestaan vaak uit 
antropologische denkbeelden over de mens, opvattin-
gen over wat kennis is, psychologische opvattingen over 
leren en zich ontwikkelen, ethische denkbeelden en eco-
nomische opvattingen. Dat laten we hier verder buiten 
beschouwing.

Theoretisch onderzoek met handvatten voor 
praktijkonderzoek
We hebben in het bovenstaande de kernpunten van het 
OGO-concept weergegeven en de verbinding gemaakt 
met de leidende activiteitstheorie. We willen ons onder-
zoek primair als theoretisch afficheren. Echter wanneer 
iemand (vervolg)onderzoek zou willen doen, dan zou-
den de in de theorie verankerde codes gebruikt kunnen 
worden. Het grote praktijkonderzoek wordt in dit onder-
zoek niet verricht, maar we bieden handvatten om dat te 

doen. We destilleren uit de theorie indicatoren die kun-
nen helpen om een theoretische reconstructie van OGO-
praktijken te realiseren. In de volgende paragraaf 2.6 
markeren we de indicatoren die als codes kunnen wor-
den gebruikt.

2.6 Geselecteerde gesloten codes

In het theoriedeel van dit onderzoek maken we ons een 
theoretische voorstelling hoe de praktijk van de basis-
school eruit komt te zien, beredeneerd vanuit de activi-
teitstheorie, en waarbij gaandeweg een OGO-conceptie 
ontstaat van de zich ontwikkelende schoolorganisatie. 
De geselecteerde gesloten codes uit dit theoriehoofd-
stuk, die we als kijkpunten meenemen naar de praktijk, 
geven een voorstelling van zaken. In paragraaf 1.5 bij de 
onderzoeksaanpak gaven we aan dat we gesloten codes 
uit de theorie destilleren. Ze dienen als ijkpunten die de 
configuratie vormen van zich ontwikkelende OGO-
scholen. Het zijn ‘gesloten’ codes, omdat ze in de litera-
tuur eenduidig worden geoperationaliseerd. Het gaat er 
in de theoriehoofdstukken om hoe kernpunten van het 
OGO-concept, van de activiteitstheorie en van de zich 
ontwikkelende organisatievorm, bij elkaar worden ge-
bracht. De codes geven handvatten voor de richting van 
de gesprekken die met verschillende actoren in de zich 
ontwikkelende OGO-school zullen worden gevoerd. We 
proberen te ontdekken hoe het OGO-concept gestalte 
wordt gegeven en welke patronen zichtbaar zijn in de 
schoolorganisatie.

Uit de beschrijving van het OGO-concept komt duidelijk 
de activiteitstheoretische visie naar voren van de leraar 
die met andere actoren in de OGO-school vormgeeft aan 
het ontwikkelingsgericht onderwijzen. Die leraar moet 
weet hebben van de rode draad in het gehele leertraject 
om de leerling in zijn ontwikkeling te begeleiden. Zij/
hij wordt geacht zijn onderwijs vanuit een doelgericht 
aanbod in thema’s vorm te geven en met dit aanbod de 
ontwikkeling van leerlingen doelgericht vooruit te bren-
gen. Uit de voorgaande beschrijving van het OGO-
concept komt naar voren dat bij het realiseren van dit 
ontwikkelingsgericht onderwijzen leergemeenschappen 
en onderzoeksgemeenschappen een belangrijke plaats 
innemen. Dat betekent dat in de organisatie van de 
OGO-school het lerende aspect zowel voor alle actoren 
binnen de schoolorganisatie als voor de organisatie zelf 
van groot belang is. Het blijkt dat de bevordering en on-
dersteuning van die lerende houding wezenlijk is voor 
het realiseren van werken vanuit het OGO-concept.

De activiteitstheorie biedt een goed vehikel als analyse-
kader om deze hiervoor genoemde aspecten in samen-
hang te onderzoeken. Binnen deze beschreven context 
lijken de volgende gesloten codes van belang voor een 
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OGO-conceptie van de zich ontwikkelende basisschool. 
Per code argumenteren we waarop de keuze is geba-
seerd. De codes zijn trefwoorden die de kern van OGO 
raken. We geven de codes en erna het waarom van de 
keuze:

•	 Visie op OGO
Visie op OGO geeft aan dat ”OGO is gebaseerd op 
het werken van leerkrachten met leerlingen aan be-
tekenisvolle thema’s waarbij eigen varianten ge-
maakt worden van sociaal-culturele praktijken” 
(Volman, 2011, p. 8; zie ook: Janssen-Vos, 2001; Van 
Oers, 2003). We gaven in het slot van paragraaf 2.5 
aan dat OGO nog geen breed gangbaar onderwijs-
concept is en dat de transitie van PGO naar OGO 
begeleiding vraagt. In dit traject is visieontwikkeling 
een eerste vereiste om na te gaan welke mindshift 
schoolteams doormaken. In de activiteitstheorie be-
tekent het veranderen van een organisatie in een 
nieuw systeem allereerst kritische vragen te leren 
stellen over en aan het bestaande systeem. 
Visieontwikkeling haalt voor de deelnemers in het 
systeem veel overhoop dat onder begeleiding dient 
plaats te vinden. Elke leraar is zich bewust binnen 
OGO dat bij het concept een gearticuleerd instru-
mentarium hoort dat begint bij visieontwikkeling 
van de professional voor de groep. Een visie op OGO 
geeft sturing aan het handelen in een spel- of leersi-
tuatie in het onderwijs. Het ontwikkelen van visie 
op OGO is een permanent educatieproces dat in ge-
zamenlijkheid (het discours over goed onderwijs) 
wordt bedreven.

•	 Doelgericht aanbod
Het begrip ‘doelgericht aanbod’ behoort bij het voca-
bulaire van OGO. Het is de bedoeling om de ratio-
nale verantwoording te geven van dat wat de leraar 
met kinderen doormaakt en aanbiedt. De leraar 
weet steeds te beredeneren waarom zij/hij wat, waar 
en hoe aanbiedt (Janssen-Vos, 2001). “Doelgericht 
aanbod bestaat uit activiteiten die beredeneerd zijn 
vanuit doelen en gekoppeld zijn aan regels” 
(Pompert, 2013, p. 11).

We kiezen dit begrip, omdat leraren moeten kun-
nen verwoorden (met het vocabulaire dat bij het 
OGO-concept past) waarom ze pedagogisch en di-
dactisch de een of andere stap zetten om in de ont-
wikkeling van kinderen als groep en voor elk kind 
individueel verder te komen. Leraren hebben (als 
het goed is) de leerlijnen van de leerstof in hun ach-
terhoofd en weten waar ze met kinderen naartoe 
werken. “Continuïteit op leerstofniveau wordt be-
reikt door in het onderwijs ervoor te zorgen dat leer-
lingen altijd de beschikking hebben of kunnen krij-
gen over de nodige voorkennis of vaardigheden om 

nieuwe handelingen uit te voeren. Daarom is het 
voor leraren belangrijk om de beschikking te heb-
ben over beschrijvingen van leerlijnen die de voor-
waardelijke relaties tussen leerstofonderdelen aan-
geven” (Van Oers, 2008b, pp. 17, 18). Bij OGO 
bepaalt het actieve kind mede de route die gevolgd 
wordt als ‘medeauteur’, maar de leraar is leidend en 
als zodanig stuurder van het onderwijsleerproces. 
“Vervolgstappen nemen puur op grond van de leer-
lijnen, gaat voorbij aan de zin van die stappen voor 
de leerlingen zelf” (Van Oers, 2008b, p. 18). Te allen 
tijde dient de leraar zich beredeneerd te verantwoor-
den wie zij/hij wat, waar, wanneer, waarom en hoe 
op enig moment laat doen. In het PGO-concept zijn 
het de makers van de methoden die het aanbod be-
palen en als zodanig zijn leraren in dat type onder-
wijs (als blind-volg-model) niet gewend hun aanbod 
te beredeneren. De handleiding schrijft voor wat de 
volgende stap is in het programma. In de transitie 
van PGO naar OGO is het punt van het beredeneren 
van aanbod een cruciaal didactisch principe dat elke 
leraar zich dient eigen te maken.

•	 Kernwaarden OGO
De kernwaarden van OGO kunnen opgevat worden 
als ‘de vijf hoofdkenmerken van het OGO-concept’ 
(Van Oers, 2003, pp. 11-15). Deze kernwaarden (zie 
paragraaf 2.2.1) zijn de ‘hard core’ van het concept en 
dienen in het achterhoofd van de OGO-leraar in de 
beredenering steeds aanwezig te zijn. Het toepassen 
van deze kernwaarden in de eigen beroepspraktijk 
gaat niet zonder visieontwikkeling en dient ook in 
de beredenering van het aanbod te worden beoe-
fend.

Het gaat om de volgende kenmerken:
1 Er is sprake van een holistische benadering, of-

wel totaalbenadering;
2 Leren vindt plaats door begeleide deelname aan 

betekenisvolle activiteiten;
3 De leraar is ook deelnemer aan de culturele 

praktijk;
4 De leerlingen construeren hun eigen instru-

menten voor het oplossen van betekenisvolle 
problemen;

5 De opbouw van het leertraject is systematisch 
en hypothetisch.

•	 Subjectief concept
In de ontwikkeling van de leraar om de nieuwe rol-
len zich eigen te maken die worden toegepast in de 
nieuwe situatie vindt een mindshift plaats (zie para-
graaf 2.4.2 over de rol van de leraar). Het subjectief 
concept is “het beeld dat een leraar van zichzelf 
heeft in het dagelijks bezig zijn in de klas. Het wordt 
opgevat als een door waarden en normen geleid 
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werkconcept dat door handelingen en gedragingen 
in het werk zichtbaar wordt” (De Munnik & 
Vreugdenhil, 1995, p. 110). Het leerpotentieel van de 
lerende geeft ruimte voor expansief leren door histo-
risch gegroeide patronen in de handelingen van pro-
fessionals onder ogen te zien en te herijken voor de 
activiteiten in het nieuwe activiteitssysteem.

•	 Thematiseren
Thematiseren is een “tweezijdig proces van het sa-
men (leraar en kind) invullen van een onderwerp, 
om samen ideeën voor mogelijke activiteiten te be-
denken en samen op weg te gaan naar de antwoor-
den op gerezen vragen” (Janssen-Vos, 2001, 2004, 
p. 38; Pompert, 2008).

Omdat leraren ervoor kiezen met OGO niet alle 
mandaat aan het georganiseerde programma te ge-
ven, is thematiseren een didactisch middel om de 
bedoeling van de leraar en de betekenis die het aan-
bod heeft voor kinderen bij elkaar te brengen. Het 
gaat er bij thematiseren om de voorwaarden te 
scheppen voor écht leren. Een thema biedt aankno-
pingspunten om de eigen vragen van de kinderen 
tot ontwikkeling te brengen, om op zoek te gaan 
naar antwoorden op die vragen. Het thema biedt 
voor een kind herkenningspunten en verbindings-
mogelijkheden om te willen leren. Van Oers noemt 
dit aspect als de kern van continuïteit op identiteits-
niveau. Het bewerkstelligen van leerdisposities van 
kinderen door onderwijs is de taak van de leraar in 
het begeleiden van kinderen. “Leerdisposities zor-
gen voor karakteristieke reacties op diverse domei-

nen: belangstelling, betrokkenheid, doorzetten bij 
moeilijkheden en onzekerheid, communicatie met 
anderen, verantwoordelijkheid nemen” (Van Oers, 
2008b, p. 17). “De leraar moet ernaar streven dat 
leerlingen zelf de houding ontwikkelen om op zoek 
te gaan naar nieuwe mogelijkheden en zich niet la-
ten afschrikken door discontinuïteit. De leerling 
zou de zin moeten zoeken in eigen mogelijkheden 
of in de behoeften van de sociale context waarmee 
hij/zij zich engageert” (Van Oers, 2008b, p. 16). 
Thematiseren is het didactisch hart van het OGO-
concept dat leerlingen mogelijkheden geeft om 
leerdisposities te ontwikkelen. Door die voorgestel-
de ontwikkeling zoeken kinderen naar zingeving 
en ontwikkelingsmogelijkheden die hun hande-
lings- en deelnamemogelijkheden aan activiteiten 
vergroten. Op deze wijze ontwikkelen kinderen 
hun eigen persoons- en identiteitsvorming als 
kernpunten van ontwikkeling in de activiteitstheo-
rie.

In de opsomming van bovenstaande gesloten codes is 
sprake van een sequentie ofwel een taxonomische volg-
orde. Visie is nodig om standpunten in te nemen en de 
keuze van het aanbod voortkomend uit die visie dient 
beredeneerd te zijn om het kind te begeleiden. De vijf 
kernwaarden die het hart vormen van het concept, die-
nen in het handelingsrepertoire van de OGO-leraar te 
worden opgenomen. Dat vraagt om bijstelling van het 
subjectief concept van de leraar om vervolgens door 
middel van thematiseren leerdisposities van leerlingen 
te kanaliseren.
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3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk doen we een theoretisch onderzoek 
naar de verschillende visies op onderwijsontwikkeling. 
Daarmee willen we een eerste stap zetten naar de con-
structie van een leidend model voor dit onderzoek om 
het lerend vermogen van een schoolorganisatie te kun-
nen duiden. In hoofdstuk 2 hebben we het model van 
Vygotsky gepresenteerd (paragraaf 2.3.1, figuur 1; in dit 
hoofdstuk presenteren we, als uitbreiding van dat eerste 
model, het model van het activiteitssysteem van 
Engeström.

We gaan ervan uit dat het invoeren van OGO in de basis-
school valt binnen de noemer van ‘onderwijsontwikke-
ling’. In de desbetreffende onderzoeksliteratuur gaan we 
op zoek naar onderwijsontwikkelingsaspecten die ertoe 
doen voor de aanpak van die ontwikkeling. We doen een 
poging die aspecten conceptueel te verbinden met het 
model van Engeström. We geven een begripsanalyse om 
de dragende concepten af te bakenen. Dat doen we in 
paragraaf 3.2 voor het kiezen van een passend begrip dat 
de onderwijsontwikkeling aanduidt. We vatten uit de be-
gripsanalyse samen wat we meenemen als twee domei-
nen. Zij vormen het geraamte in deze studie. In para-
graaf 3.3 presenteren we eerst het model van Engeström. 
In paragraaf 3.4 geven we tien ruwe aspecten van onder-
wijsontwikkeling die naar voren komen uit de review van 
de onderzoeksliteratuur op het gebied van onderwijs-
ontwikkeling. In die reviewstudie was onze zoektocht 
gericht op aspecten die ertoe doen bij het vernieuwen 
van onderwijs en of die aspecten verbindbaar zijn met 
het model van Engeström. We bezien vervolgens in pa-
ragraaf 3.5 welke onderwijsontwikkelingsaspecten daar-
mee conceptueel verbonden kunnen worden. Deze as-
pecten worden elk in een subparagraaf besproken. Het 
hoofdstuk sluit af met aanvullende nieuwe gesloten co-
des die we uit deze theorieverkenning formuleren (in 
paragraaf 3.6).

3.2 Begripsanalyse

Volgens Houtveen (2004) is het denken over het ont-
wikkelen van het onderwijs ongeveer veertig jaar oud. 
Sindsdien hebben we meer kennis over en begrip van 
veranderingsprocessen ontwikkeld. Het lijkt wel of ver-
anderingen en verbeteringen bij het onderwijs horen 
(Dodde, 2000). De begrippen ‘vernieuwing’ en ‘veran-
dering’ zijn ruime begrippen. Ze hebben betrekking op 
een complex proces dat in een of meerdere scholen kan 
plaatsvinden. Volgens Klerks (2000) kunnen die veran-
deringen qua omvang erg verschillen, van grootschalig 
(de invoering van de Basisvorming) tot kleinschalig (het 
uitproberen van een vorm van coöperatief leren door 
een leraar in de klas). In Nederland worden de begrip-
pen ‘vernieuwing’, ‘verandering’, ‘hervorming’, ‘ontwik-
keling’, ‘verbetering’ en ‘innovatie’ gebruikt. In het 
Engelstalig gebied gebruikt men ‘innovation’, ‘change’, 
‘reform’, ‘development’ en ‘improvement’ (Lagerweij & 
Lagerweij-Voogt, 2004; Frederiks & De Bie, 2004). Deze 
begrippen worden door elkaar gebruikt, zonder dat er 
van betekenisverschil sprake is.

Voor dit onderzoek hebben wij gekozen voor het gebruik 
van de term onderwijsontwikkeling. Het woord ´ontwikke-
ling´ past bij levende systemen. Onder onderwijsontwik-
keling verstaan we in navolging van Lagerweij, Lagerweij-
Voogt en Van Wessum “het voortdurend proces van het 
toevallig en/of bewust veranderen van het organisato-
risch en onderwijskundig functioneren van de school” 
(Lagerweij & Van Wessum, 2000, p. 250; Lagerweij & 
Lagerweij-Voogt, 2004, p. 198). Onderwijsontwikkeling 
laat volgens Fullan ook duidelijk een inherente samen-
hang zien tussen de ontwikkeling van de organisatie en 
de ontwikkeling van mensen binnen die organisatie. “We 
cannot develop institutions without developing the people in 
them” (Fullan, 1992, p. 349). Met deze omschrijvingen 
nemen we afstand van de rationeel-mechanistische kijk 
op organisaties en voeren een pleidooi voor een geïnte-
greerde organisch-dynamische opvatting over organisa-
ties (zie ook: Pascale, Millmann & Gioia, 2000). Daarbij 
past de gedachte dat we organisaties opvatten als levende 
systemen (in navolging van de opvatting zoals van 
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Engeström, Bronfenbrenner en Tharp en in zekere zin te 
verbinden met Nonaka en Takeuchi en anderen), die 
groei en ontwikkeling doormaken en levenscycli (met 
een historische context) kennen. Daarin is weinig ratio-
neel te plannen. Het beschrijven van het onderwijsont-
wikkelingsproces in organisch-dynamische termen 
vraagt naast het opsplitsen en analyseren van onderdelen 
andere technieken, waarbij aan het geheel meer recht 
wordt gedaan. “Het schoolontwikkelingsproces of groei-
proces kent fasen en overgangen, waarbij uiteindelijk 
een geheel nieuw resultaat kan ontstaan, waarin niets of 
weinig meer van het oude is gebleven. In dat geval spre-
ken we van transformatie, die we slechts achteraf kun-
nen vaststellen” (Lagerweij et al., 2004, p. 198).

De essentie van groeiprocessen wordt in de literatuur op 
verschillende manieren gedefinieerd (Bridges, 2002; 
Collins, 2005; Covey, 2005; Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 
2004; Verbiest, 2006). Groeien is volgens de auteurs 
“creëren”: verwijzend naar het scheppende vermogen 
van individuen en organisaties. Bij onderwijsontwikke-
ling gaat het niet alleen om het invoeren van concrete 
praktijkvernieuwingen (het planmatige, bewuste aspect 
in de definitie), maar ook om het voortdurende interne 
ontwikkelingsproces van de school gericht op ideeën- en 
visieontwikkeling van de mensen in het systeem. Dat 
creëren van kennis omtrent ideeën en visie gebeurt in 
organisaties individueel en vooral samen in teamver-
band. Leraren moeten leren om op een bepaalde manier 
naar hun onderwijs te kijken en dat gebeurt in teamver-
band door met elkaar kennis en inzichten te delen. Veel 
auteurs spreken daarom van co-creatie (onder andere 
Nonaka & Takeuchi, 1995; Wierdsma, 1999). In de theo-
rie van Vygotsky is niet het individu dat zich een weg 
baant door verschijnselen die zich aan hem of haar voor-
doen uitgangspunt, maar de interacties tussen individu-
en onderling en hun omgeving. De concrete opbrengst 
van zo’n ontwikkelingsproces kan zijn dat er een nieuwe 
hybride12 praktijk ontstaat. Ervaringen, houdingen en 
kennis zijn als entiteiten gebaseerd op gesymboliseerde 
en gesocialiseerde activiteiten (De Haan, 2005; zie ook: 
Popeijus & Geldens, 2009).

Om scholen in hun veranderingsproces op te vatten als 
levende systemen (en daarom spreken we van ‘ontwik-
keling’), wordt ondersteund door Pascale et al. (2000). 
Zij geven vier principes weer van een ‘levend systeem’, 
wat scholen volgens hen zeker zijn (p. 6). We kunnen 
deze vier principes toepassen op de ontwikkeling van 
OGO-scholen, beredeneerd vanuit de activiteitstheorie. 
‘Evenwicht’ is in een activiteitssysteem nauwelijks mo-
gelijk en wenselijk, door disbalans komt juist de nood-
zaak tot ontwikkeling naar boven. We geven de vier prin-
cipes weer van een organisatie als levend systeem 
(Pascale et al., 2000, p. 6):

1 Evenwicht is een voorbode van de dood. Als een le-
vend systeem in een staat van evenwicht verkeert, 
reageert het minder krachtig op de veranderingen 
die zich voordoen in de omgeving. Dat brengt het in 
een gevaarlijke positie.

2 Geconfronteerd met een dreigende situatie of aan-
gespoord door een onweerstaanbare kans, bewegen 
levende dingen zich in de richting van de rand van 
de chaos. Deze situatie veroorzaakt meer verschui-
vingen en experimenten, waardoor de kans op ver-
nieuwende oplossingen groter wordt.

3 Wanneer deze impuls plaatsvindt, reorganiseren de 
componenten van levende systemen zichzelf en ont-
staan er vanuit de verwarring nieuwe vormen en 
mogelijkheden.

4 Levende systemen kunnen niet langs een lineair 
pad gestuurd worden. Onvoorziene gevolgen zijn 
onvermijdelijk. Het is een uitdaging om hen zoda-
nig in beroering te brengen, dat het gewenste resul-
taat benaderd wordt.

Uit de analyse van de literatuur blijkt dat er geen eendui-
dig theoretisch model bestaat voor onderwijsontwikke-
ling en ook niet voor verandermanagement in (school)
organisaties “Weinigen hebben de uitdaging opgepakt 
om verandermanagement evidence based te maken, nati-
onaal noch internationaal” (Cozijnsen, 2014, p. 9). 
Volgens Cozijnsen is er een gat van 60 jaar gevallen na 
Zaltman, Bennis, Rogers en Lippitt. Er wordt wel con-
creet een aantal modellen genoemd. In tegenstelling tot 
het PS-model (problem-solving), SI-model (social-interac-
tion), RDD-model (research, development & diffusion) en 
CBAM-model (concerns based adoption model) past het 
OD-model (organization development) beter in de activi-
teitstheorie. Dit model heeft de organisatieontwikkeling 
of schoolontwikkeling als focus en de benadering is 
minder top-down dan de eerdergenoemde modellen. 
Lagerweij et al. (2004) melden dat bij dit model het ei-
gen functioneren wordt doorgelicht op basis van een 
zelfdiagnose. Hierin past de benadering van de school 
als zich ontwikkelende organisatie beredeneerd vanuit 
een levend systeem. Hierbij gaat het om co-creatie van 
verandering (Wierdsma, 1999) en leren veranderen (De 
Caluwé & Vermaak, 2002).

Samengevat stellen we dat uit het bovenstaande blijkt 
dat we bij het aanpakken van onderwijs ons op ontwik-
keling moeten richten. Als we doorredeneren vanuit de 
activiteitstheorie kunnen we zeggen dat we ons niet 
richten op het lineaire, maar op de organische ontwikke-
ling die op verschillende punten in het dynamische sys-
teem tegelijk en in goede onderlinge samenhang plaats-
vindt. Komt er dreiging, dan wordt het systeem 
geprikkeld. Een school is nooit in evenwicht, maar is 
voortdurend in beweging. Een levend systeem bevindt 
zich altijd in een ecologie. Er kan meer gestimuleerd 
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worden aan beweging en daarop wordt gereageerd om 
misschien wel te streven naar evenwicht. Als dat even-
wicht er is, dan gaan we ervan uit dat er voortdurende 
interactie is met de omgeving van grotere of kleinere 
orde. En bij dreigingen en verstoringen moet er worden 
ingegrepen in het levend systeem, wil het systeem niet 
dood gaan. Die bedreigingen en verstoringen in de 
school kunnen van binnen en van buiten het systeem 
komen. Dat ingrijpen gebeurt door een voortdurende 
interactie met de omgeving. Om disbalans aan te pak-
ken komt er een noodzaak tot ontwikkeling naar boven. 
Interne disbalans kan worden aangepakt op het punt 
van het ideeënniveau van de school als levend systeem. 
Als dat evenwicht gezocht wordt, wetend dat het een ide-
aal is, kan er op praktisch niveau planmatig gewerkt 
worden aan vernieuwingsaspecten om de beoogde ont-
wikkeling te bewerkstelligen. 

We concluderen dat onderwijsontwikkeling zich op twee do-
meinen voltrekt om tot nieuwe praktijken te komen: de ont-
wikkeling van ‘mensen’ en de ontwikkeling van het ‘systeem’. 
We nemen deze twee domeinen mee in het vervolg van deze 
studie en benoemen ze als volgt:
1 De conceptuele ontwikkeling van ideeën en visie als een 

intern ontwikkelingsproces van individuele professio-
nals en het team dat plaatsvindt door co- 
creatie;

2 De praktijkontwikkeling die plaatsvindt door het plan-
matig invoeren van ontwikkelingsaspecten op organisa-
tieniveau van de school, het leren veranderen van de 
school als organisatiesysteem.

Om bovenstaande kort samen te vatten: de twee domeinen 
waarop ontwikkeling in een organisatie zich richt, zijn: 
mensen13 en het organisatiesysteem.

We presenteren hieronder het tweede model in deze stu-
die, dat van het activiteitssysteem van Engeström. We 
zijn op zoek gegaan naar een verdere uitwerking van de 
activiteitstheorie die als objecttheorie in deze studie ge-
bruikt wordt met het oog op onderwijsvernieuwingen 
vanuit een OGO-perspectief. In het vervolg gaan we na 
of onderwijsontwikkeling met dit model te verbinden is.

3.3 Het model van het activiteitssysteem

We hebben een onderwijsconcept dat gebaseerd is op de 
activiteitstheorie, het OGO-concept. We willen nu in het 
kader van onderwijsontwikkeling kijken naar de organi-
satieontwikkeling van basisscholen en zoeken een mo-
del dat eveneens verbonden is met de activiteitstheorie. 
In paragraaf 2.3.1, figuur 1, plaatsten we het model van 
Vygotsky met het basale handelingssysteem ‘Subject/
Object/Tools’14 dat we hier herhalen:

Figuur 1. (Zoals weergegeven in paragraaf 2.3.1)

We zagen in paragraaf 2.3.1 dat Vygotsky in zijn redene-
ring het basale handelingssysteem, de triade Subject, 
Object en Tools, gebruikt om een ontwikkelingsproces 
te duiden. Als Vygotsky met behulp van de driehoek een 
duiding wil geven van een ontwikkelingsproces van een 
kind, zou die driehoek dan ook gebruikt kunnen worden 
om een duiding te maken van een ontwikkelingsproces 
van een schoolorganisatie? We concluderen uit de bestu-
dering van wat onderwijsontwikkeling inhoudt (zie de 
volgende paragraaf) dat het een eerste stap is om organi-
satieontwikkeling in beeld te brengen, maar dat er méér 
nodig is. Als we voor dit onderzoek ‘Subject’ uitleggen 
als de ‘OGO-scholen met hun actoren’ (team, individu-
ele leraren, intern begeleiders en schoolleiders), hoe leg-
gen we dan uit wat onder ‘Object’ wordt verstaan? Met 
behulp van de theorie van Engeström, met zijn model 
van het actviteitssysteem (1987, p. 78), kunnen we het 
Object van een ontwikkelende organisatie beschouwen. 
Hij ontwikkelde het oorspronkelijke model van Vygotsky 
verder (zie figuur 2). Naast de oorspronkelijke triade 
klapt Engeström het model naar onder open en laat zien 
dat Rules, Community en Division of Labour invloed 
hebben op het veranderen van het object (uitleg van het 
model verderop). De verschillende onderdelen uit het 
model benoemen we in deze studie als componenten. De 
relatie Subject-Object verandert onder invloed van Rules, 
zo ook onder invloed van Community en onder invloed 
van Division of Labour. Engeström ziet de organisatie 
als een historisch evoluerend activiteitssysteem dat ont-
wikkeling doormaakt en in die ontwikkeling dilemma’s 
moet overwinnen. Die opvatting sluit naadloos aan op 
onze aanname uit de onderzoeksliteratuur om schoolor-
ganisaties op te vatten als levende systemen die ontwik-
keling doormaken.

Tools

ObjectSubject
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Figuur 2.  Het activiteitssysteem van Engeström  

(Engeström, 1987, p. 78)

De historische lijn in het model is als volgt: Vygotsky 
ontwierp het model Subject/Object/Tools, voor ons de 
eerste stap in de zoektocht naar de ontwikkeling van een 
model om ontwikkeling te begrijpen. De tweede stap is 
de hierboven vermelde uitbreiding van Engeström om 
aan te geven dat het basale handelingssysteem (Subject/
Object/Tools) is ingebed in een institutionele context, die 
onmisbaar is om de ontwikkeling van het basale sys-
teem te begrijpen. De grote driehoek die zo ontstaat, kan 
gezien worden als een activiteitssysteem waarbij meer-
dere zich ontwikkelende mensen met elkaar samenwer-
ken. Die samenwerking gebeurt zodanig dat hetzelfde 
object wordt gedeeld en deze gezamenlijke bezigheid als 
activiteit wordt opgevat. In de zo ontstane gemeenschap 
heeft ieder zijn taak. Bij het vervullen van die taak, waar-
bij verantwoordelijkheden en bevoegdheden gelden, 
ontstaat een arbeidsdeling (Division of Labour). In die 
gemeenschap worden afspraken gemaakt (Rules) om de 
activiteiten die worden verricht tot een transformatie-
proces te laten komen binnen het activiteitssysteem. In 
het transformatieproces binnen het activiteitssysteem 
leiden activiteiten tot een doel. We constateren dat 
Engeström het object wél definieert, namelijk dat alle 
activiteiten binnen het activiteitssysteem als doel hebben 
het bereiken van de uitkomst die voor ogen staat: het 
verander(en)d Object. Het object is een materiële en soci-
ale projectie met een open eind. Het is gericht op iets 
wat nog niet bestaat maar in ontwikkeling is (Engeström, 
Engeström & Kärkkäinen, 1995). Zoals het model ook 
laat zien, worden de definities van Subject, Artefacten/
Tools en Object/Outcome mede bepaald vanuit de (geïn-
stitutionaliseerde) Rules, Community en Division of 
Labour. De ontwikkeling van het activiteitssysteem ge-
beurt door het voortstuwen van het gemeenschappelijke 
doel dat is verbonden aan het object van de activiteit en 
door het zoeken van samenhang en continuïteit van de 
activiteiten van de deelnemers. Interne tegenstrijdighe-
den houden het systeem in ontwikkeling. Die tegenstrij-
digheden zorgen ervoor dat het systeem instabiel is en 

impuls geeft aan de ontwikkeling van het geheel doordat 
oplossingen worden gezocht voor de tegenstellingen. 
Als die oplossingen buiten de bestaande kaders vallen, 
is er sprake van expansief leren (Engeström, 2000).

Met behulp van het model van het activiteitssysteem kan 
de relatie onderzocht worden tussen het individuele en 
het gemeenschappelijke in de activiteiten op een werk-
plek. Engeström verstaat onder een activiteitssysteem 
een historisch zich evoluerend samenwerkingsverband 
als een georganiseerd geheel (dat kan een bedrijf of een 
school zijn) waarbinnen individuen en groepen een col-
lectieve activiteit (als het maken van een product of het 
geven van onderwijs) nastreven en dat doen in de vorm 
van doelgerichte handelingen. Zo kunnen we een basis-
school zien als een activiteitssysteem. Het activiteitssys-
teem laat goed zien hoe het handelen en leren van indi-
viduen en groepen in een context plaatsvindt. Leren 
vloeit voort uit participatie in sociaal-culturele praktij-
ken. Engeström definieert de ZNO als “de afstand tus-
sen de bestaande alledaagse handelingen van individu-
en en de historisch nieuwe vorm van maatschappelijke 
activiteit die collectief gegenereerd kan worden als een 
oplossing voor de double binds (dilemma’s) die potentieel 
in de dagelijkse acties liggen ingebed” (Engeström, 
1986, p. 9). Het gaat hier om het “leerpotentieel van het 
activiteitssysteem” (Onstenk, 1997, p. 37), als datgene 
wat het systeem kan “leren” als het wordt ondersteund 
door de juiste begeleiding. Onstenk wijst erop dat 
Fruytier (1994, in: Onstenk, 1997, p. 36) het begrip ZNO 
gebruikt bij zijn analyse van de “herontwerpdialoog” en 
de rol van de organisatieadviseur bij de omvorming van 
tayloristische organisaties (organisaties met een strakke 
top-downstrategie) naar een nieuwe vorm van organisa-
tieontwikkeling, waarbij de medewerkers meer inbreng 
hebben. De begeleiding tot het krijgen en geven van in-
breng vindt plaats in zones van naaste ontwikkeling. 
Het begrip ZNO is van belang in organisatieontwikke-
ling (in activiteitssystemen) waarin mensen van en met 
elkaar leren. Engeström breidt het begrip ZNO uit tot 
het niveau van een activiteitssysteem in een organisatie. 
Samengevat is er bij Engeström sprake van het leerpo-
tentieel van een activiteitssysteem als datgene wat het 
systeem kan ‘leren’ als het wordt ondersteund door de 
juiste begeleiding. De uitleg van ‘begeleiding en onder-
steuning’ komt verder naar voren in paragraaf 3.5.5. 

We kijken wat we met het model van Engeström kunnen 
bereiken en waar het toe dient om verder te komen in de 
beantwoording van onze hoofd- en subvragen. De school 
beschouwen als een activiteitssysteem is een belangrijke 
stap, zodat naar de school gekeken kan worden als een 
organisatie die in ontwikkeling is. Als we binnen de con-
crete OGO-onderwijspraktijk meer willen kunnen zeg-
gen over de activiteiten die plaatsvinden in de schoolon-
twikkeling als activiteitssysteem en over de ontwikkeling 

Division of Labour

Object

Mediating Artefacts:
Tools and Signs

Subject

Rules Community

Sense

Meaning
Outcome
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van het OGO-concept, dan kunnen we aan de hand van 
Engeströms model de volgende vragen stellen bij de on-
derscheiden componenten:
a Subject: Wie doen er mee aan de activiteit?: het school-

team of de schoolteams die OGO invoeren in een 
zich ontwikkelende schoolorganisatie. 
Dit/deze team(s) mag men beschouwen als hande-
lende collectieve subjecten met specifieke kenmer-
ken en kwalificaties.

b Tools/Signs: Waarmee doen ze dat?: welke middelen 
worden ingezet ter ondersteuning?
Dit onderdeel verwijst naar de gehanteerde artefac-
ten, gereedschappen als machines of werktuigen, 
maar ook naar de te gebruiken kennis, diagnosti-
sche instrumenten, gesprekstechnieken en (begelei-
dings)methodieken. Ook conceptuele artefacten val-
len daaronder, zoals schoolplannen, visie- en 
missiedocumenten, modellen, wetenschappelijke 
theorieën en materiële artefacten, zoals fysieke in-
richting en de verdere benodigde randvoorwaarden 
(ingebed in een institutionele context) voor het ge-
ven van betekenisvol onderwijs. Interne en externe 
begeleiding beschouwen we hierbij als een begelei-
dingsmethodiek om de deelnemers in het activi-
teitssysteem te helpen om het beoogde doel te berei-
ken.

c Object/Outcome: Wat doen de deelnemers binnen 
die activiteit?: OGO ontwikkelen in een zich ontwik-
kelende schoolorganisatie.
Het Object van handelen is het Motief van het activi-
teitssysteem: het verander(en)d Object. Dat is de 
verandering van het vigerend onderwijsconcept, 
PGO, naar het vernieuwde concept, OGO. Bij het 
nastreven van dit object leiden de handelingen van 
de subjecten tot gezamenlijke producten die helpen 
om de uitvoering van het nieuwe concept te realise-
ren. De subjecten streven naar een zo goed moge-
lijke realisatie van het object, het vormgeven van het 
OGO-concept als veranderd object. Dit is het Motief. 
Product en motief zijn gekoppeld, evenals Object en 
Motief dat door de leden van het systeem wordt ge-
deeld. Outcome staat voor de vormgeving van de 
veranderde (verbeterde) praktijk.

d Sense/Meaning: Waarom doen ze dat en welke maat-
schappelijke en persoonlijke waarde heeft dat?: het ach-
terhalen van drijfveren/motieven achter de hande-
lingen.
Sociaal-culturele handelingen zijn de bron van de 
betekenissen, gedragen door de taal. Achter hande-
lingen en taal schuilen psychologische gebeurtenis-
sen die gekoppeld zijn aan emotiebeleving. Het ge-
zamenlijk kiezen voor dit veranderend Object raakt 
persoonlijke en emotionele motieven (zoals het 
kind beter tot zijn recht laten komen) en maatschap-
pelijke motieven (het vormen van een kind tot een 
geëmancipeerde, kritische burger). 

e Division of Labour: Welke rolverdeling/arbeidsdeling 
vindt er plaats?: nagaan of men weet wie er wat doet 
in de schoolgemeenschap en welke ontwikkeling er 
wordt doorgemaakt in die verdeling. 
Arbeidsdeling verwijst naar de verdeling van taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de 
deelnemers. Dit kan opgevat worden als de verzelf-
standiging van bepaalde (deel)handelingen tot acti-
viteitssystemen en subsystemen. Zo kunnen leer-
handelingen verzelfstandigd worden tot 
leeractiviteiten en leeractiviteitssystemen, waarbij 
leren het centrale motief wordt.

f Community: Welke vorm van samenwerken?: vaststel-
ling welk bepaald samenwerkingsrepertoire wordt 
gehanteerd in het proces van veranderen. Dat ge-
beurt in een professionele leergemeenschap waarin 
‘het samen leren’ centraal staat. Het gaat hierbij om 
het in stand houden van het systeem én om het 
voortdurend verbeteren van de condities waaronder 
het leren van de betrokken professionals plaats-
vindt.
Dit betreft alle deelnemers aan een activiteitssys-
teem die hetzelfde Object delen. Het is een gemeen-
schap waarbinnen de activiteit plaatsvindt.

g Rules: Met welk veld en welke regels wordt het activiteits-
systeem gereguleerd?: nagaan welke maatregelen het 
schoolmanagement treft om de goede interventies 
te doen voor de invoering van OGO en welke regels, 
normen en waarden daarbij gelden.

In deze paragraaf presenteerden we een model waarmee 
we onderwijsontwikkeling willen verbinden. We be-
schrijven in de volgende paragraaf aspecten van onder-
wijsontwikkeling die we uit de onderzoeksliteratuur 
destilleren. Die aspecten willen we verbinden met het 
model van het activiteitssysteem voor zover dat mogelijk 
is.

3.4 Aspecten van onderwijsontwikkeling

In de benadering van onderwijsontwikkeling kan de 
school als middelpunt van ontwikkeling worden gezien. 
Op macroniveau kan vanuit de overheid bepaald worden 
hoe onderwijs moet veranderen, maar dit moet uiteinde-
lijk in de scholen zelf gebeuren. Uit de review van de 
onderzoeksliteratuur op het gebied van onderwijsont-
wikkeling willen we onderstaande ontwikkelingsaspec-
ten presenteren. In onze zoektocht naar aspecten heb-
ben we gekeken naar welke succesfactoren er benoemd 
worden voor een verbeteringstraject. Na een analyse van 
overzichten van modellen en factoren hebben we kun-
nen concluderen dat er in belangrijke mate overeen-
stemming is over de aspecten die bij onderwijsontwik-
keling van belang zijn (zie ook het werk van Mijs,15 2007, 
p. 27). We constateren dat er geen empirisch getoetste 
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theorieën en bijbehorende modellen bestaan voor effec-
tieve en planmatige onderwijsontwikkeling.

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het zoeken 
naar onderwijsontwikkelingsaspecten:
Fullan, 1991, 1992, 2000, 2004; Fullan & Germain, 
2009; Garcia-Morales, Lopez-Martin & Llamas-Sánchez, 
2006; Hargreaves & Hopkins, 1991; Hargreaves, 
Lieberman, Fullan & Hopkins, 1998; Hopkins, 1996, 
2001; Hopkins & Reynolds, 2001; Hopkins, Ainscow & 
West, 1994, 1996; Huffman & Hipp, 2003; Lagerweij, 
1987, 1995; Lagerweij & Haak, 1994; Mijs, 2007; Reezigt, 
Houtveen & Van de Grift, 2002; Reynolds, Bollen, 
Creemers, Hopkins, Stoll & Lagerweij, 1996; Stoll & 
Fink, 1996; Teddlie & Reynolds, 2000; Van Velzen & 
Hopkins, in: Teddlie & Reynolds, 2000.

Op grond van de volgende selectiecriteria zijn de onder-
staande aspecten tot stand gekomen:
1 In de bovenstaande bronnen is elk aspect afzonder-

lijk ten minste twee keer genoemd als focus voor 
onderwijsontwikkeling;

2 De geselecteerde aspecten zijn mogelijk verbind-
baar met het model van het activiteitssysteem van 
Engeström (paragraaf 3.3).

Uit het werk van Van Velzen en Hopkins (zie: Teddlie en 
Reynolds, 2000), komen de volgende aspecten met be-
trekking tot onderwijsontwikkeling naar voren. De 
meeste aspecten komen van Hopkins, die vanaf 1994 op 
basis van onderzoek en literatuurstudie een aantal uit-
gangspunten geformuleerd heeft die volgens hem bij-
dragen aan een succesvoller verloop van een vernieu-
wingstraject:
1 De individuele school is het centrum van de verandering 

(contextspecifieke benadering). Niet alle scholen zijn 
hetzelfde, dus hervormingen moeten aangepast 
worden aan de individuele school. Dit punt impli-
ceert ook dat schoolverbetering de klas overstijgt, 
zonder die te negeren. De verandering dient aan te 
sluiten bij de situatie waarin de school zich bevindt, 
in plaats van ervan uit te gaan dat elke school het-
zelfde is. Kern hierbij is de voortdurende verande-
ring door de veranderende omgeving.

2 Verandering moet systematisch benaderd worden (als 
langdurig proces gericht op incorporatie). Zorgvuldige 
planning en organisatie van beleidsprocessen moe-
ten over een periode van verscheidene jaren plaats-
vinden. Het invoeren van een verandering vraagt 
om een cyclisch georganiseerd vernieuwingsproces: 
het stellen van doelen, analyseren van beginsituatie, 
plannen, implementeren, evalueren en bijstellen. 
Kern hierbij is dat veranderingen plaatsvinden door 
bewust en systematisch leren en organiseren.

3 Interne omstandigheden van scholen zijn een focus voor 
verandering. Dit gaat verder dan alleen het onderwijs-

proces; ook procedures, roltoewijzingen en gebruik 
van hulpbronnen zijn belangrijk. De verandering 
dient gericht te zijn op het verbeteren van de kwaliteit 
van leraarvaardigheden en het leren van de leerlin-
gen. Kern hierbij is dat alle veranderingen in de 
school het gevolg zijn van leerprocessen van mensen.

4 Onderwijsdoelen moeten effectiever worden bereikt. 
Deze doelen weerspiegelen de eigen missie van de 
school en representeren wat de school wenselijk 
acht. Dit suggereert een bredere focus op uitkom-
sten dan alleen leerlingopbrengsten. Kern hierbij is 
dat gemeenschappelijke visie nodig is als vertrek-
punt om handelingen richting te geven. Scholen 
moeten ook werken aan meer algemene ontwikke-
lingsdoelen voor leerlingen, de professionele ont-
wikkeling van leraren en behoeften uit de maat-
schappij (zoals burgerschap en sociale cohesie). Het 
meer effectief bereiken van de doelen zit vooral in 
de doorgaande lijn die wordt voorgesteld vanuit de 
visie en missie te handelen en te focussen op meer-
dere perspectieven in de schoolorganisatie. Gedoeld 
wordt op het niveau van de school als systeem, de 
leraren en de leerlingen (de twee domeinen uit para-
graaf 3.2, de mensen en het systeem). Om zo de doe-
len in een breder verband te zien wordt voorkomen 
dat er met ad-hocbeleid besluiten worden genomen 
die de effectiviteit van het handelen ondergraven.

5 Een multi-level perspectief wordt gehanteerd. Hoewel 
de school het centrum van de verandering is, ope-
reert deze niet alleen. De school is ingebed in een 
collectief onderwijssysteem dat moet samenwerken 
om een zo hoog mogelijke kwaliteit te behalen. Dit 
betekent dat voor een optimale onderwijsontwikke-
ling de rol van de leraar, de manager, de ouders, het 
ondersteunend personeel, onderzoekers en plaatse-
lijke en landelijke overheden moet worden gedefini-
eerd, toepasbaar gemaakt en dienstbaar gemaakt 
worden aan het schoolverbeteringsproces. Het idee 
van multi-level is ingegeven door het feit dat mensen 
op alle betrokken niveaus (hiërarchisch gezien) zich 
moeten inspannen voor en zich committeren aan 
het proces van onderwijsontwikkeling. In paragraaf 
3.5.2 vervangen we dit begrip ‘multi-level’ door een 
ander woord dat meer aangeeft wat wij in ons onder-
zoek met dit perspectief beogen.

6 Geïntegreerde implementatiestrategieën worden gehan-
teerd. Dit veronderstelt een link tussen top-down- en 
bottom-upprocessen. Deze processen hebben hun 
eigen plek op verschillende niveaus in het systeem. 
Top-downprocessen zorgen voor het raamwerk, 
bronnen en alternatieven en zijn gericht op het rea-
liseren van beleidsdoelen en de uitwerking van de 
algemene strategie van de school in operationele 
plannen. Bottom-upprocessen bieden energie en 
implementatie die vanuit de school komt, ze wor-
den gehanteerd om de werkvloer te betrekken bij de 
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invoering van de vernieuwing. Zo vullen top-down- 
en bottom-upprocessen elkaar aan.

7 Er is een drijfveer richting institutionalisering. 
Verandering is alleen succesvol als het deel wordt 
van het natuurlijk gedrag van de leraar in de school. 
Invoering zelf is niet genoeg. Het gaat hier om de 
handelingsinteriorisatie, de internalisatie in het ge-
drag van degenen die in de organisatie mede de ver-
nieuwing gestalte geven.

In het werk van Hopkins, Ainscow en West (1996) ko-
men drie andere belangrijke aspecten van onderwijsont-
wikkeling naar voren:
8 Personeelsontwikkeling is nodig. Krachtige strategieën 

zijn nodig om personeelsontwikkeling en onder-
wijsverbetering elkaar te laten ondersteunen. Het 
begrip ‘personeelsontwikkeling’ zien we in de on-
derzoeksliteratuur vaak verbonden worden met het 
begrip ‘teamleren’ binnen de zich ontwikkelende 
basisschool (Fullan, 1991, 2005; Jutten, 2006; 
Mitchell & Sachney, 2000).
Onder personeelsontwikkeling wordt hier, vooral 
door Fullan, in de context van onderwijsverbetering 
verstaan het onder begeleiding vergroten van de ei-
gen deskundigheid als individu en van het team als 
geheel in de context van ‘deep learning communities’. 
Hij ziet deze ontwikkeling als een factor van duurza-
me verandering (‘sustainable change’). Hij focust bij 
die ontwikkeling op een onderzoekende houding in 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het verza-
melen van data over en het bewaken van de kwaliteit 
van het onderwijs. Het gaat om het anders leren ge-
bruiken van data en toetsgegevens om het onderwijs 
duurzaam te verbeteren: ‘assessment for learning’ in 
plaats van ‘assessment of learning’ (Fullan, 2005). 

9 Transformationeel leiderschap wordt toegepast. Het 
gaat om het bouwen aan een school waar de werkne-
mers in geloven, waar ze zich mee identificeren en 
waaraan ze graag hun loyaliteit geven. Ook Verbiest 
(1998), Leithwood (1996) en Sleegers & Ledoux 
(2007) verbinden onderwijsvernieuwing met trans-
formationeel leiderschap. Van de dimensies die zij 
onderscheiden, zijn er ten minste drie die de meeste 
invloed lijken te hebben op het transformationeel 
leiderschap (Leithwood, Tomlinson & Genge, 1996), 
te weten: 
 - Het werken vanuit charisma/inspiratie en visie;
 - het hebben van aandacht, respect en zorg voor le-

raren;
 - het zorg dragen voor intellectuele stimulansen. 

10 Een of andere vorm van (externe) ondersteuning is aan-
wezig. Bij de invoering van de vernieuwing is het van 
belang dat de school hierbij wordt ondersteund door 
een of andere vorm van begeleiding. De externe be-
geleiding wordt gegeven door professionals die in-
houdelijk op de hoogte zijn van de vakinhoud(en) 

waarop de school zich wil ontwikkelen en de alge-
mene leraar- en schoolleidervaardigheden. Voorts 
dienen zij deskundig te zijn in de begeleiding van 
het veranderingsproces. Voor intern begeleiders 
denken we aan managementleden of intern begelei-
ders die belast zijn met het begeleiden en coachen 
van collega’s.

Nu we de tien onderwijsontwikkelingsaspecten uit de review 
van de onderzoeksliterauur op het gebied van onderwijsont-
wikkeling op een rij hebben gezet, willen we nagaan welke 
aspecten verbonden kunnen worden met het model van het 
activitetissysteem dat uit de activiteitstheorie kan worden af-
geleid en welke aspecten door het model niet ‘gedekt’ kunnen 
worden. 

3.5 Onderwijsontwikkelingsaspecten 
verbonden met het activiteitssysteem

Uit de tien aspecten van onderwijsontwikkeling willen 
we voor dit onderzoek kijken welke ervan verbonden 
kunnen worden met het model van het activiteitssys-
teem. De principes die uit de begripsanalyse naar voren 
komen (paragraaf 3.2) en de aspecten die naar voren ko-
men uit de review van de onderzoeksliteratuur op het 
gebied van onderwijsontwikkeling dwingen ons een 
keuze te maken. Om de verbinding te maken van de as-
pecten met het model, hebben we gekeken of het desbe-
treffende aspect te koppelen is aan onderdelen van het 
model en verbindbaar zijn met de leidende theorie in 
deze studie, de activiteitstheorie. 

Hét criterium om vast te stellen welke aspecten recht-
streeks met de onderdelen van het leidende model te 
verbinden zijn, is de geformuleerde samenvatting uit de 
begripsanalyse aan het slot van paragraaf 3.2. Daar vat-
ten we op grond van de onderzoeksliteratuur onderwijs-
ontwikkeling samen in twee domeinen:
1 De conceptuele ontwikkeling van ideeën en visie als een 

intern ontwikkelingsproces van individuele professionals 
en het team dat plaatsvindt door co-creatie;

2 De praktijkontwikkeling die plaatsvindt door het plan-
matig invoeren van ontwikkelingsaspecten op organisa-
tieniveau van de school, het leren veranderen van de 
school als organisatiesysteem.

We selecteren de gevonden tien onderwijsontwikke-
lingsaspecten op grond van bovenstaande twee domei-
nen: de ontwikkeling van ideeën en visie door co-creatie 
(Collins, 2005; Covey, 2005; Lagerweij & Lagerweij-
Voogt, 2004) en de praktijkverandering op organisatieni-
veau, het leren veranderen (De Caluwé & Vermaak, 2002). 
De redenering hierbij is dat Engeström zijn model 
plaatst in een institutionele context om de ontwikkeling 
van het basale systeem te begrijpen. De grote driehoek 
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kan opgevat worden als een activiteitssysteem waarbij 
meerdere zich ontwikkelende mensen met elkaar sa-
menwerken om een nieuwe praktijk te vormen, in co-
creatie.

De aspecten die onzes inziens rechtstreeks verbindbaar 
zijn met de onderdelen van Engeströms model en van 
belang zijn voor co-creatie, beschrijven we hieronder. 
Wat we ons voorstellen bij de overige aspecten beschrij-
ven we aan het eind van dit hoofdstuk. 

Zo komen we op vijf aspecten die we benoemen en daar-
na verbinden met het model:
1 Institutionalisering;
2 Multi-level-perspectief;
3 Personeelsontwikkeling;
4 Transformationeel leiderschap;
5 Ondersteuning.

Conceptueel is dit onderdeel van ons onderzoek een cruciaal 
deel. We maken met argumenten aannemelijk hoe we ons de 
verbindingen voorstellen. We koppelen deze bovenstaande 
aspecWe zagen in paragraaf 2.3.1 dat Vygotsky in zijn rede-
nering het basale handelingssysteem, de triade Subject, 
Object en Tools, gebruikt om een ontwikkelingsproces te dui-
den. Als Vygotsky met behulp van de driehoek een duiding 
wil geven van een ontwikkelingsproces van een kind, zou die 
driehoek dan ook gebruikt kunnen worden om een duiding te 
maken van een ontwikkelingsproces van een schoolorganisa-
tie? We concluderen uit de bestudering van wat onderwijs-
ontwikkeling inhoudt (zie de volgende paragraaf) dat het 
een eerste stap is om organisatieontwikkeling in beeld te 
brengen, maar dat er méér nodig is. Als we voor dit onder-
zoek ‘Subject’ uitleggen als de ‘OGO-scholen met hun acto-
ren’ (team, individuele leraren, intern begeleiders en school-
leiders), hoe leggen we dan uit wat onder ‘Object’ wordt 
verstaan? Met behulp van de theorie van Engeström, met 
zijn model van het actviteitssysteem (1987, p. 78), kunnen 
we het Object van een ontwikkelende organisatie beschou-
wen. Hij ontwikkelde het oorspronkelijke model van Vygotsky 
verder (zie figuur 2). Naast de oorspronkelijke triade klapt 
Engeström het model naar onder open en laat zien dat Rules, 
Community en Division of Labour invloed hebben op het 
veranderen van het object (uitleg van het model verderop). 
De verschillende onderdelen uit het model benoemen we in 
deze studie als componenten. De relatie Subject-Object ver-
andert onder invloed van Rules, zo ook onder invloed van 
Community en onder invloed van Division of Labour. 
Engeström ziet de organisatie als een historisch evoluerend 
activiteitssysteem dat ontwikkeling doormaakt en in die ont-
wikkeling dilemma’s moet overwinnen. Die opvatting sluit 
naadloos aan op onze aanname uit de onderzoeksliteratuur 
om schoolorganisaties op te vatten als levende systemen die 
ontwikkeling doormaken. het model van het activiteitssys-
teem van Engeström (figuur 2 uit paragraaf 3.3). We verkla-
ren van elk begrip afzonderlijk wat de betekenis is in het licht 

van de activiteitstheorie. Dat doen we in de inleiding van de 
subparagrafen (3.5.1 tot en met 3.5.5). Bij elk aspect leggen 
we tevens de link met ‘co-creatie’, omdat dat het overkoepe-
lende domein is waarop we onderwijsontwikkeling in dit 
hoofdstuk willen verklaren.

3.5.1 Institutionalisering

‘Institutionalisering’ voegen we bij ter aanvulling op het 
model van Engeström. Het is verbonden met de begrip-
pen ‘Object’en ‘Outcome’. In de opbouw van het heuris-
tisch model zetten we dat verder uiteen. Object staat 
voor het verander(en)d Object als doel van de inspan-
ningen in het activiteitssysteem, de verbeterde praktijk 
van het basisonderwijs. Outcome staat voor het ‘tot een 
vast gebruik maken’, het consolideren of verduurzamen 
van de veranderde/verbeterde praktijk.
Institutionalisering staat hier voor het in de breedte en 
diepte van het activiteitssysteem vormgeven van de door 
co-creatieprocessen verbeterde en getransformeerde on-
derwijspraktijk, OGO genoemd.

Het institutionaliseren16 van OGO betekent ‘tot een vast 
gebruik maken’ van het concept van OGO in het leven 
(qua denken en handelen) van leraren in de OGO-school 
en in de organisatie van de school als activiteitssysteem. 
Het zich verinnerlijken van het concept tot ‘a way of life’ 
als reconstructie van het sociale in het individueel-men-
tale vlak.

VOORBEELD < Bijvoorbeeld bij het institutionaliseren in 
de OGO-ontwikkeling gaat het vooral om de nieuwe 
beroepsrollen die leraren beoefenen. De implementatie 
van de objectverschuiving is in het vizier. Een proces 
van activiteiten dient zich aan waardoor het collectief 
en het individu relevante arbeidsproblemen leren 
beheersen (Onstenk, 1997). Het handelingsrepertoire 
van de lerende professional in de vorm van bekwaam-
heden wordt op een duurzame wijze uitgebreid. Het 
leren is in de arbeid geïntegreerd en als zodanig 
immanent van karakter geworden (Onstenk, 1997). 
Hiermee worden ook tegenstellingen en barrières 
overwonnen. >

Daar waar Vygotsky het heeft over het verinnerlijken 
van iets wat een externe oorsprong heeft, komen we uit 
bij het begrip interiorisatie. Interiorisatie of internalisa-
tie is een ander kernwoord in Vygotsky´s theoretische 
opvatting, dat verbonden is met het concept van bemid-
deling en weer leidt tot het concept van de zone van 
naaste ontwikkeling (Van der Veer, 1985, p. 156). 
Waarom is dit begrip ‘interiorisatie’ in verband gebracht 
met ons onderzoek? Door de medewerkers in de basis-
scholen vindt een objectverschuiving plaats van het on-
derwijsconcept, van PGO naar OGO, en daarmee een 
verinnerlijkingsproces. Dat concept wordt van buitenaf 
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als externe bron in het actviteitssysteem ingevoerd en 
vraagt om verinnerlijking door de professionals in dat 
systeem om ermee te kunnen werken. Het concept 
wordt een onderdeel van de mentale modellen en de 
persoonlijkheidsstructuur van mensen. Het geleerde is 
in de arbeid (het onderwijzen) geïntegreerd en als zoda-
nig immanent van karakter geworden. 

Een algemene definitie van het begrip interiorisatie zegt 
niets meer dan dat iets van externe oorsprong verinner-
lijkt wordt. Het gaat om een reconstructie van het soci-
ale in het individueel-mentale vlak. Vygotsky werd in 
zijn operationalisering van het begrip interiorisatie ge-
leid door de sociaal-genetische wet, die claimt dat men-
tale verrichtingen hun oorsprong hebben in sociale ver-
richtingen. Vygotsky herformuleerde dit principe als ‘de 
algemene genetische wet van culturele ontwikkeling’. 
Als enkele wetenschappers, zoals Rogoff en Packer, een 
te letterlijke interpretatie van het begrip interiorisatie 
bestrijden, is het noodzakelijk om Vygotsky´s eigen de-
finitie en gebruik van het concept samen te vatten 
(Wertsch, 1985, pp. 66-67). De externe realiteit waarop 
Vygotsky doelde, is de bron van het interiorisatieproces, 
“sociaal gewortelde en historisch ontwikkelde activiteit” 
(Vygotsky, 1978, p. 57). Hiermee verwijst hij naar het ge-
heel van sociale relaties en heeft hij het over de sociale of 
de interpersoonlijke functies van interactie en commu-
nicatie. In het proces van enculturatie geeft Vygotsky de 
prioriteit aan tekens als psychologische middelen, inge-
zet op het streven naar zelfbeheersing, boven technische 
middelen bedoeld als de beheersing van de fysieke om-
geving. Zoals Wertsch benadrukt (1985, p. 62) is het de 
semiotische bemiddeling die het mogelijk maakt dat 
externe activiteiten worden geïnterioriseerd. In dit on-
derzoek gaan we ervan uit dat door externe hulp als een 
bemiddelingshandeling externe activiteiten en hande-
lingen worden verinnerlijkt door de persoon van de zich 
ontwikkelende professionals in de basisschool. Met an-
dere woorden: externe hulp leidt tot zelfhulp.

3.5.2 Multi-level perspectief/meerperspectiviteit

‘Multi-level perspectief’ wordt door Van Velzen en Hopkins 
opgevat als de school die het in het veranderingsproces 
moet hebben van netwerkrelaties waarin samenwer-
kingsverbanden ontstaan in en buiten de school. Dat 
past in het denken van de school als activiteitssysteem. 
We koppelen dat aan ‘Community of Practice’. Daar vindt 
de interactie plaats in het systeem en tussen de (sub)
systemen in samenwerkingsverbanden en -processen.

Nota Bene: Op grond van reflectie op begripsniveau ver-
anderen we het begrip ‘multi-level-perspectief’ in ‘meerper-
spectiviteit’ om de volgende redenen:
a Het woord ‘multi-level-perspectief’ suggereert net als in 

de statistische multi-level-analyse dat het om verschil-

lende hiërarchische niveaus gaat, waarbij het ene ni-
veau omvattender is dan het andere. Als wij willen bewe-
ren dat het niet om een verticale verhouding gaat van 
boven- en onderschikking, maar om een horizontale 
verhouding van een nevenschikking, ontstaat er een mis-
vatting als we het begrip multi-level blijven gebruiken.

b Het gaat hier om het leren van leraren in een leerge-
meenschap; daarbij is wel het leren op verschillende ni-
veaus van toepassing (op meso- en microniveau), maar 
niet de mensen onderling die leren. Iedereen die leert is 
qua niveau gelijk aan elkaar. Enkele auteurs (Stoll & 
Fink, 1996; Rowan, et al., 2004) die het woord multi-
level gebruiken voor een onderwijsontwikkeling suggere-
ren een onderwijskundig systeem met niveaus binnen en 
buiten de school. Bedoeld worden de niveaus in de hië-
rarchie van mensen, zoals binnen de school: directie, 
onderzoekers, leraren. Buiten de school gelden de vol-
gende niveaus: overheid, schoolbestuur, externe begelei-
ders, ouders.

Leernetwerken zijn nodig om kennisverwerving te on-
twikkelen. Dat leren in een activiteitssysteem op vers-
chillende niveaus plaatsvindt, duiden we voortaan aan 
met het begrip ‘meerperspectiviteit’. Onstenk (1997) ge-
bruikt voor dezelfde aanduiding het begrip “multi-di-
mensionaal perspectief” (a.w., p. 176) en koppelt dat aan 
het leren op de werkplek. Hij geeft in zijn beschrijving 
van dat perspectief aan dat het leren van professionals 
uitmondt in het verwerven van een arbeids- en beroeps-
gericht handelingsrepertoire, waarbij problemen uit de 
werkpraktijk het leerobject vormen. Het feit dat in (sub)
systemen mensen met elkaar samenwerken, wordt in de 
onderzoeksliteratuur met verschillende begrippen aan-
geduid. We beschouwen ze als synoniemen, omdat ze 
alle aanduiden dat leren plaatsvindt in gezamenlijkheid 
van een team. We noemen teamleren (Jutten, 2006; De 
Laat & Simons, 2000), collectief leren (De Laat & Simons, 
2000; Hord, 2004; Verbiest et al., 2005), community of 
learners (Wells, 2001), community of practice (Engeström, 
1987), samenwerkend leren (Popeijus, Geldens & Popeijus, 
2006; Popeijus, Geldens & Steinfort, 2009). Verbiest 
(2008, p. 45) duidt het collectief binnen samenwerkend 
leerprocessen als de “interpersoonlijke capaciteit” (zie ook 
paragraaf 4.5.5) van de professionele leergemeenschap.

Wij koppelen het begrip meerperspectiviteit aan 
‘Community of Practice’ in het model van Engeström, 
omdat met dat begrip samenwerkingsverbanden wor-
den gemarkeerd waarbij interactie plaatsvindt in de ba-
sisschool als actviteitssysteem en (sub)systemen. 
Gedoeld wordt op verschillende interne doelgroepen als 
subsystemen: de intern begeleiders met de schoolleider, 
de verdeling van een team in bouwgroepen: onder-/mid-
den-/en bovenbouw, maar ook samenwerkingsverban-
den met zusterscholen uit het netwerk.
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Werken in de school heeft altijd te maken met gezamen-
lijkheid en niet met individualisme. Een basisschool-
team is meer dan een optelsom van goede leraren. Maar 
dan moet de cultuur van de school wel zo zijn dat er op 
een natuurlijke manier kennis met elkaar wordt uitge-
wisseld in zogenaamde leernetwerken, fysiek en digi-
taal. Betekenisvol leren betekent: “Mensen verbinden 
die leren een warm hart toedragen door samen kennis te 
ontwikkelen, deze samen te delen en te vermenigvuldi-
gen” (Popeijus & Geldens, 2009, p. 29).

In de interpretatie van ‘samenwerkend leren17’ sluiten 
we aan bij Popeijus, Geldens & Popeijus (2006) en 
Popeijus, Geldens & Steinfort (2009). Volgens hen is 
samen leren collectief leren (Popeijus, Geldens & 
Popeijus, 2006, p. 3), maar samenwerkend leren collabo-
ratief leren (in de internationale literatuur wordt naast 
het begrip ‘collective learning’ het begrip ‘collaborative le-
arning’ ook gebruikt (onder andere door Van de Linden, 
Erkens, Schmidt & Renshaw, 2000). Juist als het om het 
leren van leraren gaat, gebruiken Timperley en Alton-
Lee expliciet het begrip ‘collaborative knowledge building’ 
(Timperley & Alton-Lee, 2008, p. 328). Bij hen speelt de 
sociaal-culturele omgeving bij het samenwerkend ken-
nisdelen een rol (a.w., p. 342). Samenwerkend leren en 
kennisdelen gaat een stap verder dan het enkele collec-
tieve leren, namelijk: samen werkend leren en samen le-
rend werken. Popeijus en Geldens onderscheiden ‘het 
leren over het werk’ en ‘het leren van het werk’. Het ‘leren 
over’ gebeurt vooral in de lerarenopleiding, het ‘leren van’ 
gebeurt vooral op het werk in de school (Popeijus, 
Geldens & Popeijus, 2006, p. 13). Ze geven een om-
schrijving van samenwerken: “Als een (leer)werkvorm 
tussen twee of meer personen, hier in een onderwijsbe-
roepssituatie, die interactief en doelbewust hun krach-
ten willen bundelen om een gemeenschappelijk doel te 
bereiken” (Popeijus, Geldens & Popeijus, 2006, p. 20). 
Samenwerken veronderstelt hierbij een open interactie 
tussen deze samenwerkende partners in horizontale 
zin, meerperspectivisch, vanuit een gemeenschappelij-
ke doelstelling die resulteert in een opbrengst voor en 
van allen. Daarmee zijn de partners gezamenlijk verant-
woordelijk, zowel voor het samenwerken om dergelijke 
doelen te bereiken als voor het maken van afspraken 
over het samenwerken (Popeijus & Geldens, 2009, 
p. 98).

Verschillende auteurs wijzen erop dat leernetwerken no-
dig zijn om kennisverwerving te ontwikkelen (Mitchell 
& Sackney, 2002; Cross & Israelit, 2000). Engeström, 
Engeström & Vähäaho (2002) geven aan dat binnen de 
context van de activiteitstheorie netwerken een onder-
zoekseis en –uitdaging is. Engeström (1999a) geeft in 
zijn werk voorbeelden van leren in werkteams. Hij ge-
bruikt de activiteitstheorie om werkpraktijken als ‘acti-
vity systems’ te analyseren. Het zijn sociale structuren 

waarin mensen leren en samenwerken. De activiteits-
theorie onderscheidt drie karakteristieken om het leren in 
werkteams te analyseren: 
1 het is zeer contextgebonden en georiënteerd op het 

verstaan van historisch specifieke plaatselijke prak-
tijken, hun objecten, gemedieerde artefacts en soci-
ale organisatie; 

2 het is gebaseerd op een dialogische theorie van ken-
nis en denken, gericht op het creatieve potentieel in 
menselijke cognitie; 

3 het is een ontwikkelingstheorie die op zoek is om 
kwalitatieve veranderingen in menselijke praktijken 
te verklaren en te beïnvloeden over een lange perio-
de in de tijd.

VOORBEELD < Innoveren bijvoorbeeld in een activiteits-
systeem, zoals groeien naar een lerend activiteitssys-
teem, bestaat uit het evolueren van coördinatie van 
rollen naar coöperatie tussen mensen via communica-
tie (drie begrippen uit het gedachtegoed van 
Engeström). Medewerkers delen een probleem en 
overstijgen oude rollen en voorschriften uit de oude 
bedeling. De individuele belangen veranderen in een 
groepsbelang. Dat vraagt om reflectieve communica-
tie op meerperspectivisch niveau. Co-creatie van 
kennis vindt plaats op zo’n manier dat spanningen en 
storingen zichtbaar worden. Deze vragen om een 
oplossing die in het collectief aangepakt worden op de 
verschillende niveaus van het activiteitssysteem als 
geheel en de subsystemen in het bijzonder. Impliciete 
kennis wordt gedeeld en wordt expliciet gemaakt (zie 
ook paragraaf 4.4.2), wat nodig is om tot een 
evenwichtige oplossing te komen voor spanningen en 
storingen. “Cohesie, coherentie en coöperatie” zijn 
drie kernbegrippen bij Castelijns, Koster & Vermeulen 
(2009, p. 61). Zij vormen de basisbehoeften bij 
samenwerkende leerprocessen. Er is bij community 
learning behoefte aan onderlinge emotionele hechting 
(cohesie). En samenhang in opvattingen levert een 
gemeenschappelijk referentiekader op dat gemeen-
schappelijke taal geeft als communicatiemiddel 
(coherentie). Het realiseren van gemeenschappelijke 
ambities (coöperatie) geeft betrokkenheid op een 
gemeenschappelijk motief. Om het individuele leren 
van de deelnemers te kunnen relateren aan het 
groepsleren is het goed dat de actoren ‘grenservarin-
gen’ opdoen. Het intrapersoonlijke perspectief komt 
in beeld als onderdeel van meerperspectiviteit. Dan 
wordt de grens van het zelfbeeld zichtbaar (Meijers & 
Wardekker, 2001). Subjectieve concepten worden aan 
herijking onderworpen (zo zagen we in paragraaf 2.4.2 
bij de rol van de leraar), oude modellen worden 
omgeruild voor nieuwe in de vorm van transformaties. 
Er wordt door individuen in die individuele leersitua-
ties gezocht naar het zich identificeren met de nieuw 
te vormen situatie in het activiteitssysteem en de 
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roleisen die aan eenieder worden gesteld. Het zich 
eigen maken van die roleisen gebeurt door een vorm 
van professionalisering van een nieuw te vormen 
handelingsrepertoire. >

In het kader van dit onderzoek worden samenwerkende 
activiteiten gedreven door een gemeenschappelijke inte-
resse, het veranderen van Object van PGO naar OGO. 
Die gemeenschappelijke interesse vormt het Object en 
doel van de activiteit. Dat Object ontwikkelt zich onder 
constructie van ruw materiaal naar een betekenisvolle 
vorm en een resultaat of een uitkomst: het geïmplemen-
teerde OGO-concept. Gedurende dit gezamenlijke pro-
ces dat op meerperspectivisch niveau plaatsvindt, ver-
meerdert de kennis, oude kennis wordt getransformeerd. 
In samenwerking met leden van het activiteitssysteem 
wordt kennis geconstrueerd door middel van discursie-
ve processen. Engeström noemt dat ‘expansive learning’ 
(Engeström, 1987, 1999a). Dat vindt individueel plaats 
door het stellen van subjectieve vragen over de geaccep-
teerde praktijk en dat breidt uit tot een collectief leerpro-
ces. Het type leren bepaalt een holistisch beeld van een 
collectief kennisconstructieproces en de onderlinge af-
hankelijkheidsrelaties. Menselijke activiteit kan zo be-
schreven worden als een systeem van onderlinge afhan-
kelijkheidsrelatie, waarbij verschillende componenten 
een rol spelen als “Subjects, Tools, Rules, Community and 
Division of Labour” (Engeström, 1999a, p. 398). 

Op grond van het bovenstaande geven we in eigen woor-
den weer hoe we de begrippen ‘Community of Practice’ 
(afgekort CoP) en ‘expansief leren’ definiëren: ‘Een CoP 
is een leergemeenschap waarbinnen interactief en doel-
bewust samenwerkend leerprocessen plaatsvinden op 
meerperspectivisch niveau tussen twee of meer profes-
sionals binnen een organisatie (in intra-institutionele 
context tussen subsystemen) en tussen activiteitssyste-
men uit een netwerk (in inter-institutionele context). 
Het gemeenschappelijk doel van de samenwerkend leer-
processen is het Object van het activiteitssysteem te ont-
wikkelen tot een veranderd/verbeterd Object, de ver-
nieuwde organisatie die gezamenlijk wordt nagestreefd’. 
‘Expansief leren geeft een leerproces van een activiteits-
systeem weer met behulp van een CoP in discours met 
elkaar dat start met het stellen van fundamentele vragen 
aangaande het bestaande activiteitssysteem om het ver-
volgens te problematiseren. Het doel daarvan is het be-
staande activiteitssysteem te vernieuwen en te verbete-
ren tot een veranderd systeem (het veranderd Object). 
Kernwoorden die het handelingsrepertoire van de ex-
pansief lerende professionals binnen het activiteitssys-
teem weergeven, zijn: ter discussie stellen, analyseren, 
omvormen/transformeren/reconceptualiseren/reëdu-
ceren,18 uitbreiden, experimenteren, vaststellen, vastleg-
gen en evalueren’ (naar Engeström, 1987).

3.5.3 Personeelsontwikkeling

‘Personeelsontwikkeling’ verbinden we aan ‘Division of 
Labour’. De rolverdeling waarbinnen de actoren hun acti-
viteiten uitvoeren, zien we als een vorm van de ontwikke-
ling van de professional in de zich ontwikkelende school-
organisatie. Competenties van individuele leraren 
worden bereflecteerd en verder ontwikkeld en benut in 
samenwerkend-leerprocessen. Dat gebeurt in het kader 
van personeelsontwikkeling. Het doel van de ontwikke-
ling binnen het activiteitssysteem is in het kader van ons 
onderzoek dat mensen zich ontwikkelen en dat het sys-
teem zich ontwikkelt (de twee domeinen uit paragraaf 
3.2) en dat daarbij alle vereiste taken worden vervuld voor 
het optimaal functioneren van het systeem als geheel. 

‘Leren doe je samen’ is een leidend principe van OGO 
(paragraaf 2.2), interactie is immers de eigenlijke bron 
van ontwikkeling. Personeelsontwikkeling zien we van-
uit de activiteitstheorie in relatie tot samenwerkend leer-
processen. Het gaat hierbij om het leren van nieuwe 
kennis en vaardigheden om de bestaande rollen als pro-
fessional te optimaliseren én om het leren van nieuwe 
kennis en vaardigheden om nieuwe rollen aan te nemen 
in het veranderd Object. De arbeidsdeling wordt door 
deze beide ontwikkelingsdimensies geoptimaliseerd. 
Dat is de reden dat we ‘personeelsontwikkeling’ koppe-
len aan ‘Division of Labour’.

Wardekker (1997) benadrukt dat lerenden zelf betekenis 
geven aan de dingen om hen heen door meedenken, 
meedoen, meeonderzoeken, en participatie in activitei-
ten. De betekenisvolle activiteiten brengen de lerenden 
tot nieuwe niveaus van ontwikkeling. Die activiteiten 
zijn ook steeds gecontextualiseerd volgens Del Rio en 
Alvarez (2002). Contextualisatie voor dit onderzoek 
houdt in dat de interactie tussen lerende leraren en hun 
omgeving bewerkt dat deze lerenden zich een weg ba-
nen door de verschijnselen die zich aan hen voordoen in 
de vernieuwing van hun praktijk. Ervaringen, houdin-
gen en kennis zijn als entiteiten gebaseerd op gesymbo-
liseerde en gesocialiseerde activiteiten (De Haan, 2005). 
Door deel te nemen aan de gezamenlijke activiteiten in 
die gemeenschap van leraren en ondersteuners komen 
de lerenden in aanraking met kennis (formele, gecodifi-
ceerde kennis), nemen deze kennis over en voegen daar 
hun eigen waarden, kennis en vaardigheden aan toe. 
Door deze samenwerking komen ze tot creatieve oplos-
singen van problemen. Bovendien leren ze elkaars 
plaats kennen en erkennen in het activiteitssysteem. 
Engeström spreekt in dit verband van ‘arbeidsdeling’ 
(Division of Labour, Engeström, 1987, p. 78) die zicht-
baar wordt door het verrichten van allerlei vereiste taken 
die nodig zijn om het functioneren van het systeem als 
geheel te laten vervullen. Ze ontwikkelen nieuwe kennis 
en vaardigheden die ze weer kunnen meenemen naar 
nieuwe situaties. Dan kan de transfer plaatsvinden van 
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de zich eigengemaakte kennis naar de toepassing in de 
praktijk. Zo vermengt formele of gecodificeerde kennis, 
aangedragen door de ondersteuner, zich met de episodi-
sche kennis19 vanuit de praktijk. Volgens Ponte (2002) is 
het belangrijk dat leraren via onderzoek reflecteren op 
hun eigen handelen en de context waarin dat handelen 
plaatsvindt, om zodoende hun handelen of de context te 
verbeteren (zie ook Van der Veen, 2009). Degene die 
ondersteunt, helpt mee om de zone van naaste ontwik-
keling van de lerende leraren mede in gezamenlijkheid 
met de lerenden vorm te geven en fungeert als ‘instru-
mentele mediator’ (Del Rio & Alvarez, 2002) binnen de 
betekenisvolle activiteit. Die mediator maakt de activiteit 
expliciet, bewust en zichtbaar. Dat maakt het voor de le-
rende leraar mogelijk om de activiteit voor zichzelf ge-
schikt en waardevol te maken door middel van “geassis-
teerde participatie” (Popeijus & Geldens, 2009, p. 41).

VOORBEELD < Bijvoorbeeld de verandering van onder-
wijsvisie in de richting van een volledig en systema-
tisch geïnstitutionaliseerd OGO vraagt om een 
adequate inzet van alle actoren van de school. Mensen 
verschillen in hun competenties die ze meenemen 
vanuit hun eigen historische ontwikkeling. De rol die 
mensen in het veranderingsproces kunnen spelen, 
hangt samen met aanwezige of te ontwikkelen 
competenties. In de personeelsontwikkeling is het 
nodig dat de juiste mensen op de juiste plaats komen 
te zitten en dat de verworven plaats voor een ieder in 
het activiteitssysteem duidelijk is, inclusief de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden die erbij 
passen. Zo is duidelijk wie er functioneel wat doet aan 
de te verrichten arbeid binnen het activiteitssysteem. 
Door de leiding worden de leden van het systeem op 
die plaats gezet waar ze het best tot hun recht en tot 
hun doel komen, zodat alle vereiste taken voor het 
functioneren van het systeem vervuld zijn. Het gaat 
hier om het ontwikkelen van kennis en vaardigheden 
die nodig zijn om samen de veranderingen binnen de 
onderwijsontwikkeling gestalte te geven. De focus is 
het waarborgen van de diversiteit in handelingsreper-
toires, gericht op de uit te voeren functies. Dat levert 
een diversiteit aan ingebrachte expertise op en 
daardoor ook verschillen van te bekleden functies in de 
gemeenschap. Juist door de verscheidenheid aan 
leer- en verandercapaciteiten die de professionals in 
het systeem ondernemen, wordt het activiteitssysteem 
zelf ook veranderd in een systeem dat door arbeidsde-
ling gekenmerkt wordt (zie ook Brown, Collins & 
Duguid, 1991; Tharp et al., 2000). >

3.5.4 Transformationeel leiderschap20

‘Transformationeel leiderschap’ verbinden we in dit onder-
zoek aan het begrip ‘Rules’ van Engeström. In het activi-
teitssysteem tekent in samenspraak met het team door 

samenwerkingsprocessen het veld zich af en worden re-
gels gesteld (middle-up-down-management). De leiders 
faciliteren, stellen kaders en ondersteunen de teamleden 
en zien toe op naleving en interpretaties van de regels.

De laatste tien jaren van de vorige eeuw kwam de rol van 
de schoolleider in het onderwijsontwikkelingsproces 
steeds meer in het vizier. Onderzoekers conceptualise-
ren schoolleiderschap in de context van de onderwijsont-
wikkeling steeds meer in het licht van trends als ‘teacher 
empowerment’ (Kelchtermans, 1994) en ‘shared leadership’ 
(Fullan, 1991; Harris, Leithwood, Day, Sammons, & 
Hopkins, 2008). Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid 
dat de vraag centraal kwam te staan hoe schoolleiders de 
normatieve structuur van de schoolorganisatie kunnen 
veranderen. Het meest gehanteerde concept in dit ver-
band is het begrip ‘transformational leadership’, zoals door 
Leithwood en zijn staf (Leithwood, Tomlinson, Genge, 
1996) is geïntroduceerd in het onderwijs en door hen en 
door Bass en zijn staf eerder werd genoemd voor leider-
schap in het algemeen (Bass & Avolio, 1993). Deze visie 
op leiderschap gaat ervan uit dat leiders gericht moeten 
zijn op de betrokkenheid, motivatie en capaciteiten van 
actoren binnen de organisatie. Transformationeel leider-
schap is gericht op het vergroten van het vermogen van 
de schoolorganisatie om te veranderen en te innoveren. 
Begin jaren negentig van de vorige eeuw zijn Leithwood 
en zijn collegae van het Ontario Institute for Studies in 
Education (Toronto, Canada) begonnen met het onder-
zoek naar transformationeel schoolleiderschap. 
Leithwood pleit voor dat type leiderschap door te beargu-
menteren dat een transformationeel perspectief op lei-
derschap meer kracht heeft in de context van de huidige 
roep om schoolverbetering en innovatie dan het perspec-
tief van onderwijskundig (‘instructional’) leiderschap. 
Volgens Leithwood streven transformationele schoollei-
ders de volgende drie doelen na:
•	 het samen met leraren ontwikkelen en bewaken van 

een professionele samenwerkingscultuur;
•	 het ondersteunen en stimuleren van de professio-

nele ontwikkeling van leraren;
•	 het ondersteunen van leraren bij het zo effectief mo-

gelijk oplossen van door hen ondervonden proble-
men.

In het verlengde hiervan onderscheidt Leithwood 
(Leithwood et al, 1998) acht dimensies van transformati-
oneel leiderschap: 
1 het hebben van charisma/inspiratie/visie;
2 het ontwikkelen en formuleren van doelen;
3 het zorg dragen voor intellectuele stimulansen;
4 het hebben van aandacht, respect en zorg voor lera-

ren;
5 het fungeren als model;
6 het hebben van hoge prestatieverwachtingen voor 

henzelf, de leraren en de leerlingen;
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7 het creëren van een productieve schoolcultuur;
8 het ontwikkelen van structuren waarmee participa-

tie in besluitvormingsprocessen op schoolniveau 
wordt bevorderd.

Uitgaande van deze omschrijving van transformationeel 
leiderschap is uitgebreid onderzoek verricht naar ken-
merken en effecten ervan (Avolio, Waldman & Einstein, 
1988; Bass & Avolio, 1994; Barling, Weber, & Kelloway, 
1996; Geijsel, Van den Berg & Sleegers, 1996, 1999a; 
Geijsel, Sleegers, Leithwood & Janntzi, 2003; Geyer & 
Steyrer, 1998; Hater & Bass, 1988; Howell & Avolio, 
1993; Jung & Avolio, 1999; Keller, 1992; Kirby, Paradise 
& King, 1992; Leithwood, 1992; Leithwood, Tomlinson 
& Genge, 1996; Leithwood, Jantzi & Steinbach, 1999; 
Sleegers & Van Dael, 2012; Van der Sluis, 2012; Thoonen, 
Sleegers, Oort, Peetsma & Geijsel, 2011; Tracey & Hinkin, 
1994; Wilderom & Van den Berg, 2005; Yukl, 2006). 
Het onderzoek naar effecten van transformationeel lei-
derschap wijst uit dat er effecten zijn op de doelmatig-
heidsperceptie, op het gedrag van leraren, op de psycho-
logische gesteldheid van leraren, de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling van leraren, op de schoolcul-
tuur, op het leren van de organisatie en op leerlingen. 
De meeste van deze effecten, vooral de sterkere, konden 
worden toegeschreven aan verschillende dimensies van 
transformationeel schoolleiderschap waarvan er drie het 
meest invloed lijken te hebben (Bass & Aviolio, 2000), 
zoals ook gemeld bij de aannames in paragraaf 3.4:
1 charisma/21inspiratie/visie: inspirerende motivator;
2 het hebben van aandacht, respect en zorg voor lera-

ren:22 individuele aandacht;
3 het zorgdragen voor intellectuele stimulansen: intel-

lectueel uitdagen.

We bespreken achtereenvolgens elk van de drie dimen-
sies.
1 Door het ontwikkelen en benadrukken van de visie 

van de school inspireren transformationele school-
leiders leraren om zich in te zetten bij vernieuwin-
gen en om optimistisch te zijn ten aanzien van de te 
verwachten resultaten. Het daarbij behorende ge-
drag is bijvoorbeeld leraren helpen zich bewust te 
zijn van de doelen die ze willen bereiken, het initië-
ren van structuren en processen, waarbij leraren ge-
zamenlijk werken aan het ontwikkelen van een visie 
en het benadrukken van de visie van de school op 
een zodanige manier dat anderen zich niet geremd 
voelen hun eigen visie naar voren te brengen. Het 
charismatische karakter van de leider komt naar vo-
ren in het bieden van veiligheid om de ander tot ont-
wikkeling te brengen, maar vooral door de persoon-
lijke visiegestuurde uitstraling een ideaal voorbeeld 
te zijn voor de zich ontwikkelende leraren. 

2 Transformationele leiders kenmerken zich in de 
tweede plaats door aandacht, respect, zorg en begrip 

hebben voor de persoonlijke gevoelens en behoeften 
van leraren. Daarbij behorende gedragingen zijn 
bijvoorbeeld het persoonlijk aanmoedigen van en 
vertrouwen uitspreken in leraren, het kunnen luis-
teren naar de meningen van leraren wanneer be-
paalde acties direct betrekking hebben op hun werk. 
Ook Hopkins, Ainscow en West (1996) wijzen on-
der het kopje ‘messages’ op het belang om als ma-
nagement van de school in de leraren te investeren: 
“All successful change requires an individual respons. 
Often the experience of change is individually threaten-
ing and disconcerting, which is why we need organiza-
tional settings in schools which support teachers in the 
process of change” (Hopkins, et al., 1996, p. 41). Ook 
Van den Berg en Vandenberghe (1995, 1999) wijzen 
op het feit dat innoveren inhoudt dat men moet in-
vesteren in mensen als individuen. Dat stelt bijzon-
dere eisen aan het leiderschap.

3 Transformationele schoolleiders dagen leraren uit 
zich op een zodanige wijze professioneel te ontwik-
kelen dat de school als geheel ervan leert. Concreet 
gedrag dat daarbij hoort, is onder meer het aanmoe-
digen van leraren om hun werk te evalueren en te 
verbeteren, het stimuleren van leraren om nieuwe 
werkwijzen uit te proberen en leraren uitnodigen 
hun expertise te delen met collega’s. Van der Sluis 
(2012) spreekt van ‘talentontwikkeling’. Trans-
formationele schoolleiders zetten scholen ook aan 
tot zelfkennis (Leithwood et al., 1998). Van Petegem 
(1998) begint zo zijn voorwoord van zijn effectieve-
schoolonderzoek als inspiratiebron voor de zelfeva-
luatie van scholen: “Aan de oorsprong van wijsheid 
ligt zelfkennis. De zelfkennis van scholen laat toe 
beslissingen te funderen waardoor een school vorm 
kan geven aan haar beleid” (Van Petegem, 1998, 
woord vooraf). Hij beschrijft zelfevaluatie als strate-
gisch instrument voor schoolontwikkeling. De zelf-
kennis van scholen maakt het mogelijk om beleids-
beslissingen te funderen. “Zelfevaluatie kan 
beschouwd worden als een instrument om de kwali-
teit van het onderwijs op peil te houden dan wel te 
verbeteren. Het zou een integraal deel moeten uit-
maken van de professionele praktijk van scholen en 
leraren” (Van Petegem, 1998, p. 107). Van Petegem 
komt evenals Leithwood tot de conclusie dat het aan-
zetten tot zelfevaluatie behoort tot de kerntaak van 
schoolleiders. Volgens Bass en Avolio (2000) schuwt 
een leider het ook niet om vooronderstellingen die 
medewerkers hanteren ter discussie te stellen om zo 
zelfevaluatie toe te passen.

“Ondanks de populariteit van transformationeel leider-
schap is er ook kritiek” (Verbiest, 2010, p. 19). Er blijkt 
conceptuele overlap te zitten tussen verschillende con-
cepten van leiderschap. Bij transformationeel leider-
schap zijn componenten van transactioneel leiderschap 
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te onderkennen (Yukl, 2006). “Een transactioneel leider 
heeft een zakelijke stijl van leidinggeven” (Van der 
Weide, 2007, p. 14). Werkman legt transactioneel orga-
niseren uit “met de koppeling naar programmatisch ver-
anderen en een sturingsmechanisme” (Werkman, 
2006, p. 216). We laten het type transactioneel leider-
schap hier verder buiten beschouwing. Wat de bood-
schap is uit de onderzoeksliteratuur over leiderschap is 
dat er geen volledig transformationeel leider, onderwijs-
kundig leider en welk type leider dan ook bestaat. Het 
missen van de focus op het primaire proces is een hard-
nekkig kritiekpunt bij transformationeel leiderschap 
(Verbiest, 2010). Sterke transformationele leiders zou-
den leraren hinderen in de uitvoering van hun onderwij-
staken.

In dit onderzoek is de gerichtheid op het primaire proces een 
belangrijke invalshoek. Leraren moeten worden toegerust 
vanuit een conceptuele ontwikkeling van ideeën en visie (het 
OGO-concept) hun handelingsrepertoire te verrijken met 
nieuwe handelingsmogelijkheden om kinderen tot verdere 
ontwikkeling uit te dagen. Dat vraagt qua aansturing en be-
geleiding meer dan alleen een transformationeel leider. We 
constateren dat we met dit type leiderschap tekortkomen met 
het zicht op het primaire proces in de microsituatie van het 
onderwijs. We gaan op zoek naar een verbinding van een 
transformationeel concept voor leiderschap met een ander 
concept. 

Sleegers (2000) bespreekt twee conceptualiseringen 
van leiders, het transformationeel en het onderwijskun-
dig leiderschap. Van der Weide (2007) spreekt van trans-
actioneel leiderschap en past dat ook toe voor het onder-
wijs. Transformationeel leiderschap wordt duidelijk 
onderscheiden van transactioneel leiderschap (Yukl, 
2006). De koppeling van beide zou het transformatio-
neel leiderschap meer effectiviteitsgehalte geven (Bass, 
Avolio, Jung & Berson, 2003); Hater & Bass, 1988; 
Seltzer & Bass, 1990). 

Door de gerichthied op het primaire proces van het on-
derwijs is het onderwijskundig leiderschap (‘instructio-
nal leadership’, Leithwood, 1998) opgevat als een rol die 
betrekking heeft op het realiseren van zogenaamde ‘first-
order’-veranderingen. In die benadering ligt de nadruk 
op directief leiderschap van de schoolleider. Onderwijs-
kundig leiderschap is een concept dat binnen het school-
effectiviteitsonderzoek is ontwikkeld en sterk gericht is 
op leerlingprestaties als effectmaat. De verantwoor-
dingsplicht van de onderwijsinspectie en de druk om 
goede leerlingresultaten te produceren, dringt schoollei-
ders in de rol van onderwijskundig leider. Al is onder-
wijskundig leiderschap nodig om de focus op leerlingre-
sultaten te houden, de gerichtheid op dit type alleen is 
niet voldoende. Het is een concept dat alleen in de on-

derwijskundige literatuur te vinden is en niet in de alge-
mene literatuur over leiderschap.

Onderzoek naar schooleffectiviteit (Leithwood, 
Chapman, Corson, Hallinger & Hart, 1996; Reynolds, 
Creemers, Bollen, Hopkins, Stoll & Lagerweij, 1996) 
heeft het belang aangetoond van een onderwijskundig 
leider: effectieve scholen zijn scholen die geleid worden 
door onderwijskundige leiders. Deze constatering heeft 
begin jaren tachtig van de vorige eeuw geleid tot een op-
somming van kenmerken of karakteristieken waarmee 
onderwijskundig gerichte leiders worden beschreven. 
Effectieve schoolverbetering verwijst naar “Educational 
change that enhances both student outcomes as well as the 
school’s capacity for change” (Hopkins, Ainscow & West, 
1994).

De karakterisering van onderwijskundige leiders is ge-
baseerd op resultaten van studies (Leithwood, Chapman, 
Corson, Hallinger & Hart, 1996; Sleegers, 2000; Smylie, 
1992; Leithwood, Jantzi & Steinbach, 1999; Verbiest, 
2006, 2010; Van Vilsteren, 1999) waarin de directe in-
vloed van schoolleiders op de leerprestaties van leerlin-
gen centraal staat. Kernkwalificaties zijn: inzoomen op 
leerprestaties, ondersteunen van bijscholing gericht op 
verbeteren van het onderwijsleerproces, evalueren van 
leerprestaties, zorgen voor een ordelijk klimaat. 
Gedurende de jaren tachtig zijn deze zogenaamde direc-
te-effectmodellen van onderwijskundig leiderschap 
(Sleegers, 2000) steeds meer op de achtergrond geraakt. 
In plaats daarvan werden in internationaal onderzoek 
naar schoolleiders meer complexe conceptuele model-
len gebruikt.

Onzes inziens kan het effectiviteitsgehalte bij het transfor-
mationeel leiderschap door toevoeging van aspecten van ‘on-
derwijskundig leiderschap’ worden vergroot. Met het vergro-
ten van effectiviteit bedoelen we het verhogen van opbrengsten 
voor ontwikkelingsprocessen van kinderen door de inspan-
ningen van leraren. We denken aan het verhogen van sociale 
opbrengsten, het vergroten van het zelfvertrouwen en het ver-
meerderen van de motivatie van kinderen.

Als we kijken naar de kritiek die er bestaat op de benade-
ring van onderwijskundig leiderschap is dat samen te 
vatten tot enkele punten:
•	 Gebrek aan conceptuele helderheid bij dit concept, 

doordat er geen expliciete operationalisering bestaat 
(Kelchtermans & Piot, 2010). Zo zien we diverse va-
rianten aan betekenissen de revue passeren en 
wordt het er niet duidelijker op wat het concept 
exact inhoudt.

•	 De top-downstrategie wordt genoemd als een strate-
gie die eigen zou zijn aan onderwijskundig leider-
schap (Verbiest, 2010) en geen recht doet aan het 
creëren van een samenwerkingscultuur.
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•	 Sleegers (2000) vermeldt dat voor onderwijskundig 
leiderschap de verbinding wordt gelegd met het con-
structivistisch perspectief op leiderschap. Ook in de 
activiteitstheorie zitten elementen van het sociaal-
constructivisme. Het constructivisme zoomt erg in 
op het individu van de lerende, terwijl de activiteits-
theorie inzoomt op het sociale aspect van leren: le-
ren doe je samen.

Hallinger (2003, p. 341) noemt drie belangrijke verschil-
len tussen onderwijskundig leiderschap en transforma-
tioneel leiderschap. Onderwijskundig leiderschap is top-
down gericht en benadrukt de coördinerende en 
controlerende taken van de schoolleider. Dit type stuurt 
op eersteordeleren en -veranderingen, dat wil zeggen op 
condities die direct invloed hebben op het curriculum 
en het onderwijsleerproces. Transformationeel leider-
schap stimuleert een bottom-upbenadering en participa-
tie van leraren. Het stimuleert de transformatie van de 
doelen van de school door de medewerkers. Het richt 
zich op tweede- en derdeordeleren en -veranderingen, 
dat wil zeggen op het ontwikkelen van capaciteiten in de 
school. Wolsing & Verbiest (2011, p. 25) bespreken voor-
komende combinaties van leiderschap (met name de 
combinatie onderwijskundig en transformationeel) en 

hoe dat wordt genoemd in het Angelsaksische en het 
Nederlands/Vlaamse taalgebied. Dan komen we respec-
tievelijk tegen de begrippen ‘distributed leadership’/‘shared 
leadership’ en ‘gedeeld leiderschap‘/‘verspreid leider-
schap’. Verbiest (2011) spreekt zelf(s) van ‘nieuw onder-
wijskundig leiderschap’.

Hoe lossen we de door de kritieken opgeroepen problemen op 
in dit onderzoek? Afgezien van de wetenschap dat in de prak-
tijk geen honderd procent typologie van leiderschap is aan te 
wijzen, is het hoofdverwijt van het transformationeel leider-
schap dat het te ver afstaat van het primaire proces waar het 
lesgeven van leraren met kinderen plaatsvindt. De kernkritiek 
op het onderwijskundig leiderschap is dat er te veel top-down 
wordt geregeld. Dat zou afbreuk doen aan samenwerkend-
leerprocessen in een schoolorganisatie. Voor dit onderzoek 
doen we de aanname dat er een combinatie nodig is van 
transformationeel leiderschap en onderwijskundig leider-
schap; zie het slot van deze alinea. Aangezien persoonlijke 
eigenschappen van leiders belangrijk zijn voor de wijze waar-
op ze leidinggeven aan leerprocessen in hun organisatie pre-
senteren we een heuristisch kader van wat we in de literatuur 
tegenkomen. Het is bedoeld als een globale duidingsfunctie. 

Tabel 1  
Persoonlijke eigenschappen van leiders

Competenties Uitleg in termen van eigenschappen Relevante referentie(s)

Algemeen 
persoonlijke 
competenties 
(intrapersoonlijk)

•	 	analytisch:	onderzoekende	houding (data-analyse);
•	 	authenticiteit;
•	 	transparantie;
•	 	charismatisch	(‘idealized influence’);
•	 	humor;
•	 	zelfbewustzijn:	het	kennen	van	de	eigen	innerlijke	staat,	

voorkeuren, hulpbronnen en intuïties;
•	 	zelfregulatie	en	-reflectie:	managen	van	de	eigen	impulsen en 

hulpbronnen / kunst van zelfleiderschap;
•	 	zelfrespect;
•	 	motivatie:	aanleg	die	tot	het	bereiken	van	doelen	leidt	of	

vergemakkelijkt;
•	 	geluk,	flow:	optimale	ervaring die zich voordoet als mensen 

geconcentreerd werken aan een uitdagende taak;
•	 	creatievermogen:	‘urge to create’;
•	 	onafhankelijkheid.

Avolio, Howell & Sosik (1999); Bass, 1985, 1998; 
Bridges, 2002; Belbin, 2003; Collins, 2005; Covey, 
2005; Cozijnsen, 2014; Csikszentmihalyi, 1999, 
2003; Earl & Katz, 2006; George, 2003; George, 
Sims, McLean & Mayer, 2007; Gordon, 1989; House, 
1977; Hybels, 2002; Kuijpers, 1999; Lambert, 2003; 
Leithwood et al., 1998; Middleton, 2011; Reeves, 
2007; Seagal & Horne,2003;
Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Stein & Book, 
2000; Verbiest, 2000b.

Sociale 
competenties 
(interpersoonlijk)

•	 	empathie:	bewustzijn	van	de	gevoelens,	behoeften	en	zorgen	
van anderen; het geven van individuele aandacht aan anderen;

•	 	sociale	vaardigheden:	bedrevenheid	om	gewenste	reacties	van	
anderen teweeg te brengen;

•	 	sociale	verantwoordelijkheid.

Bass, 1998; Goleman, 1998, pp. 26, 27, 2000, pp. 82, 
83; Stein & Book, 2000; Van der Weide, 2007, p. 13.

Emotionele 
competenties

•	 	aanpassingsvermogen:	probleemoplossend	denken,	flexibiliteit;
•	 	stressmanagement:	stresstolerantie,	impulscontrole;
•	 	algemene	stemming:	geluk,	optimisme.

Cornelis, 1997; Csikszentmihalyi, 1999, 2003; 
Goleman, 1996, 1998, 2000; Hillman, 1997; 
Kelchtermans & Piot, 2010; Stein & Book, 2000.

Spirituele 
competenties

•	 	luistertalent:	aandachtig	luisteren	om	tot	resultaat	te	komen	
(een benedictijnse levensregel);

•	 	inspirerend;
•	 	diagnostisch	vermogen:	anderen	zodanig	motiveren	dat	ze	tin	

beweging komen;
•	 	de	‘bron’	als	oervertrouwen;
•	 	de	kracht van een visie (visionair leiderschap);
•	 	adaptief	vertrouwen:	het	vertrouwen	te	leren	van	ervaringen	en	

naar onzekere situaties te gaan;
•	 	geloof	als	sturingsmechanisme.

Van den Belt & Moret, 2010; Derkse, 2003; Erkison, 
1966; Evelein & Korthagen, 2011; Graafland, 
Kaptein & Mazereeuw - van der Duijn Schouten, 
2006, 2007; Grün, 2002; Grün & Dufner, 2000; 
Hardjono & Klamer, 2005; Den Hartog, 1997; House, 
1977; Hybels, 2002; Kotter, 1982; Quinn, 2008; 
Reeves, 2007, 2008; Rijkers, 2001; Torbert, 1987; 
Veenbaas & Weisfelt, 1997.
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Wat opvalt bij de bestudering van de literatuur over lei-
derschap is dat bij het beschrijven van competenties de 
persoonlijke eigenschappen van de leider in kaart wor-
den gebracht. In tabel 1 geven we weer op welke kant van 
de persoonlijkheid wordt ingezoomd, verwoord in com-
petenties, wat de uitleg ervan is en welke auteurs erover 
schrijven. Competentie dient hier opgevat te worden als 
persoonlijke eigenschap in de zin van “een bekwaam-
heid als vermogen om op basis van aanwezige kennis, 
vaardigheden en houdingen adequaat te kunnen hande-
len in complexe beroepssituaties” (Popeijus & Geldens, 
2009, p. 285). Dit vermogen omvat het kunnen reflecte-
ren op en het verantwoorden van keuzes en beslissingen 
die tijdens het handelen worden gemaakt (Wouda & 
Snoek, 2003). Volgens Onstenk (1997, p. 176) verwijzen 
competenties naar persoonlijke, beroepsgerichte hande-
lingen die in een “arbeids- en beroepsgericht hande-
lingsrepertoire” worden opgenomen. We zoomen in op 
competenties als persoonlijke eigenschappen die zich 
voordoen op algemeen persoonlijke basis, en op de soci-
aalemotionele en spirituele basis. Deze persoonlijke ei-
genschappen zijn in het handelingsrepertoire van de 
leider opgenomen. de leider in kaart worden gebracht. 
In tabel 1 geven we weer op welke kant van de persoon-
lijkheid wordt ingezoomd, verwoord in competenties, 
wat de uitleg ervan is en welke auteurs erover schrijven. 
Competentie dient hier opgevat te worden als persoon-
lijke eigenschap in de zin van “een bekwaamheid als ver-
mogen om op basis van aanwezige kennis, vaardighe-
den en houdingen adequaat te kunnen handelen in 
complexe beroepssituaties” (Popeijus & Geldens, 2009, 
p. 285). Dit vermogen omvat het kunnen reflecteren op 
en het verantwoorden van keuzes en beslissingen die 
tijdens het handelen worden gemaakt (Wouda & Snoek, 
2003). Volgens Onstenk (1997, p. 176) verwijzen compe-
tenties naar persoonlijke, beroepsgerichte handelingen 
die in een “arbeids- en beroepsgericht handelingsreper-
toire” worden opgenomen. We zoomen in op competen-
ties als persoonlijke eigenschappen die zich voordoen 
op algemeen persoonlijke basis, en op de sociaalemotio-
nele en spirituele basis. Deze persoonlijke eigenschap-
pen zijn in het handelingsrepertoire van de leider opge-
nomen.

Volgens Verbiest en zijn kenniskringteam is transfor-
mationeel leiderschap alleen niet voldoende (Verbiest, et 
al., 2005, Wolsing & Verbiest, 2011). Ook Marks en 
Printy (2003) huldigen dit standpunt. Scholen met sterk 
transformationele leiders schenken niet altijd directe 
aandacht aan de verbetering van het primaire proces. 
Transformationeel leiderschap mist de gerichtheid op 
het primaire proces. Dat moet aangevuld worden vanuit 
een andere leiderschapstypologie. Dit dient de school-
leider bewust te organiseren (Verbiest et al., 2005, p. 35). 
De schoolleider moet ook onderwijsinhoudelijk leider 
zijn, hij richt zich hierbij op het direct leiding geven aan 

het onderwijsleerproces op de school. Dat brengt de ty-
pologie van onderwijskundig leiderschap in. Vandaar 
dat er een combinatie van onderwijsinhoudelijk of on-
derwijskundig leiderschap nodig is om het collectief le-
ren vanuit het transformationeel leiderschap te verster-
ken. Verbiest en zijn team geven aan de koppeling 
transformationeel leiderschap en onderwijskundig lei-
derschap de term ‘gedeeld leiderschap’ mee. Daarbij 
weet de schoolleider beide rollen goed te combineren. 
Hij werkt enerzijds onderwijskundig: hij richt zich op 
het optimaliseren van het primaire proces. Anderzijds 
werkt de schoolleider transformationeel: hij oefent zijn 
leiderschap niet vanuit een hiërarchische oriëntatie uit, 
maar hij stimuleert de betrokkenheid en de ontwikke-
ling van de leraren. Hij werkt samen met de leraren om 
het primaire proces te optimaliseren. Hij is dan niet de 
enige die leidinggeeft aan het primaire proces, maar 
leidt/begeleidt de leraren die leidinggeven aan het pri-
maire proces. De rol van de schoolleider kan dan gericht 
zijn op het versterken van collectieve leerprocessen in de 
school, zodat leraren samen gaan werken aan het verbe-
teren van het werk in de klas en op school. Ook Imants 
(2000) wijst erop taken van schoolleiders integraal in 
hun verband te zien als het gaat om goed leiderschap. 
Het is nooit puur alleen onderwijskundig leiderschap of 
puur alleen transformationeel leiderschap.

Tot slot
Bij de bestudering van de onderzoeksliteratuur omtrent 
leiderschap werden we bevestigd dat het type van trans-
formationeel leiderschap op zichzelf niet afdoende is. Er 
moet een leiderschapstypologie aan worden toegevoegd 
om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen 
(Cozijnsen, 2014, pp. 55, 56). Het focus geven op de ver-
anderingen op de werkvloer van het onderwijs in het 
primaire proces vraagt om een ander type leider die on-
derwijskundige leiding geeft. We kiezen voor ‘transfor-
mationeel leiderschap’ gekoppeld aan ‘onderwijskundig 
leiderschap’ met de toevoeging ‘een onderzoekende 
houding’. We leggen uit wat we bedoelen met een onder-
zoekende houding. In de activiteitstheorie is in het con-
strueren van nieuwe praktijken het blootleggen van het 
handelingskarakter een aandachtspunt. Om die reden is 
het belangrijk om aan leiderschap de onderzoekshou-
ding te koppelen die erop gericht dient te zijn handelin-
gen te operationaliseren in het gedrag van leraren, zodat 
er zicht komt op wat zich in de ‘black box’ van professi-
onals voltrekt tijdens de activiteit die ‘onderwijzen’ heet 
om die handeling ‘des OGO’s’ te laten zijn: betekenisvol 
en functioneel. De onderzoekende houding is tegen-
woordig in de lerarenopleiding ingebouwd in het oplei-
dingsprofiel. In recente paboboeken wordt het doen van 
onderzoek als “een professionele gewoonte” beschouwd 
bij leraren (Boog, Janson & Memelink, 2012, p. 19). “Het 
gaat erom dat je als leraar een onderzoekende houding 
hebt (het ‘zien’), dat je beschikt over onderzoekende 
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vaardigheden (het ‘kunnen’) en dat je deze houding en 
vaardigheden ook daadwerkelijk gebruikt en daarmee 
dus toont in je gedrag (het ‘doen’) (Kallenberg, Koster, 
Onstenk & Scheepsma, 2011, p. 14). Ook in het beroeps-
profiel van de leraar en van de schoolleider (NSA, 2012, 
p. 12) is het leren en onderzoeken op alle niveaus als 
competentie opgenomen (zie ook: Verbiest, 2009).

De argumenten die we aanvoeren voor de aanname om 
voor transformationeel leiderschap als hoofdtypologie te 
kiezen met de combinatie van onderwijskundig leider-
schap met een onderzoekende houding, is het feit dat 
verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat 
transformationele schoolleiders invloed hebben op de 
bereidheid van leraren om te veranderen en zich profes-
sioneel te ontwikkelen. Dat type leiders heeft ook in-
vloed op het vermogen van de school als organisatie om 
te leren. Daarnaast heeft Verbiest erop gewezen dat 
transformationeel leiderschap alleen te eenzijdig is en 
daarbij niet gegarandeerd is dat het primaire proces in 
het vizier blijft (Verbiest et al, 2005; Verbiest, 2010, 
Wolsing & Verbiest, 2011). Zo bezien leidt transformati-
oneel leiderschap tot het bevorderen van individuele en 
collectieve leerprocessen in de school. We weten ons in 
deze keuze gesteund door Werkman (2006) die trans-
formationeel organiseren koppelt aan de dialoog, de in-
teractie tussen organisatieleden. Zij stelt het zelforgani-
seren voorop wanneer we onze eigen mentale modellen 
en, samen met anderen, onze gezamenlijke mentale 
modellen gaan betwijfelen. Dat past bij het denken van 
Engeström (1987) die transformeren en reconceptuali-
seren bij ontwikkeling en verandering voorstelt en het 
vertrekpunt kiest vanuit het kritisch bevragen van het 
oude systeem. Transformationele schoolleiders probe-
ren mensen te stimuleren om nieuwe en hogere doelen 
te bereiken voor hun persoonlijke en professionele ont-
wikkeling wat ten dienste komt van de ontwikkeling van 
het systeem als geheel. Tranformationele leiders gebrui-
ken disbalans als interventie om een transformationeel 
effect te sorteren bij mensen in veranderingsprocessen 
aan wie ze leiding geven (Middleton, 2011, p. 10; zie voor 
verdere uitleg van de verbinding van disbalans met dit 
type leiderschap: het slot van paragraaf 5.4.5). 
Onderwijskundig leiderschap is nodig om de gericht-
heid op het primaire proces inhoud en vorm te geven. 
De reden waarom scholen de transitie maken van PGO 
naar OGO heeft vooral met onderwijsinhouden te ma-
ken. Het volgen van de leerdoelen die methodenmakers 
voorschrijven, maakt de leraar tot een uitvoerder van 
een blind-volg-model. Juist de kritische houding van de 
schoolleider en de leraar ten aanzien van de onderwijs-
inhoud maakt dat in de onderwijsontwikkeling de focus 
gericht is op het primaire proces, waarbij de betekenis 
van het onderwijs voor het kind net zoveel belang heeft 
als de bedoeling die de leraar heeft met het onderwijs-
aanbod.

3.5.5 Ondersteuning/bemiddeling met ‘hulp op 
maat’

‘Ondersteuning’ koppelen we aan ‘Tools’. Ondersteuning 
als bemiddeling tussen Subject en Object geldt in deze 
studie als een hulpmiddel om OGO in te voeren in de 
schoolorganisatie. Volgens Kozulin (1990) kan bemid-
deling (mediation) plaatsvinden door mensen (die sa-
menwerken) of door dingen, symbolen en artefacten. 

In ons onderzoek is het bieden van ondersteuning aan 
leraren om een vernieuwing door te voeren een wezen-
lijk punt. Uit de Vygotskyaanse onderwijsbenadering is 
afkomstig dat leraren leren in sociale relaties, in interac-
tie, door actief deel te nemen met meer ervaren anderen 
in activiteiten die op een bepaalde manier in hun soci-
aal-culturele en in hun onderwijs(kundige) context zijn 
gestructureerd (naar: Popeijus & Geldens, 2009, p. 39). 
Het is in interactie met die omgeving dat verschijnselen 
betekenis voor de aanstaande leraren krijgen. Leren kan 
alleen maar plaatsvinden op grond van bezigheden van 
de lerenden zelf. Voor Vygotsky lag het ontwikkelings-
potentieel in hoge mate in de capaciteiten van de sociale 
omgeving. In die opvatting past het om minder ervaren 
leden uit de gemeenschap te betrekken bij betekenis-
volle activiteiten van hun meer ervaren leden. Op die 
manier kan worden ingespeeld op de zone van naaste 
ontwikkeling, die we opvatten als het resultaat van inter-
actie tussen ondersteuner (collega, schoolbegeleider of 
anderszins) en de lerende leraar in de leergemeenschap 
(zie paragraaf 2.3.2).

VOORBEELD < Ondersteuning kan gezien worden als een 
hulpmiddel van (bege)leiders om OGO te helpen 
invoeren. Bij leraren zijn coaching en collegiale 
consultatie hulpmiddelen die als ondersteuning 
ingezet kunnen worden (Popeijus & Geldens, 2009; 
Schiferli, 2002). Zo wordt aangesloten bij dat wat de 
professional al kan en dat wat deze nog niet zelfstan-
dig kan. Het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten 
gericht op de transformatie van de onderwijsbenade-
ring is uitgangspunt. Ondersteuning is nodig, zodat de 
competenties die de vernieuwde activiteit vraagt van 
leraren goed worden ontwikkeld. De vernieuwde 
activiteit bestaat uit het inoefenen van de nieuwe 
beroepsrollen. Van die beroepsrollen worden leraren 
eigenaar om zo persoonlijk een bijdrage te leveren aan 
het leren als activiteit van onderwijsontwikkeling en 
aan het lerend activiteitssysteem als geheel van 
verbeterde praktijk. >

In paragraaf 2.3.2 vermeldden we dat Van de Pol et al. 
(2010, 2011) een verbinding maken van de zone van de 
naaste ontwikkeling met hulp op maat in het begeleiden 
van ontwikkeling. Ook andere auteurs leggen die ver-
binding (Bartholo, Tunes & Tacco, 2010). In 1976 wordt 
voor het eerst het begrip scaffolding gebruikt en drie jaar 
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later gebruikt Cazden (1979) deze metafoor voor het 
eerst in de onderzoeksliteratuur om daarmee een ver-
binding te leggen met de ZNO. Zij past het begrip voor 
het eerst in de onderwijscontext toe. Daniels (2001, pp. 
106, 107) maakt een koppeling tussen de twee begrippen 
‘ZNO’ en ‘hulp’ met het begrip ‘scaffolding’ om er een 
hulpstructuur mee aan te duiden. Scaffolding betekent in 
het Engels ‘steiger of ondersteuning’. Deze metafoor 
wordt in het onderwijs gebruikt om de hulp die een le-
raar geeft (de steiger) aan één of meer leerlingen te be-
schrijven. Vygotsky noemt zelf ‘scaffolding’ niet, maar 
het past wel in de responsieve sociohistorische achter-
grond van zijn denken. We doelen daarbij op de ZNO en 
het gegeven dat leren bij Vygotsky een sociaal proces 
inhoudt. Vygotsky heeft zich wel uitgelaten over de rol 
van instructie in de ZNO: “Instruction is only useful when 
it moves ahead of development” (Vygotsky, 1978, p. 212), 
“leading the child to carry out activities that force him to rise 
above himself” (a.w., p. 213).

We dienen het begrip zuiver te definiëren en te operati-
onaliseren in het licht van de activiteitstheorie. 
‘Scaffolding’ staat voor het opzetten van een hulpstruc-
tuur om het volbrengen van een taak te ondersteunen. 
Scaffolding en de ZNO worden in sommige studies van-
uit een socioconstructivistisch perspectief bekeken (Fani 
& Ghaemi, 2011; Kim & Hannafin, 2011). Na beheersing 
kan de scaffold, de externe hulpstructuur, weg als hij ge-
interioriseerd is door de lerende. Belangrijk hierbij is in 
de gaten te houden dat de vereenvoudiging die gepaard 
gaat met scaffolding niet slaat op de taak, want die moet 
zo volledig en echt mogelijk worden gelaten, maar op de 
handelingen waarbij door hulp deelactiviteiten worden 
overgenomen door anderen. Om die reden stellen Van 
de Pol et al. (2011) een cyclisch proces voor om scaffolding 
systematisch in te zetten. Er bestaat een interpretatie 
van scaffolding die afwijkt van de oorspronkelijke 
Vygotskyaanse visie op onderwijzen en leren en een pa-
rapluterm blijkt te zijn voor ieder soort leraarondersteu-
ning. Er dreigt een neiging te ontstaan om scaffolding te 
vertalen als een vorm van directe instructie met een di-
rectieve strategie, een zogenaamde effectieve instructie-
methode (Cole, 2006; Hogan & Pressley, 1997; Stone, 
1998; Pawan, 2008). Deze strategie is in conflict met de 
meer responsieve sociohistorische achtergrond van de 
metafoor en ontkracht het Vygotskyaanse idee van on-
derwijzen als co-constructie van kennis in activiteiten 
waarin leerlingen centraal staan. Veel auteurs hebben 
zich in algemene zin gebogen over de interpretaties en 
misinterpretaties van ‘scaffolding’ en de cruciale rol van 
taal daarbij (Cole & Cole, 2001; Daniels, 2001; Donovan 
& Smolking, 2002; Hammond, 2002; Lave & Wenger, 
in: Daniels, 2001, p. 71, p. 107; Ohta, 1995; Van de Pol, 
Volman & Beishuizen, 2010, 2011; Stone, 1993, 1998, 
Wertsch, 1998).

In het hieronder volgende gedeelte gaan we dieper in op 
de kenmerken en vormen van scaffolding die in het on-
derwijs ingezet worden en welke verbinding het begrip 
heeft met het mediatiebegrip.

De definities van scaffolding bevatten naast verschillen 
ook een drietal overeenkomende kenmerken (Van de 
Pol et al., 2010): contingentie, fading en overdracht van ver-
antwoordelijkheid.
‘Contingentie’ staat voor het vaststellen van het huidige 
niveau waarop een lerende zit, het niveau van de actuele 
ontwikkeling. ‘Fading’ houdt in dat men de mate van on-
dersteuning laat afnemen in de loop van de tijd. Ten 
slotte dient er een ‘overdracht van verantwoordelijkheid’ 
plaats te vinden. De lerende neemt steeds meer beheer 
over.

Korthagen en Lagerwerf (2008) geven een stappenplan 
om de processen bij leraren te begeleiden. Eén daarvan 
is om aan te sluiten bij dat wat al goed gaat (Korthagen 
& Lagerwerf, 2008, p. 39), het zogenaamde ‘broaden-
and-build-model’. Voor de interne begeleiding zijn coa-
ching, mentoring en collegiale consultatie de mogelijk-
heden voor ondersteuning (zie ook: Van Beek & Tijmes, 
2010). “In de praktijk en de literatuur wordt een onder-
scheid gemaakt tussen coaching aan de ene kant en 
mentoring aan de andere kant. Centrale activiteiten zo-
wel bij coaching als bij mentoring zijn observaties en 
nabespreking van die observaties of gesprekken zonder 
voorafgaande observaties” (Popeijus & Geldens, 2009, 
p. 285). Coaching is volgens Lingsma “die stijl van bege-
leiden, waardoor anderen uit zichzelf in beweging ko-
men” (Lingsma, 2001, p. 12). Volgens Brouwer is coa-
chen “in essentie gebaseerd op scherpte van waarnemen, 
zich verplaatsen in de ander en met contact vanuit het 
hart” (Brouwer, 2002, p. 21). Er is een nuanceverschil 
tussen de begrippen ‘mentoring’ en ‘coaching’. “Als be-
grip verwijst mentoring, eerder dan coaching, naar een 
verschil in leeftijd en ervaring in de relatie. Te denken is 
aan die tussen een junior- en een seniorleraar of tussen 
de ervaren leraar en aanstaande of beginnende leraar. Er 
is eerder sprake van raadgeving en ondersteuning dan 
van beoordeling” (Popeijus & Geldens, 2009, p. 295). 
Collegiale consultatie wordt geoperationaliseerd als 
“vanuit een gezamenlijk ervaren verantwoordelijkheid 
elkaar raadplegen als collega’s bij het overdenken en op-
lossen van allerlei onderwijsproblemen” (Popeijus & 
Geldens, 2009, p. 285). Bij coaching stellen Korthagen 
en Lagerwerf (2008, p. 40) dat dit dient plaats te vinden 
vanuit kernreflectie (zie ook reflectie als tool: Benammar, 
Schaik, Van Sparreboom, Vrolijk & Wortman, 2006). 
Daarbij dienen de kernkwaliteiten van denken, voelen 
en willen optimaal te worden benut. Sanderse (2013, p. 
195) noemt “intervisie” als een vorm van professionalise-
ren in groepsverband. Daarbij stelt hij de gespreksvorm 
voor van het socratisch gesprek (a.w., p. 196). Ook 
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Kessels (2003, p. 235) bepleit dat zowel intervisie als het 
socratisch gesprek ingezet kunnen worden voor het pro-
fessioneel handelen. Het geeft mogelijkheden om op 
één kwestie nader in te gaan met een gezamenlijk on-
derzoek waarbij je als lerende het eigen oordeel opschort 
om zich in te leven in een ander oordeel en de mogelijk-
heid open te laten te twijfelen aan de eigen onderwijsuit-
gangspunten. Het reflecteren binnen OGO houdt vol-
gens Fijma en Wardekker (2009, p. 12) in “het nadenken 
over de praktijken die je leert kennen en over je eigen 
positie daarin”.

In ons onderzoek speelt ‘bemiddeling’ een rol in de on-
dersteuning van het institutionaliserings- c.q. interiori-
satieproces voor de overgang (transitie) van het pro-
grammagerichte onderwijsconcept naar het 
ontwikkelingsgerichte concept.

Vygotsky (1987) legde met het begrip ‘mediatie’ de basis 
voor een semiotische activiteitstheorie. Hij legt uit dat 
menselijke activiteit gemedieerde activiteit is, dat men-
sen niet direct op hun omgeving reageren, maar dat hun 
activiteiten door tekens en instrumenten bemiddeld 
worden en culturele betekenis krijgen. Ieder die om-
gang heeft me t de omgeving, zowel op lichamelijk als 
op sociaal gebied, wordt bemiddeld met behulp van door 
de mens gecreëerde culturele instrumenten. Door het 
introduceren van culturele bemiddeling in de psycholo-
gie, veranderde Vygotsky een naturalistisch model van 
menselijk gedrag in een cultureel en historisch model 
van menselijke praktijk. De notie ‘bemiddeling’ vormt 
een centraal concept in de theorie van Vygotsky (Wertsch, 
1985, p. 15; Yaroshevsky, 1989). 

In de activiteitstheorie is een aantal studies te vinden dat 
het framework van scaffolding gebruikt in het onderwijs 
om concepten te operationaliseren, zoals contingent tea-
ching (Wood, Wood, & Middleton, 1978), assisted perfor-
mance (Jadallah, Anderson, Nguyen-Janiel, Miller, Kim, 
Kuo, Dong, & Wu, 2010; Tharp & Gallimore, 1988), cog-
nitive apprenticeship (Rogoff, 1990), guided inquiry 
(Palicsar, 1998), joint problem-solving (Butler, 1998), flying 
buttress (steunbeer) (Donahue & Lopez-Reuna, 1998), en 
responsive teaching (Gaskins, Anderson, Pressley, 
Cunicelli & Satlow, 1993). 

In het kader van ons onderzoek geven we een definitie 
van het begrip ‘scaffolding’ zoals wij dat conceptualiseren 
voor lerende leraren die in hun onderwijsontwikkeling 
een paradigmawisseling doormaken (Cole & Cole, 2001; 
Van de Pol et al., 2010, 2011; Schiferli, 2002, p. 18):
  Scaffolding betekent ondersteuning/bemiddeling in de 

vorm van hulp op maat die plaatsvindt in de zone van 
naaste ontwikkeling en opgevat wordt als een neven-
schikkende responsieve manier van begeleiding door 
middel van coaching, mentoring en collegiale consulta-

tie, gericht op de conceptuele ontwikkeling van ideeën en 
visie en op het aanleren van vaardigheden voor de nieu-
we deelneming aan de activiteit die OGO heet en be-
staat uit de volgende strategieën: contingentie, fading en 
de overdracht van verantwoordelijkheid.

We hebben in dit hoofdstuk tot hiertoe de kernpunten 
van onderwijsontwikkeling weergegeven in de vorm van 
onderwijsontwikkelingsaspecten en de verbinding ge-
maakt met het model van het activiteitssysteem en de 
activiteitstheorie. We destilleren eerst de theoretische 
indicatoren die gaan helpen om het onderzoek in de 
praktijk uit te voeren. In de volgende paragraaf marke-
ren we de indicatoren die als gesloten codes worden ge-
bruikt.

3.6 Geselecteerde gesloten codes

In deze paragraaf geven we een overzicht hoe we de as-
pecten van onderwijsontwikkeling verbinden met het 
model van Engeström en welke codes we selecteren en 
daaraan koppelen. Dat wordt zichtbaar iIn onderstaande 
tabel 223 verbinden we de aspecten van onderwijsont-
wikkeling met het model van Engeström en de gesloten 
codes uit de hoofdstukken 2 en 3. We geven een verkla-
ring voor de rationele overwegingen achter die verbin-
dingen. Daarbij gaan we uit van de verbindbaarheid van 
de onderscheiden onderdelen, omdat ze onzes inziens 
van vergelijkbaar niveau zijn.l 2. In dit hoofdstuk maken 
we ons opnieuw een voorstelling hoe de praktijk van de 
basisschool eruit komt te zien, beredeneerd vanuit de 
activiteitstheorie als voedingsbodem, en waarbij gaande-
weg een OGO-conceptie ontstaat van de zich ontwikke-
lende schoolorganisatie. Wij vormen op grond van de 
geselecteerde gesloten codes uit dit theoriehoofdstuk de 
configuratie van de OGO-school als zich ontwikkelende 
organisatie. De codes geven mogelijkheden voor de rich-
ting van de individuele gesprekken die met verschillen-
de personen in de zich ontwikkelende OGO-scholen 
zullen worden gevoerd. We proberen te ontdekken hoe 
het OGO-concept gestalte wordt gegeven en welke patro-
nen zichtbaar zijn in de zich ontwikkelende schoolorga-
nisatie. Om de voorgestelde configuratie te kunnen vor-
men, willen we aangeven hoe de codes logisch met 
elkaar samenhangen. Daarmee beargumenteren we de 
keuze voor de hier geselecteerde codes. 

We stellen ons theoretisch een overgang voor van de on-
derwijsconcepten PGO naar OGO. Die overgang marke-
ren we met de codes ‘internalisatie/interiorisatie’ en 
‘transitie’. Om de overgang te maken op de twee domei-
nen, de mensen en het systeem, is ‘reflectie’ een hulp-
middel om de transitie gestalte te geven. Beargumenteerd 
‘leiderschap’ is van belang om regels te stellen en rand-
voorwaarden te creëren om ontwikkeling op de twee do-
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meinen te laten plaatsvinden. ‘Coaching’ en ‘collegiale 
consultatie’ vormen de hulp op maat die bij scaffolding 
wordt ingezet (zie paragraaf 3.5.5).

Internalisatie/interiorisatie
Internalisatie/interiorisatie wordt in de context van deze 
studie opgevat op systeem- en organisatieniveau van “de 
overgang van het sociale (externe) naar het interne pro-
ces van zich toe-eigenen” (Vygotsky, 1978, p. 57). 
‘Egobinding’ is een kwaliteit van de interiorisering, elke 
professional krijgt het gevoel dat de vernieuwing, om in 
een OGO-context de organisatie van de school te verbe-
teren zodat OGO beter verloopt, iets is van haar- of hem-
zelf. De betrokkenheid wordt vergroot, zodat het delen 
van het motief in gemeenschap gemeengoed wordt van-
uit de innerlijke wens van de individuele leraar.

Transitie
In de schoolorganisatie wordt transitie opgevat als “de 
overgang van het ene onderwijsparadigma naar het an-
dere in de reeks van substitutie, transitie en transforma-
tie” (De Wolf, 1998, p. 23). ‘Reeks’ kunnen we hier opvat-
ten als een cyclisch proces: de oude vorm wordt 
vervangen, omgezet naar een ander paradigma en ge-
herformuleerd en getransformeerd. De ontwikkeling op 
de lijn Subject/Object om te komen tot een veranderd 
Object is het doel van de handelingen die worden ver-
richt. In een lerend activiteitssysteem is leren de activi-
teit gericht op een ontwikkelingsstap: de overgang van 
bijvoorbeeld PGO naar OGO. De oude vorm van activi-
teit moet plaatsmaken voor de nieuwe vorm van activi-
teit die collectief wordt gegenereerd en het activiteitssys-
teem evoluerend maakt. 

Reflectie
Reflectie wordt in gezamenlijkheid in de community be-
oefend om transformatieprocessen met elkaar te delen. 
Het bestaande handelingsrepertoire van de leraren moet 
worden omgezet naar nieuwe rollen en dat vraagt een 
mentaal en emotioneel proces dat onder ogen moet wor-
den gezien. Reflectie is in de schoolcontext “het naden-
ken over wat je op welke manier gedaan hebt in onder-
wijsleersituaties en waarom je dat op deze manier 
gedaan hebt, met het doel tot (nieuwe) inzichten te ko-
men; inzichten in/over je eigen leren en ontwikkeling, 
in relatie tot je wereldbeeld; inzichten in/over je leerlin-
gen en hun leren en ontwikkeling in relatie tot je wereld-
beeld; inzichten die handvatten bieden voor verbetering” 
(Pauw, 2007, p. 104). Reflectie is nodig om het leerpo-
tentieel van de lerende in het activiteitssysteem te ver-
groten. Door reflectie neemt de lerende professional af-
stand van alledaagse handelingen en kijkt naar de 
nieuwe vorm van activiteit die collectief gegenereerd 
wordt. De ‘herontwerpdialoog’ is nodig om tot ontwikke-
ling en leren te komen onder begeleiding van een onder-

steuner als coach. Dat vraagt ook een vorm van leider-
schap waarbij de lerende centraal staat.

Leiderschap
Leiderschap is verbonden met regels en afspraken die 
worden gemaakt om de nieuwe deelneming in het acti-
viteitssysteem gestalte te geven. Leiderschap in de school 
kan opgevat worden als “het samen met leraren ontwik-
kelen van een productieve schoolcultuur, waarin leraren 
en leerlingen leren en waarbij de schoolleider sturing 
geeft” (Leithwood, 1994; Sleegers, 2000; Verbiest, 2006, 
2008).
Gezien de geformuleerde aanname aan het slot van para-
graaf 3.5.4 is de schoolleider met het voorgestelde profiel 
van cruciaal belang om de professionals in de school de 
ruimte te geven om zich te kunnen ontwikkelen; daarbij 
zijn visie en beleid nodig en sturing om mensen tot dat 
gezamenlijke motief en tot de voorgestelde verbeterde 
praktijk te brengen. De actoren voeren hun activiteiten, 
gericht op het transitieproces van bijvoorbeeld PGO naar 
OGO, uit in een lerend activiteitssysteem met de nodige 
regels. In die zin bemiddelen de regels tussen Subject en 
Object. Het leren van lerende OGO-scholen vraagt om 
regels die aangestuurd worden door leiderschap in sa-
menspraak met het team. Het expansief leren van het 
systeem is nodig om de transitie te kunnen maken. Het 
zich ontwikkelen van de leraar als mens en professional 
staat hierbij centraal. Dat vraagt een empathische vorm 
van leiderschap, waarbij ‘empathisch’ staat voor het in-
voelend hebben van individuele aandacht en respect en 
zorg voor leraren (zo zagen we in paragraaf 3.5.4).

Coaching
Coaching is een hulpmiddel dat ingezet wordt om tot 
een veranderd Object te komen, dat wil zeggen de gebo-
den hulp op maat sluit bij elke lerende leraar aan op de 
fase van actuele ontwikkeling (in paragraaf 3.5.5 gaven 
we dat aan met het begrip ‘contingentie’). Coaching kan 
omschreven worden als “die stijl van begeleiding waar-
door anderen uit zichzelf in beweging komen” (Lingsma, 
2001, p. 12; Lingsma & Bolung, 2001; Lingsma & 
Scholten, 2001). Coaching is een duidelijk hulpmiddel 
om in ontwikkel- en leerprocessen van professionals in 
de school ondersteuning te geven. Belangrijk in de 
OGO-school is dat dit hulpmiddel ook ‘des OGO’s’ wordt 
ingevuld, niet door de coach van bovenaf wordt opge-
legd, maar dat er gewerkt wordt aan persoonlijke ont-
wikkel-/hulpvragen van leraren. Het leerpotentieel van 
de lerende staat voorop. Alledaagse handelingen worden 
onder de loep genomen en gekoppeld aan de nieuwe 
vorm van activiteiten die collectief afgesproken zijn.

Collegiale consultatie
Collegiale consultatie is net als coaching een hulpmid-
del om in samenspraak met een collega of collega’s de 
activiteiten zo in te richten dat het gezamenlijke doel 
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wordt bereikt. Beide zijn vormen van ondersteuning in 
het ontwikkelingsproces. “Collegiale consultatie is het 
bijstaan van leerkrachten door (intern) begeleiders in 
het realiseren van goed onderwijs in de klaspraktijk” 
(Schiferli, 2002, p. 18). Net als ‘coaching’ is ‘collegiale 
consultatie’ een middel om professionalisering en ont-
wikkeling in gang te brengen en/of te houden voor de 
lerende leraar. Een verbeterde praktijk is het oogmerk 
en de professionals werken aan hun gewenste compe-
tenties, zodat het de pedagogische en didactische hande-
lingen als activiteiten ten goede komt.

In onderstaande tabel 223 verbinden we de aspecten van 
onderwijsontwikkeling met het model van Engeström 
en de gesloten codes uit de hoofdstukken 2 en 3. We 
geven een verklaring voor de rationele overwegingen 
achter die verbindingen. Daarbij gaan we uit van de ver-
bindbaarheid van de onderscheiden onderdelen, omdat 
ze onzes inziens van vergelijkbaar niveau zijn. 

*  Bij institutionalisering gaat het om de handelingsin-
teriorisatie. In het handelen zit het denken, omdat 
Vygotsky ‘denken’ beschouwde als een vorm van 
‘handelen’. De koppeling denken en handelen be-
schouwen we als een vergelijkbare verbinding die 
plaatsvindt bij visie- en ideeënontwikkeling om een 
onderwijsconcept in te voeren in de schoolorganisa-
tie. Het gaat bij het institutionaliseren om de over-
gang van het sociale externe naar het interne proces 
van zich toe-eigenen (zie deze paragraaf). Daarvoor 
zijn de codes uit H2 gekozen. ‘Visie op OGO’ is be-
langrijk voor de ideeënontwikkeling; het ‘beredene-
ren van het aanbod’ (waarom doe je de dingen zoals 
je ze aanbiedt aan kinderen) geeft mogelijkheden 
voor de verdediging van het concept en ‘thematise-
ren’ kan een speerpunt zijn als eerste stap om invoe-
ring van OGO concreet te maken in het onderwijs-
curriculum. De codes uit H3 zijn in beeld om de 
overgang van PGO naar OGO te duiden met ‘inter-
nalisatie’, ‘interiorisatie’ en ‘transitie24’. ‘Reflectie’ is 
een ‘mechanisme’ om transformatie in een systeem 
met elkaar te ondergaan bij paradigmawisseling. 
Nieuwe rollen moeten worden aangeleerd en oude 

worden afgeleerd. Dat vraagt om het nadenken over 
wat en waarom je de dingen doet die vereist zijn 
voor een transitie. Het model van Engeström geeft 
de mogelijkheid de transitie te volgen op de lijn 
Subject/Object/Outcome.

*  Meerperspectiviteit vraagt om een manier van meta-
denken om de invoering van OGO vanuit verschil-
lende perspectieven te bekijken en te bestuderen. 
Het vinden van een vereiste manier van handelen 
en communiceren is te leren vanuit verschillende 
praktijken (binnen en buiten het eigen systeem) en 
raakt het ‘subjectief concept’ van de lerende profes-
sional. Door de eigen praktijk te zien door de ogen 
van andere praktijken wordt het eigen concept aan 
kritische vragen onderworpen. Op vergelijkbaar ni-
veau vindt door reflectie een mindshift plaats om het 
oude (PGO) los te laten en het nieuwe (OGO) te le-
ren. Dat proces gebeurt vanuit een horizontale ver-
houding in het centrum van het activiteitssysteem: 
de CoP (Community of Practice).

*  Personeelsontwikkeling verbinden we met Division of 
Labour. De rolverdeling waarbinnen de actoren hun 
activiteiten uitvoeren, zien we als een vorm van de 
ontwikkeling van de professional in de zich ontwik-
kelende schoolorganisatie (zie paragraaf 3.5.3).

*  Transformationeel leiderschap is het type leiderschap 
waarbij men de onderwijsontwikkeling begeleidt. 
De ‘kernwaarden van OGO’ zijn de kernaspecten 
van het OGO-concept die de schoolleider tot ontwik-
keling laat komen in de school. ‘Leiderschap’ moet 
daarvoor eveneens ontwikkeld worden als leider-
schap vanuit OGO. Binnen het model van Engeström 
krijgt leiderschap een plaats bij Rules.

*  Ondersteuning is een implementatiemiddel om 
mensen in het systeem een transitie te laten maken. 
‘Doelgericht aanbod’ geeft een mogelijkheid de visie 
op OGO te beargumenteren. Dat vraagt om ‘coa-
ching’ en ‘collegiale consultatie’ als begeleidingsim-
pulsen.

We spraken tot nu toe van een ‘zich ontwikkelende 
schoolorganisatie’. In een lerend activiteitssysteem is le-
ren de activiteit gericht op een ontwikkelingsstap, in dit 

Tabel 2 
De onderwijsontwikkelingsaspecten uit H3 verbonden met de Gesloten codes en het model van Engeström

Aspecten van onderwijsontwikkeling uit H3 Gesloten codes H2 Gesloten codes H3 Model Engeström

Institutionalisering Visie op OGO
Doelgericht aanbod
Thematiseren

Internalisatie/Interiorisatie/Transitie
Reflectie

Subject/Object/Outcome

Meerperspectiviteit Subjectief concept Community of practice

Personeelsontwikkeling Division of labour

Transformationeel
Leiderschap

Kernwaarden OGO Leiderschap Rules

Ondersteuning Doelgericht aanbod Coaching
Collegiale consultatie

Tools
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geval om te komen tot een veranderd Object. De oude 
vorm van activiteit (PGO) moet plaatsmaken voor de 
nieuwe vorm van activiteit (OGO) die collectief wordt 
gegenereerd en het activiteitssysteem evoluerend maakt. 
Zo wordt een organisatie ‘lerend’. Wat ‘de lerende orga-
nisatie’ precies inhoudt, beschrijven we in hoofdstuk 4.

3.7 Proloog op hoofdstuk 4

We spraken tot nu toe van een ‘zich ontwikkelende 
schoolorganisatie’, die mogelijk werd door de school te 
beschouwen als een activiteitssysteem. In zo’n activi-
teitssysteem is ‘leren’ gericht op vergroting van het han-
delingsrepertoire van de lerende leraren. De oude vorm 
van activiteit (PGO) moet plaats maken voor de nieuwe 
vorm van activiteit (OGO) die collectief wordt gegene-
reerd en het activiteitssysteem zich ontwikkelend maakt. 
“De activiteitstheorie plaatst het leren van professionals 
in de context van de expansie van het activiteitssysteem 
waarin zij werkzaam zijn” (Miedema & Stam, 2008, p. 
36). Het leren van die professionals, individueel en in 
samenwerkende processen, gaat hand in hand met de 
transformatie van het activiteitssysteem. Individuen en 
groepen streven een collectieve activiteit na in ons on-
derzoek, dat gericht is op het invoeren van het OGO-
concept. Ze doen dat in de vorm van doelgerichte hande-
lingen die voor een effectieve invoering van het concept 
noodzakelijk zijn.

In de begripsanalyse van paragraaf 3.2 vatten we al sa-
men op welke twee domeinen we de ontwikkeling van 
een school dienen te beschouwen:
1 De conceptuele ontwikkeling van ideeën en visie als een 

intern ontwikkelingsproces van individuele professionals 
en het team dat plaatsvindt door co-creatie;

2 De praktijkontwikkeling die plaatsvindt door het plan-
matig invoeren van ontwikkelingsaspecten op organisa-
tieniveau van de school, het leren veranderen van de 
school als organisatiesysteem.

Ons criterium is om deze twee domeinen én de tien on-
derwijsontwikkelingsaspecten met elkaar te verbinden 
en deze weer te koppelen aan het model van het activi-
teitssysteem van Engeström. 

Waar we het niet expliciet vermelden, slaan beide domei-
nen op het genoemde onderwijsontwikkelingsaspect. 
Als het op andere wijze verloopt, vermelden we dat. 

De onderwijsontwikkelingsaspecten die we in dit hoofd-
stuk een plaats hebben gegeven, zijn:
1 Meerperspectiviteit;
2 Institutionalisering;
3 Personeelsontwikkeling;
4 Transformationeel leiderschap;
5 Ondersteuning.

Deze aspecten zijn verbonden aan de school-in-ontwik-
keling als activiteitssysteem. Het gaat hierbij om: hande-
len en leren van individuen en groepen in een ontwikkelende 
context. Het gaat hier over co-creatie. Deze vijf aspecten 
slaan op de interne structuur van de school als het acti-
viteitssysteem met de persoonlijke ontwikkeling van 
mensen als speerpunt (domein 1).

Binnen de school als activiteitssysteem kunnen we spre-
ken van het leren van de schoolorganisatie als gericht 
proces ten behoeve van onderwijsontwikkeling. Zo 
wordt een organisatie ‘lerend’. Het model van Engeström 
is met name gericht op de verandering van activiteiten in 
het systeem en minder op het veranderingsproces dat daarbij 
op organisatieniveau binnen de school speelt. Engeström 
reikt een institutionele context aan om de ontwikkeling 
van het basale systeem te begrijpen, zo zagen we in pa-
ragraaf 3.3. We komen wat tekort om de school als le-
rende organisatie te begrijpen vanuit de transformatie 
van het systeem. De componenten in het model van 
Engeström spelen vooral een bemiddelende rol bij de 
veranderende activiteiten op de lijn van Subject naar 
Object. De samenhang van die componenten en het dy-
namische karakter ervan worden in het activiteitssys-
teem minder zichtbaar op het niveau van de organisatie 
zelf. Voor dit onderzoek hebben we ook die nodig, om 
het veranderingsproces op organisatieniveau te be-
schouwen en te kijken naar de organisatieontwikkeling 
van de zich ontwikkelende OGO-school.

Bij het proces van zich ontwikkelen in de richting van 
een lerende organisatie spelen ook nog andere aspecten 
van onderwijsontwikkeling (paragraaf 3.4) een rol. We 
geven hier de overige vijf aspecten van onderwijsontwik-
keling nog een keer weer, zoals we die uit de onder-
zoeksliteratuur destilleerden:
6 De individuele school is het centrum van de verandering 

(contextspecifieke benadering).
7 Interne omstandigheden van scholen zijn een focus voor 

verandering.
8 Verandering moet systematisch benaderd worden (als 

langdurig proces gericht op incorporatie).
9 Onderwijsdoelen moeten effectiever worden bereikt.
10 Geïntegreerde implementatiestrategieën worden gehan-

teerd.

Deze laatste vijf overige aspecten, die we meenemen 
naar hoofdstuk 4, zijn onzes inziens gericht op: de orga-
nisatieontwikkeling van de school verbonden met ontwikke-
lingsprocessen, het leren veranderen van het systeem; kortom: 
het leren van organisaties (domein 2).

Welke rol die aspecten spelen, wat ‘de lerende organisa-
tie’ precies inhoudt en welke bijdrage dat levert aan dit 
onderzoek, beschrijven we in hoofdstuk 4.
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4.1 Inleiding

We stelden dat we de school opvatten als een levend or-
ganisch systeem en daarom spreken van onderwijsont-
wikkeling. Dit doen we in navolging van Lagerweij & 
Lagerweij-Voogt (2004, pp. 189, 190). Beide auteurs stel-
len dat de school als lerende organisatie een voorwaarde 
is voor onderwijsontwikkeling. In de eerste drie hoofd-
stukken spraken we over ‘de zich ontwikkelende organi-
satie’. We presenteren in dit hoofdstuk ‘de lerende orga-
nisatie’ om alle onderwijsontwikkelingsaspecten te 
kunnen betrekken in dit onderzoek. Tevens gebruiken 
we dit hoofdstuk om OGO te karakteriseren en een con-
ceptualisering te krijgen van een lerende OGO-school.

We selecteerden in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.2) twee do-
meinen in deze studie waarop ontwikkeling in een orga-
nisatie is gericht: op ‘mensen’ en op het ‘organisatiesys-
teem’. We stelden dat ze wel te onderscheiden, maar 
nauwelijks te scheiden zijn. In dit hoofdstuk gaat het 
voornamelijk over de ontwikkeling van het organisatiesys-
teem.

We hebben niet de pretentie een uitputtend overzicht te 
geven van wat een lerende organisatie inhoudt. We rich-
ten ons voor de operationalisering van de kernbegrippen 
op de activiteitstheorie. Allereerst geven we een be-
schouwing van het leren van organisaties en het leren 
binnen de activiteitstheorie als expansie (paragraaf 4.2).

De literatuur geeft handvatten om al een voorstelling te 
maken van een lerende organisatie. Uit de beschikbare 
literatuur geven we een overzicht welke kenmerken van 
lerende organisaties we vinden (in paragraaf 4.3). We 
nemen de overige vijf onderwijsontwikkelingsaspecten 
uit hoofdstuk 3 mee in dit hoofdstuk, de nummers 6 tot 
en met 10 zoals genoemd in paragraaf 3.7, om het leren 
veranderen van organisaties te bekijken en te komen tot 
een beschrijving van een lerend activiteitssysteem (in 
paragraaf 4.3.3). In paragraaf 4.4 bespreken we twee in-
strumenten voor kennisontwikkeling die een rol spelen 
in een lerende organisatie, en ingezet kunnen worden 
in het lerend activiteitssysteem als ondersteuning van 
de actoren om tot ‘betekenisvol leren’ te komen. Daarna 
spreken we over belemmerende factoren bij het leren 

van organisaties (paragraaf 4.5). In paragraaf 4.6 gaan 
we in op het dynamische karakter van organisatieont-
wikkeling van de school. In paragraaf 4.7 beschrijven we 
de gesloten codes die we uit de hier besproken theorie 
halen. We sluiten dit hoofdstuk af met een conceptuele 
karakterisering van een OGO-school als lerende organi-
satie (paragraaf 4.8).

4.2 Leren van organisaties

Organisaties leren door de wisselwerking van mensen 
in relatie tot hun omgeving. “Samen kennis ontwikke-
len en die nieuwe kennis delen is samen kennis verme-
nigvuldigen in voortdurende verandering” (Popeijus & 
Geldens, 2009, p. 55). Het leren van organisaties kan 
volgens Foil en Lyles (1985) opgevat worden als het leren 
op twee ontwikkelingsdimensies. Een ontwikkeling op 
cognitief gebied en een ontwikkeling in gedrag. Een cog-
nitieve ontwikkeling verwijst dan naar het zich als orga-
nisatie eigen maken van kennis, inzicht en vaardighe-
den én naar het opdoen van ervaringen (Sinclair & Ryan, 
1987). Een ontwikkeling in gedrag verwijst naar een ge-
dragsverandering. Die gedragsverandering heeft als 
doel het realiseren van gedrag dat beter beantwoordt aan 
het doel van degene die leert. Het gaat om gedrag dat 
effectiever is (Swieringa en Wierdsma, 1990).

Voor het leren van een organisatie is zowel een cogni-
tieve ontwikkeling als een ontwikkeling in gedrag nood-
zakelijk, maar niet noodzakelijk aan elkaar gekoppeld. 
Het is op z’n minst merkwaardig dat gedragsverande-
ring in een organisatie kan optreden zonder dat er spra-
ke is geweest van een cognitieve ontwikkeling. Andersom 
kunnen kennis, inzicht, vaardigheden en ervaringen 
worden opgedaan zonder dat dit verandering in gedrag 
tot gevolg heeft (Klerks, 2000). Volgens Foil en Lyles 
hebben organisaties in beide gevallen niet(s) geleerd. Er 
zijn auteurs die erop wijzen dat leren van organisaties 
ook plaatsvindt als door een cognitieve ontwikkeling de 
range van mogelijke gedragingen verandert (Huber, 
1991).

Hoofdstuk

De lerende organisatie 4  
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Het leren in een school als lerende organisatie kan voor-
gesteld worden als een cyclisch leerproces dat uit fasen 
bestaat (Hoewijk, 1993). Die fasen zijn: het uitvoeren 
van onderwijstaken en het evalueren ervan; analyse van 
wat goed en minder goed ging en op grond daarvan za-
ken bijstellen; oplossingen bedenken op grond van de 
analyse en in een nieuwe situatie toepassen. Hoe lang-
durig, ingrijpend of intensief het leerproces is, hangt 
onder meer af van de soort kennis en de complexiteit 
ervan. Als er feitenkennis of procedurele kennis wordt 
overgedragen, is de kennisverwerving een kwestie van 
aanleren van nieuwe feiten en regels binnen het be-
staande referentiekader. Als het referentiekader zelf ter 
discussie wordt gesteld, is de kennisoverdracht langdu-
riger en intensiever. Het gaat dan om metakennis die 
wordt overgedragen. Deze kennisverwerving kan zelfs 
leiden tot reflectie op de eigen uitgangspunten en cultu-
rele identiteit. 

Argyris en Schön spreken in dit verband over “single-loop 
learning” als feitenkennis en procedurele kennis worden 
aangeleerd en over “double-loop learning” als er metaken-
nis wordt verworven (Argyris, 1992; Schön, 1983). Zij 
wijzen erop dat organisatieleden gezien worden als de 
drijvende kracht achter zowel het functioneren als het 
leren van een organisatie (Argyris & Schön, 1978). Zij 
stellen dat het leren van organisaties niet louter het le-
ren van individuen is, hoewel organisaties alleen maar 
kunnen leren door de ervaringen en acties van indivi-
duen. Het leren van een organisatie vindt pas plaats als 
leren van bijvoorbeeld één individu effect heeft op de 
andere organisatieleden, als er tenminste interactie is. 
In dat geval spreken ze van ‘collectief leren’. Leren vindt 
niet noodzakelijkerwijze plaats als er sprake is van inter-
actie (Nias, Southworth & Campbell, 1992). Een organi-
satie heeft pas geleerd als de leerervaringen zijn ingebed 
(geïnterioriseerd) in het geheugen van de organisatie 
(Argyris & Schön, 1978). Collectief gemaakte afspraken 
worden omgezet in gedragsverandering van mensen als 
deelnemers binnen het organisatiesysteem. Bijvoorbeeld 
een gezamenlijk doorgemaakt proces van visieontwikke-
ling heeft effect op het uiten van de handelingen die de 
professional uitvoert. In een schoolorganisatie kan het 
invoeren van een onderwijsvernieuwing bewerken dat 
leraren anders met hun onderwijsaanbod omgaan door 
kinderen meer inbreng in hun lessen te geven. Een 
groep moet een evenwicht vinden in het onderling af-
stemmen van de nieuwverworven kennis. Een groep als 
geheel ondergaat dan een leerproces. Wat voor indivi-
duen geldt, geldt op een hoger niveau van leren ook voor 
een groep, een collectief.

We willen een aantal specifieke vormen van leren van 
organisaties beschrijven, namelijk ‘expansief leren’ (in 
paragraaf 4.2.1), ‘boundary crossing’ (paragraaf 4.2.2) en 
‘ordeleren’ (paragraaf 4.2.3).

4.2.1 Expansief leren

Engeström geeft aan zijn specifieke wijze van beschrij-
ving van wat leren inhoudt de term expansief leren. 
Expansief leren is volgens hem ‘ontwikkeling’ 
(Engeström, 2004a). Dit houdt in dat deelnemers in een 
activiteitssysteem een gezamenlijk leer- en ontwikke-
lingsproces doormaken bij het uitvoeren van activitei-
ten. Dat proces levert op dat er iets wordt geleerd of ont-
dekt wat nog niet eerder bekend was waardoor (het 
Object van) een activiteit kan worden uitgebreid of ver-
anderd. Bij Engeström betekent expansief leren dat er 
collectief wordt gereflecteerd op een bestaande proble-
matische praktijk binnen een systeem. Het oude sys-
teem wordt omgevormd naar een nieuw systeem. Dat 
gaat gepaard met een kritische houding tegenover het 
oude systeem. Dat begint met het ter discussie stellen 
van probleemdefinities en doelen van het oude systeem 
(die zijn ingebed in de omgeving en hun historische 
ontwikkeling), van procedures en regels, van het ma-
nagement, en dergelijke (Engeström, 1987, p. 168). 
Daardoor wordt het systeem aan transformatie en recon-
ceptualisatie onderworpen en breidt het zich uit door de 
uit te voeren handelingen. Tijdens dat transformeren 
van de activiteit worden barrières genomen en strijd 
wordt geleverd om het oude systeem te transformeren 
tot een nieuw systeem. Deelneming aan het nieuwe sys-
teem of de nieuwe praktijk vraagt herijking van de han-
delingen die de activiteiten in het activiteitssysteem 
nieuw elan geven. Daardoor komen er mogelijkheden in 
beeld om het nieuwe systeem vorm en inhoud te geven. 
Dat gebeurt door de tegenstellingen aan te pakken die 
zo fundamenteel zijn dat de oplossing (die buiten de ge-
baande wegen treedt en de geijkte kaders overstijgt) een 
kwalitatief nieuw activiteitssysteem oplevert. Dat hele 
proces van tegenstellingen aanpakken, herdefiniëren, 
herzien, herijken, reconceptualiseren en transformeren 
van arbeid door de handelingen, waarbij het stellen van 
fundamentele vragen aan het bestaande systeem niet uit 
de weg gegaan wordt, noemt Engeström expansief leren 
(zie ook Engeström, 1987, p. 125/p. 157; Engeström, 
2001, p. 153; Tuomi-Gröhn & Engeström, 2003).

Binnen de activiteitstheorie speelt het begrip ‘discursie-
ve processen’ een grote rol. ‘Discursief’ staat hier voor 
‘al redenerend’. Het zijn de “discursieve processen die 
leiden tot gedeelde betekenisgeving, waarbij inhouden 
en taken worden geherdefinieerd” (Engeström, 1994, p. 
43; Wells, 1999, 2002). In discours (paragraaf 4.2.4) 
over het verander(eren)d Object met de gemeenschap 
van het activiteitssysteem worden betekenissen gedeeld 
en krijgen mensen taken in de arbeid (arbeidsdeling). 
Engeström benoemt het leren dat in de gemeenschap zo 
wordt aangepakt en met elkaar wordt gedeeld, ontwik-
keld en expansief geleerd als “derde-orde-leren” 
(Engeström, 1994, p. 43). Het kijken over de grenzen 
van het eigen activiteitssysteem, boundary crossing ge-
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noemd, is daarbij een must om te kunnen ontwikkelen. 
Boundary crossing is een voorwaarde om tot expansief 
leren te komen. Deelnemers uit het systeem moeten 
hun eigen comfortzone25 durven verlaten om zo te komen 
in de ‘boundary zone’ (Engeström, 2001, p. 136). We leg-
gen uit wat boundary crossing inhoudt.

4.2.2 Boundary crossing

Voor het leren en ontwikkelen is het nodig te bepalen 
wie er leren, waarom ze leren, wat ze leren en hoe ze 
leren (Engeström, 2001). Wat verder nodig is voor het 
leren en zich ontwikkelen, is het in botsing komen met 
ideeën en opvattingen uit andere (sub)activiteitssyste-
men, als voorwaarde voor expansief leren (Engeström, 
2008). Volgens Engeström vindt “betekenisvolle trans-
fer van cognitie en leren steeds vaker plaats door interac-
tie tussen collectieve activiteitssystemen” (Engeström, 
Engeström & Kärkkäinen, 1995, p. 320). De deelnemers 
in het activiteitssysteem worden uitgedaagd om grenzen 
over te gaan, en zo aanpalende activiteitssystemen te la-
ten meedoen in de expansie om te komen tot nieuwe 
‘boundary objects’ die vernieuwend werken in het eigen 
systeem. Het aftasten van andere systemen als activiteit 
noemt Engeström (1999c) ‘boundary crossing’. Hij geeft 
voor het onderwijs voorbeelden hoe boundary crossing 
werkt (Engeström, 2008, pp. 86-117), ook in co-creatie-
processen (a.w., pp. 113-116). Professionals worden bij het 
overschrijden van grenzen gedwongen tot nieuwe ken-
nisactiviteiten. We willen bovengenoemde twee begrip-
pen nader definiëren. Akkerman & Bakker (2011, 2012) 
geven een omschrijving. ‘Boundary crossing’ zien zij als 
het overgaan van grenzen. “Met grenzen bedoelen we 
sociale of culturele verschillen tussen praktijken die lei-
den tot problemen in handelingen of in de interactie 
met andere praktijken” (Akkerman & Bakker, 2011, p. 
133). De letterlijke vertaling is ‘grensoverschrijding’ 
(Akkerman & Bakker, 2012, p. 16). De term is door 
Engeström, Engeström en Kärkkäinen (1995, p. 320) ge-
bruikt om te beschrijven hoe verschillende professionals 
te maken hebben met verschillende kennisdomeinen en 
subculturen, maar er toch in slagen om samen te wer-
ken. Verbindingen tussen sociale systemen zijn van be-
lang voor leerprocessen. “Boundary crossing kan wor-
den opgevat als het opheffen van de discontinuïteit door 
het leggen van verbindingen tussen verschillende prak-
tijken en het vinden van een manier om te handelen en 
te communiceren” (Akkerman & Bakker, 2012, p. 16). 
Discontinuïteit ontstaat op het moment dat sociale of 
culturele verschillen tot problemen leiden. Het opheffen 
van discontinuïteit is een moeizaam proces, zo conclu-
deren beide auteurs, maar een proces dat leerpotentieel 
met zich meebrengt. Volgens Akkerman (2011, p. 22) 
brengen grenzen de dynamiek aan en zetten ze proces-
sen van bewustwording in gang. Het vergt een abstrac-
tiestap op metaniveau om genoemde problemen in ter-

men van grenzen te analyseren. Een andere abstractiestap 
is door niet alleen naar organisaties te kijken, maar naar 
praktijken in het algemeen: teams, afdelingen, groepen 
(Akkerman & Bakker, 2012, p. 15).

Hieronder geven we twee voorbeelden van grenservarin-
gen. De eerste is een fictieve casus van een schoolteam 
dat letterlijk de grens overgaat om elders kennis op te 
doen van een onderwijssysteem. Het tweede voorbeeld 
is een intern grensprobleem binnen de school die te ma-
ken heeft met verschillende actoren die verbonden zijn 
met het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling.

VOORBEELD < Een team van een basisschool overweegt 
om zijn didactische aanpak te wijzigen en besluit om 
zijn hele onderwijsconcept ter discussie te stellen en 
ruimte te geven aan de activerende didactiek. Kinderen 
moeten meer eigenaar worden van hun eigen leerpro-
ces. Eén leraar uit het team volgt een masteropleiding 
‘Leren en innoveren’ en krijgt in zijn studie veel 
aangeboden over het onderwijssysteem in Finland. 
Wanneer hij dat in het team inbrengt, besluit het 
management van de school om met een delegatie van 
het team naar Finland te gaan om te kijken hoe het 
onderwijssysteem daar is ingericht. Welke rol het 
management heeft, welke taken leraren oppakken om 
kinderen meer inbreng te geven en hoe kinderen 
daarop reageren. Het kwaliteitzorgsysteem wordt 
bekeken en hoe in Finland passend onderwijs is 
vormgegeven. Na die studiereis van een week komt de 
delegatie terug in het team en rapporteert de bevindin-
gen. De discussie over hun eigen onderwijsconcept 
wordt ingezet met mogelijkheden voor hun ideeën en 
visie van wat goed onderwijs inhoudt. Opgenomen 
beelden illustreren de verhalen van de delegatieleden 
en naar aanleiding van een inventarisatie van wat er 
goed is aan het onderwijs in Finland worden kritische 
vragen voorbereid over hun eigen onderwijsconcept en 
-systeem. >

VOORBEELD < We geven een voorbeeld van een grens-
probleem binnen het basisonderwijs. Een leerlinge in 
groep 3 valt lange tijd uit vanwege een hersentumor. 
Het meisje wordt geopereerd en de tumor kan worden 
weggenomen. Na een halfjaar komt ze op school terug 
en probeert de draad weer op te pakken. Al snel blijkt 
dat ze last heeft met het fonemisch bewustzijn en het 
‘sociale snapvermogen’26 dat zich vooral manifesteert 
bij begrijpend lezen. De school test het kind en de 
diagnose ‘dyslexie’ wordt snel gesteld. Het meisje 
krijgt extra bijles om het leerprobleem aan te pakken. 
De vorderingen blijven echter uit. De ouders vertrou-
wen de diagnose niet en laten het kind elders testen. 
Daaruit komt de diagnose ‘NLD’ (Non-verbal Learning 
Disabilities), een non-verbale leerstoornis. Deze 
aandoening blijkt het gevolg te zijn van de operatie 
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waardoor er disbalans is ontstaan in de samenwerking 
tussen de linker- en rechterhersenhelft die vooral het 
gevolg is van niet goed functionerende rechterhersen-
helft, daar waar de tumor is verwijderd. Doordat het 
meisje niet wordt begrepen in school komen er 
driftbuien, extreme koppigheid en angsten naar buiten 
als verschijnselen van discontinuïteit. De ouders lopen 
tegen een muur op, omdat de school de diagnose NLD 
niet wil overnemen. Hier botsen twee of meerdere 
systemen, de orthopedagogische praktijk van de 
hulpverlening en de professionaliteit van de intern 
begeleiders van de school. De stem van de ouders, als 
meest betrokken ‘praktijk’ wordt hier niet gehoord. Ze 
hebben een dilemma, hinderlijke grenservaring, die ze 
voorleggen aan de vertrouwensarts van de school. >

‘Boundary objects’ duiden beide auteurs in hun verwij-
zing naar “objecten die op verschillende wijzen in meer-
dere kennispraktijken worden gebruikt en binnen elk 
van die praktijken een eigen functie hebben” (Akkerman 
& Bakker, 2012, p. 17). “Boundary objects zijn het resul-
taat van langlopende samenwerking tussen 
Communities of Practice” (Bowker & Star, 1999, p. 297). 
Ook in het discours dat in OGO-scholen gevoerd wordt 
over wat goed onderwijs inhoudt kan een grensobject 
worden gemarkeerd (zie paragraaf 4.2.4 waarin we be-
schrijven wat we onder een discours verstaan). Dat ge-
beurt dan als we in de samenspraak in staat zijn een stap 
verder te gaan dan anders (zie Wassink & Bakker, 2013, 
p. 234).

VOORBEELD < We geven een fictief voorbeeld uit de 
basisschoolpraktijk. Binnen de school kan het medisch 
dossier van een leerling, dat toekomt aan de school-
arts, dienst doen als grensobject. Als de gegevens 
daaruit gekoppeld worden aan het leerlingvolgsysteem 
dat gegevens bevat over de leerprestaties van het kind, 
kan er een totaalbeeld over het kind ontstaan om het 
functioneren van het kind beter te begrijpen. Het 
‘boundary aspect’ in dit voorbeeld is dat zo’n medisch 
dossier of zo’n leeropbrengst van het kind in betekenis 
verandert en dat er anders wordt gehandeld vanuit de 
totaalbenadering dan wanneer men het kind alleen 
beoordeelt vanuit het medisch dossier of alleen vanuit 
het leerlingvolgsysteem. >

Akkerman & Bakker geven de suggestie voor het organi-
satieleren om een ‘grensanalyse’ uit te voeren als school. 
Daarmee bedoelen ze dat leidinggevenden nagaan hoe 
het sociale netwerk binnen en rondom hun organisatie 
eruitziet, en welke min of meer afgescheiden groepen 
mensen en praktijken daarbinnen bestaan. Op grond 
daarvan kan worden voorspeld welke discontinuïteiten 
in lopende acties en interacties kunnen optreden. Het 
lijkt ook relevant na te gaan welke bruggenbouwers 
(“boundary crossers” of “brokers”, Akkerman & Bakker, p. 

16) en grensobjecten actief zijn en welke rol ze vervullen 
in het verbinden van verschillende groepen en praktij-
ken (zie ook Akkerman, 2011). Bruggenbouwers kunnen 
de functie vervullen van intermediair tussen de praktij-
ken en vergemakkelijken de onderlinge communicatie 
over inhouden van handelingen binnen de praktijken. 
Grensobjecten duiden ook op documenten waarin af-
spraken zijn vastgelegd en geven inzicht in de actieplan-
nen binnen een organisatieontwikkeling specifiek ge-
richt op die unieke situatie van dat activiteitssysteem. 
Wassink en Bakker (2013, p. 234) spreken van een 
‘grensobject’ als “de representatie van het punt waarop 
we besloten een stap verder te gaan dan anders”. Dat 
punt is het gevolg van de bespreking in het discours dat 
gevoerd wordt over een belangrijk grensoverschrijdend 
onderwerp. Het punt markeert een ommekeer in het 
denken en handelen binnen een problematische prak-
tijk. 

We beschouwen boundary crossing als een specifieke 
vorm van leren van organisaties, omdat de deelnemers 
van het activiteitssysteem door het uitvoeren van de 
grens-analyse leervragen gaan stellen aan de deelne-
mers van het andere activiteitssysteem. Deelnemers le-
ren vragen stellen doordat ze in de andere praktijk met 
de eigen praktijk worden geconfronteerd. Daardoor wor-
den ze reflectiever op hun eigen praktijk om zich nieu-
we vormen toe te eigenen en te implementeren naar de 
eigen praktijk. “Een bepaalde opvatting over de situatie 
is niet langer vanzelfsprekend. Er wordt een discontinu-
iteit ervaren die om een nieuwe interpretatie vraagt. Dat 
vraagt weer om een herbezinning” (Wassink & Bakker, 
2013, p. 234). Deze vorm van leren kan worden ingezet 
door schoolleiders bij de overgang van het ene naar het 
andere paradigma, zoals in deze studie wordt voorge-
steld. Dat betekent dat boundary crossing naast een vorm 
van leren ook een voorwaarde is om tot diepgang in het 
leren te komen. Als zodanig is boundary crossing naast 
een vorm van leren ook een voorwaarde die de potentie 
heeft om te stimuleren of aan te zetten tot expansief le-
ren, zoals we zagen in de vorige paragraaf 4.2.1.

De motor van het vernieuwen van een systeem bestaat 
uit het onder ogen zien van de fricties die er zijn. Het op 
het spoor komen van die fricties kan gebeuren door de 
activiteit van het kijken bij anderen. Als een activiteits-
systeem een nieuw element van buiten overneemt, leidt 
dat tot tegenstellingen en het botsen met oude elemen-
ten, zoals bijvoorbeeld met de geldende tools, rules en 
arbeidsdeling (tabel 2). Een dergelijke tegenstelling ver-
oorzaakt spanningen en conflicten, maar ook activitei-
ten om te komen tot verandering van het activiteitssys-
teem als geheel. Zo beschrijven we verderop verandering 
als een cyclus van zich ontwikkelende transformaties. 
Het in botsing komen met ideeën en opvattingen uit an-
dere activiteitssystemen, zoals verschillen in visies op 
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leren, is nodig om expansief te leren. Het opzoeken van 
die botsingen is eerder een must dan dat ze vermeden 
moeten worden. Zo worden nieuwe betekenissen en 
nieuwe relaties binnen en tussen activiteitssystemen ge-
vormd. Processen van gezamenlijk kennisdelen en ge-
zamenlijke kenniscreatie horen daarbij. Met de beschik-
bare ‘Tools’ worden veelstemmige oplossingen 
ontwikkeld. Verschillende rollen worden vervuld en ver-
schillende expertise wordt ingezet. Die rollen en exper-
tise zijn verdeeld in het systeem, waarbij bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de deelnemers zijn vast-
gelegd, zodat helder wordt wie wat doet en waarvoor ver-
antwoordelijk is (Division of Labour).

Het kijken over de grenzen is bij Engeström (2001) een 
voorwaarde om zich te ontwikkelen. Het begrip ‘bounda-
ry zone’ is geïntroduceerd als “een sfeer die op een ‘nie-
mandsland’ lijkt, vrij van voorgevormde routines of 
voorgeschreven patronen” (Tuomi-Gröhn & Engeström, 
2003, p. 8). De boundary zone is de plaats waar ieder ac-
tiviteitssysteem dat aan boundary crossing doet zijn eigen 
structuur, houdingen, overtuigingen, normen en rollen 
reflecteert. Het is zelfs mogelijk een gedeeld Object te 
creëren tussen twee activiteitssystemen. “Dat vergemak-
kelijkt de interactie van twee activiteitssystemen” 
(Engeström, 2001, p. 136). Het gedeelde Object kan dan 
meer als een Artefact gezien worden dan als een Object. 
Een constructie van een ‘boundary object’ is een voor-
beeld van het resultaat van een gedeeld Object.

Deelnemers moeten hun eigen comfortzone durven ver-
laten. Door de grens over te gaan komen deelnemers in 
aanraking met ideeën en opvattingen uit andere (sub)
systemen. Door te kijken bij anderen rijpen ideeën om 
de nieuwe deelneming vorm en inhoud te geven. 
Confrontaties met ideeën en opvattingen uit andere sys-
temen zijn nodig om expansief te leren. “Voorwaarde 
voor het expansief worden van acties van boundary cros-
sing, is dat er van twee kanten bereidheid is tot het we-
derzijds willen veranderen van een praktijk. Of er uitein-
delijk van expansief leren gesproken kan worden, hangt 
af van de bredere context: of de betrokken activiteitssys-
temen ook werkelijk transformeren” (Miedema & Stam, 
2008, p. 45). 

Engeström noemt het leren dat in gemeenschap wordt 
aangepakt en als expansief leren wordt geduid “derdeor-
deleren” (Engeström, 1994, p. 43). Wat ordeleren in-
houdt, beschrijven we in de volgende paragraaf.

4.2.3 Ordeleren

In de onderzoeksliteratuur treffen we de drieslag aan 
van leren in organisaties: door individuen, door groepen 
(het team) en door de organisatie zelf (Bolhuis & Simons, 
1999; Hargreaves, 2000; Swieringa & Wierdsma, 1990; 

Teurlings & Vermeulen, 2004). Het leren van de organi-
satie zelf (organisatieleren) wordt door velen verbonden 
met collectief leren (Bolhuis & Simons, 1999; Huysman, 
2000; Karsten, Voncken & Voorthuis, 1998; Kuipers, 
1999; Lagerweij & Haak, 1994; Marsick, 1987; Popeijus 
& Geldens, 2009; Verbiest, 2006; Weggeman, 2000) en 
co-creatie (Wierdsma, 1999), zoals we al aangaven in pa-
ragraaf 3.2. Collectief leren leidt volgens laatstgenoemde 
auteur tot leerprocessen op meerdere domeinen: men-
sen in de organisatie leren en de organisatie zelf leert.

Om samenwerkend leerprocessen te realiseren is nieuw 
beleid nodig in de scholen, waarin het individueel-auto-
noom functioneren van leraren wordt vervangen door 
collegiale samenwerking (Hargreaves, 1994, 2000). 
Hargreaves stelt vast dat scholen zo georganiseerd moe-
ten worden dat zij continu de ontwikkeling van leraren 
stimuleren door in de school een samenwerkingscul-
tuur te creëren van leraren met een sterke professionele 
autonomie, maar zonder isolement. In zijn opvatting 
van ‘new professionalism’ is er sprake van een gemeen-
schap van leraren die met elkaar werken aan hun eigen 
professionele ontwikkeling. Het is een uitdaging van 
een organisatie om de impliciete kennis (mentale mo-
dellen of zoals Fullan het noemt “mentale bestanden”) 
van de medewerkers op te nemen in het geheugen en in 
de structuur van de organisatie (Kim, 2001). 

VOORBEELD < Een fictief voorbeeld waaruit blijkt dat 
impliciete kennis van medewerkers opgenomen wordt 
in het geheugen en de structuur van de organisatie is 
de organisatieafspraak dat als een seniorwerkgever 
met pensioen gaat deze de morele plicht heeft om 
haar of zijn kennis en ervaring te delen met een 
jongere collega die de plaats in de organisatie 
overneemt. De juniorcollega loopt een halfjaar mee 
met de senior om de kunst af te kijken, kennis en 
ervaringen op te doen en zo in staat te zijn de 
vertrekkende collega op te volgen. >

Zo kunnen we het leren van organisaties gaan benoe-
men met de aanduiding single-loop, double-loop en triple-
loop leren. Aan het ‘single-loop’ en ‘double-loop’ leren van 
Argyris en Schön voegen Swieringa en Wierdsma ’triple-
loop’ leren toe (Swieringa & Wierdsma, 1990). Dat de-
den ze, omdat ze ontdekten dat het opnieuw vormgeven 
in de zin van transformeren van de onderwijsvisie en 
het handelingsrepertoire dat daaZo kunnen we het leren 
van organisaties gaan benoemen met de aanduiding 
single-loop, double-loop en triple-loop leren. Aan het 
‘single-loop’ en ‘double-loop’ leren van Argyris en Schön 
voegen Swieringa en Wierdsma ’triple-loop’ leren toe 
(Swieringa & Wierdsma, 1990). Dat deden ze, omdat ze 
ontdekten dat het opnieuw vormgeven in de zin van 
transformeren van de onderwijsvisie en het handelings-
repertoire dat daarbij hoort, niet in beeld kwam bij eer-
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ste- en tweedeordeleerprocessen. In figuur 3 geven we 
een eigen bewerkte versie27 van het ijsbergmodel van 
McClelland (1953).ort, niet in beeld kwam bij eerste- en 
tweedeordeleerprocessen. In figuur 3 geven we een ei-
gen bewerkte versie27 van het ijsbergmodel van 
McClelland (1953).

Figuur 3. Een bewerkte versie van het ijsbergmodel van McClelland 
(1953)

Aangezien we in dit onderzoek geïnteresseerd zijn in 
scholen als lerende organisaties, in het bijzonder scho-
len die zich ontwikkelen van PGO naar OGO, geven we 
in de verklaring van het ijsbergmodel hieronder fictieve 
voorbeelden uit de OGO-context en beredeneren we 
vanuit de activiteitstheorie wat er gebeurt op conceptu-
eel niveau.

1 De fase van single-loop (eersteordeleren) is het con-
tinu verbeteren van het onderwijs zonder dat er 
daadwerkelijk wat aan het fundament wordt aange-
pakt. Het geeft slechts een correctie (op fouten) weer 
op bestaande regels en/of procedures. Het verbe-
terde gedrag is in het handelen van de leraar welis-
waar zichtbaar, maar het is nog niet verankerd in het 
handelingsrepertoire (de toolkit) van de leraar zelf. 
Met andere woorden: bij single-loop is het gedrag 
niet in de persoon geïnterioriseerd. Het geeft vol-
gens Harré et al. (1985) slechts een verandering van 
het gedragsrepertoire aan de buitenkant. Gedrag en 
handelingsrepertoire liggen hier uit elkaar. Als on-
derwijs zo wordt veranderd of verbeterd, is dat 
slechts een saus die men over het oude paradigma 
(hier bijvoorbeeld het programmagerichte concept) 
giet. De verandering vindt aan de oppervlakte plaats 
en niet fundamenteel van binnenuit de persoon van 
de handelende. Het is alleen uiterlijk probleemop-
lossend en niet kaderverruimend (Feltmann, 1984) 

in de zin van transformeren van het oude naar het 
nieuwe paradigma.

VOORBEELD < Bijvoorbeeld: het toepassen van themati-
seren in een OGO-context gebeurt als een trucje door 
alleen de regels van de kunst te volgen en daarbij niet 
het conceptuele denken over wat goed onderwijs is 
voor dat moment tegen het licht te houden. In de 
handeling verandert er iets, in hoofd en hart niet. Bij 
het continu verbeteren wordt de dominante definitie 
van organiseren vanuit de programmagerichte context 
betrokken. Het verbeteren wordt bezien binnen het 
bestaande handelingsmodel (hier programmagericht) 
en de achterliggende assumpties. Zolang de achterlig-
gende assumpties niet veranderen en mensen hun 
handelingsmodel bijstellen met als doel verandering te 
realiseren, vindt er ‘eersteordeleren’ plaats. >

Deze manier van leren levert vooral kortetermijnresulta-
ten op (Argyris & Schön, 1978). Het gaat dan om veran-
dering op het niveau van handelingsregels die voor-
schrijven hoe organisatieleden zich moeten gedragen en 
aangeven wat er moet worden gedaan. De handelingsre-
gels worden veranderd, maar niet de achterliggende as-
sumpties achter de handelingsregels (Wierdsma, 2004).

De fase van double-loop geeft een verdieping weer 
doordat ook naar onderliggende patronen wordt ge-
keken. Zelfbeelden van mensen worden tegen het 
licht gehouden van de houdbaarheid van die zelf-
beelden en zo vindt er herkadering plaats van men-
tale modellen van de lerenden in de lerende organi-
satie. Bij het herkaderen stellen mensen (van wat ze 
vinden) hun eigen interpretatie van een situatie en 
achterliggende assumpties ter discussie en reflecte-
ren op het eigen denken en handelen. De wijze 
waarop de leraren observeren, interpreteren, proble-
men definiëren, analyseren, handelen en interacte-
ren, gebeurt vanuit het tweedeordeperspectief 
(Boonstra, 2000, 2011). Mentale modellen maken 
tweedeordeleren moeilijk, omdat we ons er meestal 
niet van bewust zijn en ze daarom ook niet betwijfe-
len (Stacey, 1996). Het gaat om het herkaderen van 
de attituden, zingeving in de vorm van waarden en 
normen die we na moeten streven en tot een hande-
lingsmodel maken door nieuwe vaardigheden te le-
ren (Argyris, 2004). >

VOORBEELD < Zo wordt bijvoorbeeld in een OGO-context 
‘thematiseren’ gezien als een uiting van één van de 
waarden (die het meedenken van leerlingen bevordert) 
als antwoord op de vraag wat goed onderwijs is (zie 
bijvoorbeeld Pompert, 2004). In het denken van 
leraren krijgt thematiseren een plaats en de (oude) 
opvattingen over onderwijs worden overhoop gehaald 
en herkaderd. De overtuigingen over het organiseren, 

kennis
gedragsvaardigheden wat doe ik?

wat vind ik?

wat wil ik?

zelfbeeld
normen en waarden

eigenschappen
motieven

1. Continu verbeteren

2. Herkaderen

3. Transformeren

single loop
douple loop

triple loop
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het klassenmanagement en het veranderen achter het 
handelen worden betwijfeld (Wierdsma, 2004). Dat 
raakt het waarden- en normenpatroon van de deelne-
mers in het systeem door te beargumenteren wat goed 
voor kinderen is om zich te ontwikkelen tot een 
zelfstandige deelnemer in deze maatschappij. Het gaat 
er hierbij om in beginsel de oude manieren van 
handelen los te laten en te komen tot nieuwe deel-
name van activiteiten binnen het activiteitssysteem. >

2 De fase van triple-loop gaat nog een stap verder en 
kijkt naar de ‘drive’ van mensen. Het zijn verande-
ringsprocessen in de diepere structuren (Harré et 
al., 1985). Naast het herijken en transformeren van 
mentale modellen laat men zich in het hart kijken. 
Naast het ‘denken’ komt het ‘willen’ en ‘gevoelen’ in 
beeld (Evelein & Korthagen, 2011). Dan gaat het over 
zelfbeelden, compassie, waarden en normen en mo-
tieven. ”Op triple-loop niveau vinden we de motie-
ven, de basisdrijfveren, en tevens de grondhouding” 
(Lingsma & Scholten, 2001, p. 56). Derdeordeleren 
is vooral persoonsontwikkelend (Feltmann, 1984). 
De diepste motieven worden blootgelegd en gedeeld 
met anderen in gezamenlijk engagement. Dat leidt 
tot strategische aanpassingen die een weerslag heb-
ben op het niveau van individuen, het team en de 
organisatie als geheel.

VOORBEELD < Bijvoorbeeld in de OGO-context is het 
thematiseren geïnterioriseerd in de persoon van de 
lerende leraar en verankerd in het handelingsreper-
toire. Door middel van samenwerkend leren vinden die 
interiorisatieprocessen plaats waarbij gekeken wordt 
naar de manier waarop wordt geleerd op metaniveau. 
Dat niveau geeft aan dat nieuwe definities worden 
gecreëerd in visie- en ideeënontwikkeling door middel 
van discursieve processen over de invoering van 
onderdelen van het OGO-concept. Er vindt paradigma-
vernieuwing plaats die zich verankert in de persoon 
van de leraar die OGO voorleeft. >

  Ook bij Werkman en Engeström komen we de term 
”derdeordeleren” tegen (Werkman, 2006, p. 216; 
Engeström, 1994, p. 43) dat nodig is om te kunnen 
transformeren en reconceptualiseren. Trans for ma-
tie processen die Engeström zich voorstelt bij veran-
deringsprocessen beginnen op het niveau van dou-
ble-loop leren. Als die processen zich nog verder 
verdiepen op het niveau van diepere structuren die 
persoonsontwikkelend van aard zijn, komen we op 
het niveau dat Engeström expansief leren noemt 
(Engeström, 2004b; zie ook paragraaf 4.2.1). We ver-
binden de ordes van leren met expansief leren. 
Expansief leren houdt derdeordeleren in. Assimilatie 
en accommodatie vinden plaats bij het tweedeorde-
leren. De achterliggende veronderstellingen van ac-

toren in veranderingsprocessen worden achterhaald 
en bespreekbaar gemaakt. Er vinden reflectie- en 
leerprocessen plaats op de eigen manieren van den-
ken en handelen. Mentale modellen worden herijkt 
en de daaraan gekoppelde handelingen herschikt. 
Zo vinden reconceptualiseren en transformeren 
plaats met als gevolg een transformationele veran-
dering (Ackerman, 1986) van het handelingsreper-
toire. Derdeordeleren in de zin van expansief leren 
leidt tot strategische aanpassingen, zodat er kwalita-
tieve veranderingen van handelingen optreden door 
interactie, bemiddeling en reflectie. Het resultaat is 
dat in het handelingsrepertoire van de lerenden 
duurzaam kwalitatief verbeterde handelingen zicht-
baar worden die uiting geven aan een cyclisch door-
lopen leerproces en het niveau van actuele ontwik-
keling vormen van de personen in kwestie.

We concluderen dat door het ordeleren het element van 
‘meerperspectiviteit’ meer inhoud krijgt. Eerste-, twee-
de-, en derdeordeleerprocessen vergroten het idee om 
ontwikkeling op verschillende niveaus te kunnen beoor-
delen om te constateren of er expansief wordt geleerd. 
En expansief leren gebeurt op een school in een leerge-
meenschap waar door middel van samenspraak co-crea-
tieprocessen worden beleefd. We willen in de volgende 
paragraaf de vorm van samenspraak conceptualiseren 
met het begrip ‘discours’. 

4.2.4 Discours bij leerprocessen

In het streven naar goed onderwijs is het als schoolteam 
en als individuele leraar noodzakelijk te blijven naden-
ken. Dat blijvend nadenken gebeurt vooral door samen-
spraak met elkaar in een leergemeenschap (de 
Community of Practice) in processen van ordeleren. ”De 
betekenis van het begrip ‘goed onderwijs’ is ambigu. De 
ideeën waarop leraren hun handelen baseren kunnen 
altijd ter discussie worden gesteld, ook binnen de be-
roepsgroep zelf” (Sanderse, 2013, p. 199). Volgens 
Kelchtermans is het delen van ideeën met collega’s een 
krachtige vorm van professionalisering (Kelchtermans, 
2009). Sanderse (2013, p. 200) wijst erop dat leraren in-
dividueel en collectief een stem hebben en die moeten 
laten horen. Uit onderwijsonderzoek (Stevens, 1999; 
Banning, 2013) blijkt dat er nauwelijks diepgaande ge-
sprekken plaatsvinden tussen leraren over de eigenlijke 
onderwijspraktijk. Dat gebeurt niet tussen leraren on-
derling en niet tussen leraren en hun leidinggevenden. 
Als het al plaatsvindt, is nog onduidelijk of er professio-
nele groei wordt doorgemaakt. De conclusie van 
Banning (2013, p. 116) over gezamenlijke leerprocessen 
van leraren is dat ”wezenlijke verrijking vanuit studie, 
coaching of persoonlijke ontwikkeling in beperkte mate 
plaatsvindt”. Het is een gemiste kans als scholen het 
goede gesprek over wat hen drijft, schuwen. “Zolang 
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scholen niet in staat zijn in eigen huis het gesprek over 
goed onderwijs te voeren, kan de overheid de ruimte op-
eisen die we daarmee openlaten. Zolang wij daarin onze 
verantwoordelijkheid niet nemen, hijgt de verantwoor-
dingsplicht met zijn wezensvreemde criteria ons in de 
nek, en doen externe adviseurs hun voordeel met onze 
zelfgekozen onmondigheid” (IJseling, 2013, p. 92). 
Jansen, Van den Brink en Kole (2009) onderstrepen het 
belang van de dialoog voor professionals in de semipu-
blieke sector, in het onderwijs, de zorg of het recht. 
Laatstgenoemde auteurs spreken van beroepstrots en 
gebruiken de termen ‘beroepszeer’ en ‘beroepseer’ (zie 
ook De Ruyter & Kole, 2013). Het benadrukken van het 
belang van de dialoog in het onderwijs komen we in tal 
van publicaties tegen. De Onderwijsraad (2013, p. 7) 
geeft aan dat leraren een interessante dialoogpartner 
zijn als ze zelf iets te zeggen hebben. Sanderse (2013) 
wijst op de interne en externe dialoog. ”Leraren slagen 
er beter in om het gesprek met andere belanghebben-
den aan te gaan naarmate ze vaker met elkaar praten 
over wat goed onderwijs is. Ten eerste omdat ze indivi-
dueel getraind zijn in het voeren van een goed gesprek 
en ten tweede omdat ze zich als collectief bewuster zul-
len zijn van het eigen professionele perspectief” 
(Sanderse, 2013, p. 193). Onderwerpen die in de samen-
spraak of dialoog aan de orde zijn binnen het onderwijs 
gaan over een gezamenlijke betekenisonderhandeling 
en brengt diepgang aan als er over morele aspecten van 
het werk wordt gesproken. ”De dialoog is een onder-
zoeksgesprek om uit de eigen onderwijspraktijk te des-
tilleren wat men blijkbaar onder ‘goed onderwijs’ ver-
staat. … Het ‘goed’ in goed onderwijs kan grofweg twee 
dingen betekenen. Het kan betrekking hebben op de 
vraag of we de dingen die we nu eenmaal doen wel goed 
doen, of op de vraag of we überhaupt wel met de goede 
dingen bezig zijn. Als we de tweede vraag proberen te 
beantwoorden, dan zeggen we iets over wat pedagogisch 
en moreel gezien wenselijk is. Onderwijs draagt bijvoor-
beeld bij aan de ‘vorming’ en ‘ontwikkeling’ van leerlin-
gen” (Sanderse, 2013, p. 193).

We willen de eerdergenoemde (langdurige) samen-
spraak of dialoog conceptualiseren als een ‘discours’. 
Het woord ‘discours’ staat niet op zichzelf als een vorm 
van samenspraak, zoals een dialoog, een discussie of 
een debat. We kunnen niet over discours spreken zon-
der te benoemen waarover het gaat. Er dient een sub-
stantiële categorie vermeld te worden als ‘object’ van de 
samenspraak. In de OGO-context spreken we van ‘een 
kwestie’. In dit onderzoek gaat het discours over ideeën- 
en visieuitwisseling (kennisconstructie) als ontwikke-
lingsproces van individuele professionals en het team 
door co-creatie (paragraaf 3.2). Als we het begrip ‘dis-
cours’ op deze wijze duiden, gaat het hierbij te allen tijde 
over vooral tweede- en derdeordeleerprocessen. Daarbij 
worden gezamenlijk kennis en ervaringen gedeeld, ge-

herkaderd, getransformeerd en wordt er expansief ge-
leerd vanuit het hogereordedenken van alle betrokke-
nen. Dan gaat het over (zie bovenstaande figuur 3) 
zelfbeelden, zelfevaluatie, zelfontwikkeling, persoonlij-
ke visie, compassie, waarden en normen en motieven 
als kernelementen van persoonlijke en professionele 
groei die verbonden zijn met het onderwijzen en vor-
men van leerlingen. Normatieve vraagstukken lenen 
zich als gespreksonderwerpen voor het discours. Door 
middel van het discours over bijvoorbeeld gevoelde 
spanningen in het systeem kunnen de spanningen wor-
den geaccepteerd, gereguleerd, geminimaliseerd of ge-
elimineerd. In deze studie duiden we ook de discursieve 
processen als processen waarbij het discours gevoerd 
wordt over onderwerpen die verbonden zijn met ideeën 
en visie over wat goed onderwijs inhoudt. ‘Discursief’ 
staat hier voor het samen al redenerend delen van bete-
kenissen vanuit het hogereordedenken door het voeren 
van het discours over een visie of visie-element.

Biesta (2012) biedt handreikingen om het discours over 
goed onderwijs te voeren in een schoolteam door doelen 
van het onderwijs op een veelomvattende manier aan de 
orde te stellen; daarbij is er expliciet aandacht voor de 
ethische, politieke en democratische dimensies van on-
derwijs en onderwijzen. Ook Klarus en Wardekker 
(2012) geven bijdragen uit de pedagogiek voor het voe-
ren van het discours over pedagogische onderwerpen.

Het discours zelf zouden we een ‘boundary object’ kun-
nen noemen (zie paragraaf 4.2.2). “Een moment waarin 
we het hebben aangedurfd om iets te bespreken wat we 
heel waardevol vinden en waarin we met een ander heb-
ben onderzocht waarin we verschillen en overeenkomen 
in de betekenis die we daaraan gaven, kan gezien wor-
den als een moment waarin we een grens overgingen. 
Die bespreking, en de situatie die er aanleiding toe gaf, 
kunnen we een ‘grensobject’ noemen: de representatie 
van het punt waarop we besloten een stap verder te gaan 
dan anders”(Wassink & Bakker, 2013, p. 234; zie ook 
Bakker & Wassink, 2013). In het discours is een bepaalde 
opvatting over de situatie (dat kan een praktijk zijn) niet 
langer vanzelfsprekend. Er wordt een discontinuïteit er-
varen die om een nieuwe interpretatie vraagt. In para-
graaf 4.2.2 zagen we dat Akkerman en Bakker (2011, 
2012) dat ‘boundary crossing’ noemen. “In een dialogisch 
proces worden de grenzen van de persoonlijke overtui-
gingen afgetast, en worden geconfronteerd met opvat-
tingen aan de andere kant van de grens” (Wassink & 
Bakker, 2013, p. 234). Dat vraagt weer om een herbezin-
ning op de eigen waarden en de betekenis die daaraan 
wordt gegeven. Volgens Akkerman en Bakker (2011) 
leidt de heroriëntatie op grenzen tot identiteitsontwikke-
ling. Diepgewortelde overtuigingen komen ter discussie 
te staan. 
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Zo bezien vormt (naar Wassink en Bakker, 2013, p. 236) 
het discours het voertuig voor boundary crossing en iden-
titeitsontwikkeling van de leraar en uiteindelijk voor de 
mogelijkheid om expansief te leren. Het discours geeft 
de mogelijkheid deugd in samenspraak te stimuleren en 
daarmee het moreel klimaat te versterken en de werkge-
meenschap in school te vergroten (Noddings, 2008, p. 
167). In het discours wordt de brug geslagen tussen de 
intrumentele en de normatieve professionalisering, tus-
sen het oude paradigmatisch denken en handelen 
(PGO) naar het nieuwe (OGO). Wardekker verbindt cog-
nitief leren met moreel leren (Wardekker, 1997, p. 15) en 
geeft aan dat de lerende co-auteur is van de eigen biogra-
fie. In het discours wordt beoefend deelnemer te zijn 
(als participant) in een culturele praktijk, dat betekent 
dat de lerende openstaat om van anderen te blijven leren 
en dat de deelnemers in praktijken gezamenlijk die an-
dere kijk, die autonomie, proberen verder te ontwikke-
len (Wardekker, 1997, p. 16). Op grond van bovenstaande 
geven we een definitie van het begrip ‘discours’ voor ons 
onderzoek waarin we een domein willen markeren 
waarin professionals een (transgenerationeel) probleem 
met elkaar via de communicatie proberen op te lossen; 
daarbij doen zich bij de deelnemers aan het discours be-
tekenisvolle ideeën voor die worden gedeeld waarbij 
grenservaringen worden opgedaan (Maas, 2009, p. 42; 
Noddings, 2008, p. 167; Sanderse, 2013, pp. 193, 200; 
Wassink & Bakker, 2013, p. 236):
  Een discours is een samenspraak in de vorm van een 

gezamenlijke betekenisonderhandeling in processen van 
co-creatie in een leergemeenschap over een kwestie28 (een 
substantiële categorie die als gespreksonderwerp dient 
waarover gesproken wordt en ook als zodanig wordt be-
noemd) en te allen tijde gaat over betekenisvolle visie- en 
ideeënontwikkeling over het OGO-concept in vooral 
tweede- en derdeordeleerprocessen met grenservaringen 
en als basis dient voor handelingen in de participatie 
van de sociaal-culturele praktijk. 

4.2.5 Opbrengsten van samenwerkend leren

We willen twaalf opbrengsten van samenwerkend leren 
weergeven uit de onderzoeksliteratuur over de samen-
werking tussen leraren om het belang van co-creatie aan 
te geven. In paragraaf 3.5.2 gaven we synoniemen van 
samenwerkend leren, namelijk teamleren, collectief le-
ren, community of learners en community of practice. In 
die paragraaf koppelden we dit type leren aan het begrip 
meerperspectiviteit, doelend op netwerkrelaties binnen 
en tussen schoolorganisaties in nevenschikkende zin. 
Voor het basisonderwijs is er nog weinig onderzoek ge-
daan naar de wijze waarop leraren samenwerken. In het 
voortgezet onderwijs is er meer onderzoek uitgevoerd 
naar samenwerking van leraren (Van Wessum, 1997). 
Popeijus en Geldens (2009, p. 99) geven aan dat sa-
menwerken vanuit verschillende perspectieven bena-

derd kan worden. Het eerste perspectief is vanuit de in-
dividuele leraar. Voor de leraar wordt samenwerking van 
belang geacht voor de professionele ontwikkeling (ons 
domein 1). Kern is ‘het leren van en met elkaar’. Hier is 
dan sprake van samenwerkend leren. ”Samenwerkend 
leren kenmerkt zich door een meerledig karakter waar-
bij het samen delen van kennis door wederzijdse com-
municatie centraal staat” (a.w., p. 99). In de tweede be-
nadering beschouwen we samenwerking vanuit het 
perspectief van de organisatie (ons domein 2). In dit per-
spectief wordt duidelijk de link gelegd tussen samen-
werkend leren en de school als lerende organisatie. 
”Vanuit dat perspectief is samenwerking belangrijk, om-
dat deze bijdraagt aan de ontwikkeling van de school als 
geheel in de richting van de lerende organisatie” (a.w., p. 
99). Het belang van samenwerking blijkt op verschil-
lende manieren te worden benadrukt. Samenwerkend 
leren verbetert:
1 de pedagogische competentie van leraren (Onstenk, 

2011);
2 de effectiviteit van scholen (Borman, Carter, Aladjem & 

Floch, 2004; Shachar & Shmuelevitz, 1997); effectiviteit 
ook in het plannen van het leren (Koster & Onstenk, 
2009);

3 de leerlingresultaten (Earl & Katz, 2006; Hopkins, 
2001; Lomos, Hofman, Bosker, 2012; Verbiest, 2004; 
Vescio, Ross & Adams, 2008);

4 de implementatie van vernieuwingen (Nijhof, 
Nieuwenhuis & Terwel, 2006);

5 het leren van en met elkaar (Castelijns, Koster & 
Vermeulen, 2009; Easley & Mitchell, 2003; Popeijus & 
Geldens, 2009);

6 de individuele ontwikkeling van leraren (Popeijus & 
Geldens, 2009; Van Wessum, 1997);

7 de ‘kick van het kunnen’, de selfefficacy, het erkende ei-
genwaardegevoel in het professioneel zelfverstaan (zie 
volgende paragraaf 4.2.6) (Beatty, 2000; Kelchtermans, 
2012; Simons, 2005); de opgetelde selfefficacy leidt tot 
een we-efficacy;

8 het zelfvertrouwen van leraren door het overwinnen van 
faalangst (Amado & Ambrose, 2001; Beatty, 2000; 
Smith & Averis, 1998);

9 de betrokkenheid van leraren bij de eigen school en hun 
eigen taak daarin (Firestone, 1993; Ginns & Watters, 
1999);

10 het aanpakken van stressfactoren (Beatty, 2000);
11 het visiegestuurd werken dat ondersteund wordt (Koster 

& Onstenk, 2009);
12 het zich ontwikkelende karakter van de schoolorganisa-

tie door het aangaan van experimenten, zelfs grensver-
leggend (Akkerman & Bakker, 2012; Engeström, 2008; 
Koster & Onstenk, 2009).

Wanneer we bovenstaande punten bezien vanuit de acti-
viteitstheorie kunnen we de kenmerken van een com-
munity erin terugvinden die ervoor zorgen dat het trans-
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formerend activiteitssysteem een coherent geheel vormt 
(Engeström, 1987; 2001):
a er is sprake van een gedeeld object (punten: 2, 3, 4 en 

10);
b er gelden gedeelde regels, waarden en normen; de com-

munity wil ergens voor staan (punten: 1, 6 en 8);
c er zijn gemeenschappelijke instrumenten (punten: 5,11 

en 12);
d er is sprake van gemeenschappelijke arbeidsdeling waar-

binnen het merendeel van de taken is verdeeld in gedeel-
de verantwoordelijkheden (punten: 7 en 9);

e er zijn publieke rollen, men weet van elkaar wie en hoe 
men is en wat men doet (punt: 7).

“De activiteitstheorie legt een verband tussen activitei-
ten van individuele deelnemers, activiteiten van teams 
en de expansie van een activiteitssysteem” …. “Zo kan 
een samenwerkend docententeam gezien worden als 
een intermediërend activiteitssysteem tussen het niveau 
van een hele school en dat van de individuele docent” 
(Miedema & Stam, 2008, p. 43).

Met betrekking tot samenwerkend leren van leraren 
kunnen we vaststellen dat het samen delen van kennis 
in een activiteitssysteem door wederzijdse communica-
tie ten goede komt aan de twee gemarkeerde domeinen 
in deze studie (zie paragraaf 3.2):
1 de conceptuele ontwikkeling van ideeën en visie als 

een intern ontwikkelingsproces van individuele pro-
fessionals en als team;

2 de praktijkontwikkeling: het leren veranderen van 
de school als organisatiesysteem.

4.2.6 Individueel leren en persoonlijk 
meesterschap

Hierboven zagen we dat we voor ons onderzoek de ont-
wikkeling van mensen als domein hebben gemarkeerd. 
Het woord ‘ontwikkeling’ past bij levende (humane) sys-
temen, zo zagen we in paragraaf 3.2, en individuele ont-
wikkeling van de lerende professional past daarbij. 
Koster en Onstenk (2009) leggen duidelijk binnen een 
lerende organisatie een relatie tussen samenwerkend 
leren en individueel leren. Er moet een gezamenlijk re-
sultaat van leren zijn dat in de sociale context plaats-
vindt, maar waar ieder ook individueel profijt heeft van 
het geleerde. In het verlengde hiervan wijzen Koster en 
Onstenk op het feit dat het reflecteren op het eigen han-
delen vanuit het gezamenlijk kennisdelen ook gepland 
en ondersteund moet worden. Dus naast het plannen 
van het handelen dient het plannen van het leren gemar-
keerd te worden (Koster & Onstenk, 2009, p. 218). Ook 
Popeijus en Geldens (2009) zien verband tussen sa-
menwerkend leren en het perspectief van individueel 
leren. Wederzijdse communicatie is belangrijk bij het 
leren in lerende organisaties. Popeijus en Geldens 

(2009, p. 67) stellen voor het leren een model voor met 
de stappen ‘denken-proberen-leren en doen’, dat ze het 
ROTOR-model noemen: Retrospectie, Ontwerpen, 
Toepassen, Onderzoeken en Reflectie. ‘Retrospectie’ is 
een reflecterende terugblik waarbij vragen worden ge-
steld, bijvoorbeeld over de overgang van PGO naar 
OGO. ‘Ontwerpen’ geeft aan dat er een oplossing ge-
zocht wordt voor de gestelde problemen vanuit een ge-
zamenlijk opgestelde doelstelling (een kwestie), bijvoor-
beeld het invoeren van thematiseren als onderdeel van 
OGO. ‘Toepassen’ betekent het omzetten van de geko-
zen ontwerpen in handelingen in de praktijk, bijvoor-
beeld het uitvoeren van het onderwijs door het aanbie-
den van thema’s. ‘Onderzoeken’ houdt in het nader 
onderwerpen van de praktijk aan de gestelde doelen en 
de gekozen plannen. Door middel van ‘Reflectie’ wor-
den de gestelde doelen en de uitgevoerde handelingen 
verbonden met theoretische noties (wat is goed OGO-
onderwijs?) en beredeneerd vanuit het ik-perspectief 
van de lerende leraar. Popeijus en Geldens stellen de 
ROTOR voor als een leerproces vanuit het perspectief 
van samenwerkend leren en voor het ik-perspectief van 
individueel leren van een lerende leraar (in spe).

Volgens Korthagen (2008, p. 30) kan de persoonlijke 
ontwikkeling van leraren niet los gezien worden van 
hun professie als leraar. In navolging van Hamachek 
stelt hij dat ‘leraren onderwijzen wat ze zijn’. We gaan in 
op het leren en zich ontwikkelen van individuele leraren 
in het onderwijs. Samenwerkend leren stimuleert de in-
dividuele ontwikkeling van leraren (Van Wessum, 1997), 
zo zagen we in paragraaf 4.2.5. Volgens Engeström be-
gint expansief leren bij het lerende individu dat subjec-
tieve vragen stelt over praktijken (Engeström, 1987, 
1999). In het discours over wat goed onderwijs inhoudt, 
stelt de lerende leraar probleemdefinities en doelen uit 
het oude systeem, die ingebed zijn in de omgeving en 
hun historische ontwikkeling, ter discussie (Engeström, 
1987, p. 168). Vastgeroeste en gevestigde ideeën, routi-
nes en structuren worden bekritiseerd. Het oogmerk 
daarbij is om de activiteiten, die uitgevoerd worden in 
het activiteitssysteem, beter te verrichten en de praktijk 
te veranderen, zodat deze praktijk beter aansluit bij de 
individuele opvattingen, waarden en normen van de 
professionals. Volgens Kim (2001) worden bij het indivi-
dueel leren nieuwe denkbeelden uit oude omgezet in 
individuele mentale modellen.

Feltmann (1993) geeft aan dat bij het ordeleren de per-
soonlijke ontwikkeling het best in beeld komt bij der-
deordeleerprocessen. Die processen raken de persoon in 
zijn bestaansgrond als het gaat om de missie, de visie en 
de waarden en normen van waaruit een persoon denkt 
en handelt. In tal van publicaties is de persoon van de 
leraar in zijn professionele ontwikkeling object van on-
derzoek (Beijaard, 2009; Van den Bersselaar, 2009; 
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Biesta, 2012; Bruggink & Harinck, 2012; Gennip & 
Vrieze, 2008; Hargreaves & Shirley, 2009; Kelchtermans, 
2012; Kim, 2001; Klarus & Wardekker, 2012; Kwakman, 
1999, 2003; Palmer, 2005; Pauw, 2007; Ponte, Beijaard, 
Wubbels, 2004; De Ruyter, 2007; Sanderse, 2012; 
Schön, 1983; Senge, 1990; Stevens, 2002, 2008; Stevens 
& Bors, 2013; Veen, Zwart, Meirink & Verloop, 2010; Van 
Wonderen, 2004). Van Gennip en Vrieze (2008) onder-
scheiden drie basisdimensies die aan goed leraarschap 
ten grondslag liggen: vakkennis, een rijk repertoire aan 
pedagogische en didactische interventies en de persoon 
van de leraar zelf. De persoon van de leraar wordt als een 
essentieel kenmerk van goed leraarschap gezien. ”Veel 
nieuwe (beleids)initiatieven die de laatste jaren worden 
ondernomen om de professionaliteit van leraren te ver-
sterken, richten zich vooral op de ‘buitenkant‘ van het 
beroep, namelijk de status en het respect voor de be-
roepsgroep, en veel minder op de ‘binnenkant’ van le-
raarschap: de houding en het handelen van individuele 
leraren in hun dagelijkse onderwijspraktijk” (CEPM,29 
2013, p. 11). 

De Onderwijsraad (2013) duidt die individuele binnen-
kant aan met het begrip ‘persoonlijke professionaliteit’. 
In de nota ‘Verkenning leraar zijn’ wordt persoonlijke 
professionaliteit geconceptualiseerd als (Onderwijsraad, 
2013, p. 34): ”het maken van eigen keuzes en deze weten 
te verantwoorden; de persoonlijke professionaliteit is ge-
worteld in de missie, waarden en identiteit van individu-
ele leraren; ze geeft richting aan het handelen en hou-
ding in de beroepspraktijk en staat in wisselwerking met 
collectieve waarden van schoolorganisatie en beroeps-
groep”. Het voeren van het discours in het team over wat 
goed onderwijs inhoudt, gebeurt vanuit de persoonlijke 
professionaliteit: keuzes vanuit de visie en missie wor-
den verantwoord. Een bijkomend effect is dat leraren 
meer gezag verwerven voor hun handelen (a.w., p. 34).

In paragraaf 2.4.2 spraken we bij de rol van de leraar 
over ‘agency’ als het gaat om de leraar als inleider in de 
cultuur. Om inleider in de cultuur te zijn, vraagt van de 
leraar een verdieping in en een ontwikkeling van die rol. 
”Volgens Vygotsky vindt leren zijn oorsprong in de mo-
tiverende sfeer van het bewustzijn; behoeften om te le-
ren komen voort uit de emotie, de wil, belangen en cog-
nitie. Het zijn fundamenteel behoeften om deel te 
nemen aan de omgeving. De taak van de leraar is om die 
behoefte aan deelname aan de wereld, de ‘agency’ uit te 
lokken, verder op gang te brengen, te voeden en kwali-
teit te geven. Daartoe maakt de leraar het gereedschap 
van de cultuur geschikt voor kinderen om er op hun ni-
veau mee te werken, en biedt ze zo de mogelijkheid tot 
reflectie, een wils- en een cognitieve dimensie, die on-
verbrekelijk verbonden zijn. In de doelstelling de brede 
ontwikkeling van kinderen verder te brengen wordt in 
OGO aan al deze dimensies in samenhang gewerkt” (De 

Haan, 2011, p. 24). “Agency” wordt door de onderzoekers 
van het CEPM in een adem genoemd met ”kenniscrea-
tie en zelfevaluatie” (CEPM, 2013, p. 15). In paragraaf 
2.4.2 conceptualiseerden we het begrip ‘agency’ als de 
bemiddelende rol van de leraar als vertegenwoordiger 
van de cultuur tussen de wereld van het kind en de cul-
tuur en het uitlokken om deel te nemen aan die cultuur. 
Het kunnen sturen van het eigen ontwikkelingsproces 
als leraar, inclusief de na te streven doelen daarbij, hoort 
bij agency. De eisen en de grenzen die de organisatie aan 
hen stelt vallen eveneens onder het begrip.

We willen een verbinding maken van individueel leren 
en de persoonlijke ontwikkeling van leraren met de uit-
gangspunten van de lerende organisatie. In paragraaf 
5.6.1 noemen we Senge met zijn vijf uitgangspunten van 
de lerende organisatie als we concepten beschrijven 
waarmee we ons model vergelijken en in de discussie 
(paragraaf 8.4.3). Eén van de vijf stappen in het model 
van Senge is ‘persoonlijk meesterschap’. Senge gebruikt 
deze term in het kader van organisatieleren. Hij be-
schouwt deze discipline (naast mentale modellen, ge-
meenschappelijke visie, teamleren en systeemdenken) 
als een belangrijke waarop een lerende organisatie is 
gebouwd. Waar Senge op doelt, is dat persoonlijk mees-
terschap meer een proces is dat een streven naar groei 
en ontwikkeling inhoudt. Professionele ontwikkeling en 
groei zijn nauw verbonden met persoonlijke opvattin-
gen, motieven, en waarden van de professionals (hun 
mentale modellen). Het is daarom dat de Onderwijsraad 
(2013) persoonlijke professionaliteit verbindt met ‘per-
soonlijk meesterschap’ en ‘mentale modellen’, zoals ge-
conceptualiseerd door Senge (1994, p. 141). Als 
Kelchtermans spreekt over de persoonlijke ontwikkeling 
van leraren gebruikt hij het begrip “persoonlijk interpre-
tatiekader” (Kelchtermans, 2012, p. 8). Het persoonlijk 
interpretatiekader wordt gevormd door het geheel van 
cognities waarmee leraren hun beroepssituatie interpre-
teren.

Als het gaat om de relatie tussen individueel leren en 
persoonlijke ontwikkeling merken we op dat leraren 
niet enkel handelen op basis van wetenschappelijke ken-
nis of common sense, maar op basis van wat zij persoon-
lijk waardevol vinden. Beijaard (2009) geeft aan dat in 
iemands professionele identiteit waarden en normen 
een rol spelen. In de professionele identiteit komen per-
soonlijke en professionele zaken bij elkaar. Persoonlijke: 
persoonskenmerken, de biografie, leergeschiedenis en 
de opvattingen over het leraarsberoep. De professionele 
kant wordt ingevuld door de onderwijscontext: de ken-
nis die samengevat wordt vanuit wetenschappelijke in-
zichten in de kennisbasis (zie ook CEPM, 2013, pp. 15, 
16). Van der Sluis benadrukt dat mensen pas een talent 
worden in een context, de werkomgeving (fysiek en 
mentaal) vormt het klimaat dat invloed heeft op talent-
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ontwikkeling (Van der Sluis, 2012, p. 20). Het karakter 
vormt volgens haar de motor van de arbeidskracht, daar 
zit ook de motivatie en ambitie van mensen. Sanderse 
voegt het begrip ‘kwetsbaarheid’ toe dat volgens hem 
moet worden beoefend: ”Deelnemers moeten hun eigen 
ideeën als een dogmaticus verdedigen, maar als een re-
lativist andere perspectieven als een serieuze uitdaging 
zien. Daar is dapperheid voor nodig – soms om aan je 
ideeën vast te houden, en soms om je ideeën bij te stel-
len. Dapperheid houdt ook in dat je lef hebt om je kwets-
baar op te stellen” (Sanderse, 2013, pp. 198, 199). 
Kelchtermans (1999) koppelt kwetsbaarheid aan profes-
sionele identiteit van leraren. Wassink en Bakker (2013) 
gaan een stapje verder en geven aan dat bij leerproces-
sen van leraren de identiteitsontwikkeling in beeld komt 
als diep gewortelde overtuigingen ter discussie komen 
te staan. Leraren komen in contacten met leerlingen, 
ouders en collega’s met zaken in aanraking die recht-
streeks appel doen op hun persoonlijke overtuigingen. 
Kunneman spreekt in dit verband van “normatieve pro-
fessionaliteit” en “normatieve professionalisering” 
(Kunneman, 2005, p. 7). Daarbij gaat het om de morele 
ontwikkeling van leraren. Normatieve professionaliteit 
stelt hij zich voor als een proces waarin leraren zich 
meer en meer bewust worden van het complexe krach-
tenveld van verschillende waarden en belangen waarin 
ze zich bevinden. Naast de binnenkant van de leraar zelf 
is er de buitenkant waarin de eisen van samenleving spe-
len en een krachtenveld veroorzaken tussen binnen en 
buiten en zo ontstaat er bij de lerarende leraar dynamiek 
zin de ontwikkeling. “De belangrijke bijdrage van nor-
matieve professionalisering als perspectief op de ont-
wikkeling van leraren kan zijn om deze situaties waar 
mogelijk aan te grijpen voor een professionele dialoog 
over wat op dat moment ‘het goede’ is om te doen. Op 
die manier draagt normatieve professionalisering bij 
aan een voortdurende concretisering en gedeelde visie 
op wat ‘het goede leren’ is, binnen de context van het 
team en de school waar de vraag op dat moment aan de 
orde is” (Wassink & Bakker, 2013, p. 236). De buiten-
klant met de eisen van het onderwijsbeleid wordt door 
beide auteurs aangeduid, als tegenhanger van de nor-
matieve professionaliteit met de “instrumentele profes-
sionaliteit” (Wassink en Bakker, 2013, p. 227). Zij geven 
aan dat daaronder valt het kennen van het onderwijssys-
teem en de leraar is daarbij uitvoerder van wat het sys-
teem voorschrijft. De leraar is hier het instrument waar-
mee het beoogde onderwijs wordt gerealiseerd. In die 
zin spreekt Banning (2013, p. 116) van de instrumentele 
benadering als beheersingsweten en dat past bij de stuc-
tuurkant van de schoolorganisatie.

Professioneel kapitaal
Professioneel kapitaal omvat langetermijninvesteringen 
in de ontwikkeling van menselijk kapitaal en econo-
misch resultaat van jeugd tot volwassenheid. De term 

“professioneel kapitaal” is bedacht door Fullan 
(Hargreaves & Fullan, 2012, p. 9) en verder uitgewerkt 
door Hargreaves, Fullan & Shirly (2013). Willen leraren 
en hun lessen van de hoogste kwaliteit zijn, dan moeten 
leraren enorm toegewijd en goed voorbereid zijn en 
moeten zij zich continu ontwikkelen. Professioneel ka-
pitaal omvat volgens het drietal drie componenten 
(Hargreaves, Fullan & Shirley, 2013, p. 264):
a menselijk kapitaal: kwaliteiten van individuen (pro-

fessioneel kapitaal wordt niet gevormd door alleen 
menselijk kapitaal van slechts individuen, maar 
moet worden aangevuld door sociaal kapitaal);

b sociaal kapitaal: groepen die toegewijd en gericht 
hard werken om verbeteringen te bewerkstelligen 
(door sociaal kapitaal groeit het individuele mense-
lijk kapitaal);

c beslissingskapitaal: een beslissingsrecht dat in-
houdt dat er collectieve besluiten moeten worden 
genomen in dynamisch, complexe situaties vanuit 
de bekwaamheid om een afweging te maken.

Hargreaves, Fullan en Shirley (2013, p. 265) koppelen 
beslissingskapitaal aan gedeeld leiderschap, het mede 
sturing geven aan onderwijsontwikkeling. Ze beweren: 
“Als de overgrote meerderheid van de leraren beschikt 
over professioneel kapitaal, dan worden ze collectief ge-
talenteerd, toegewijd, collegiaal, bedachtzaam en wijs. 
Hun morele kompas zie je terug in hun niet-aflatende 
streven om hun leerlingen en hun gemeenschap te die-
nen. Ze zullen constant streven om beter te worden. 
Professionaliteit is de basis van beroepseer” (Hargreaves, 
Fullan & Shirley, 2013, p. 265).

Taal geven aan autonoom en collectief handelen
Onze opvatting is dat persoonlijk meesterschap verbon-
den is aan professioneel kapitaal en aan het discours 
over wat goed onderwijs inhoudt en in de leergemeen-
schap wordt beoefend. Zo leert de lerende leraar ook 
woorden te geven aan waar zij/hij voor staat om zich te 
kunnen verantwoorden naar derden en met het beslis-
singskapitaal een eigen mening te ventileren. Met ‘taal 
geven’ wordt bedoeld: weten woorden te geven aan waar 
men voor staat, weten te ver-antwoorden, maar zeker 
ook non-verbaal weten uit te dragen met de taal van het 
lichaam. Taal is een vorm van overdrachtelijkheid en in-
teriorisatie. Biesta (2012, p. 60) wijst erop dat visie op 
onderwijs verantwoording vraagt van leraren. In activi-
teitstheoretische zin is ‘taal geven’ vooral ‘autonoom 
handelen’. Autonoom handelen van leraren betekent dat 
de waarden en zienswijzen die het handelen leiding ge-
ven door hen verdedigd kan worden. Maar ook kritisch 
kan worden bekeken en kan bijdragen aan de handha-
ving van regels en aan de vorming van nieuwe regels en 
de verandering van normen. De autonome persoon is 
iemand die zich ergens voor inzet, maar ook bereid is 
inzichten en principes ter discussie te stellen en te ver-
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anderen (naar Wardekker, 1997, p. 15). Autonoom han-
delen is voor Wardekker ook en vooral moreel handelen. 
In de context van het leren binnen een activiteitssysteem 
is autonoom gerelateerd aan de sociale component: het 
collectief handelen. In paragraaf 4.2.4 bespraken we bij 
het discours dat er zich grensobjecten kunnen voordoen 
als de representatie van het punt waarop we besloten als 
professional een stap verder te gaan in onze visie dan 
anders. De stelling van Akkerman en Bakker (2011, 2012) 
is dat de heroriëntatie op grenzen leidt tot identiteitsont-
wikkeling. ”Het individu wordt gedwongen zich te be-
zinnen op wie hij is, wat hij belangrijk vindt en waarom 
en staat vervolgens voor de keuze hieraan een nieuw 
inzicht toe te voegen, of te blijven vasthouden aan de 
overtuiging die hij al had” (Wassink & Bakker, 2013, p. 
234). Het taal geven daaraan is van cruciaal belang voor 
de lerende professional in de school. Bij meerdere publi-
caties zagen we het belang van het verwoorden van visie 
en ideeën. De Onderwijsraad (2013, p. 34) wijst erop dat 
leraren ”de eigen keuzes weten te verantwoorden”. “Het 
bewust zijn en kunnen expliciteren van de eigen profes-
sionele waarden en doelen stelt leraren in staat om aan 
anderen goed uit te leggen wat ze belangrijk vinden in 
hun onderwijs en waarom” (De Onderwijsraad, 2013, p. 
7). “Expliciet spreken over wat je drijft als leerkracht en 
waarom impliceert dat je jezelf bloot geeft. Wanneer dan 
blijkt dat die opvattingen niet zonder meer gedeeld wor-
den door collega’s is dat vaak erg confronterend of min-
stens onaangenaam” (Kelchtermans, 2009, p. 11). 
Sanderse (2013, p. 200): “De trots van leraren is mede 
afhankelijk van hun vermogen om aan zichzelf en ande-
ren uit te leggen wanneer ze vinden dat ze goed werk 
afleveren, dat wil zeggen werk met kwaliteit”. Het met 
eigen woorden taal geven aan waarvoor men staat, biedt 
de kans af te rekenen met geleende beleidstaal. 
Tegenover het autonoom handelen van de leraar dat we 
eerder noemden, staat het ‘heteronoom handelen’. Van 
bovenaf opgelegd beleid dat tot uiting komt in geleende 
beleidstaal lokt heteronoom handelen uit. Dat resulteert 
bij leraren in consumentengedrag: het toepassen van za-
ken waarbij men technische competenties in de uitvoe-
ring laat zien, het navolgen van wat anderen hebben 
bedacht zonder dat men het innerlijk aanvaardt (naar 
Wardekker, 1997). Hier ontbreekt de morele dimensie. 
Regels en waarden zijn zelf het product van menselijk 
handelen. Als die niet worden verinnerlijkt, blijft de 
handeling een uiting van heteronoom handelen. Als le-
raren de eigen taal niet spreken, worden ze gedegra-
deerd tot uitvoerders van andermans beleid. “Het be-
hoort tot de verantwoordelijkheid van leraren om 
tegenover de taal van beleidsmakers, adviseurs, mana-
gers en politici een eigen onderwijsdiscours te plaatsen 
waarin gedacht en gesproken kan worden over de din-
gen waarover naar onze overtuiging in het onderwijs 
gesproken moet worden. Het is aan ons, leraren, een 
eigen taal te ontwikkelen die recht doet aan de werkelijk-

heid van het onderwijs. Zolang we als leraren een derge-
lijke taal niet spreken, en ons behelpen met geleende 
beleidstaal, leveren we ons bij voorbaat uit aan een we-
reldbeeld dat ons niet past. Zolang we niet over een ei-
gen taal beschikken, zijn we onvoldoende weerbaar te-
gen de druk die van buitenaf op het onderwijs wordt 
uitgeoefend. Het is onze verantwoordelijkheid te weten 
waar we voor staan, dat met argumenten te onderbou-
wen en in passende bewoordingen toe te lichten, door 
onderzoek geïnformeerd en in overeenstemming met 
de waarden die wij hoogachten” (IJseling, 2013, p. 92).

Op basis van de verkenning over individueel leren en de 
persoonlijke ontwikkeling van leraren in het OGO-
onderwijs in het licht van het streven naar professioneel 
kapitaal komen we tot de volgende definitie van per-
soonlijk OGO-meesterschap dat professionele identiteit 
verbindt met normatieve identiteit in relatie tot de be-
roepsuitoefening (Biesta, 2012, p. 60; Hargreaves, 
Fullan & Shirley, 2013, p. 264; IJseling, 2013, p. 92; 
Kelchtermans, 2009, p. 11; Kunneman, 2005, p. 7; De 
Onderwijsraad, 2013, p. 34; Sanderse, 2013, p. 200; 
Wassink & Bakker, 2013, p. 227):
  Persoonlijk OGO-meesterschap is het autonoom en bete-

kenisvol handelen van leraren in de sociaal-culturele 
OGO-praktijk en het taal geven daaraan als een proces 
waarbij een wisselwerking optreedt tussen persoonlijke 
invullingen, de ‘binnenkant’ (die bestaat uit het morele 
kompas: de eigen waarden en normen, kwetsbaarheid, 
dienstbaarheid toewijding, professioneel zelfverstaan,30 
drijfveren en motieven), en de conceptuele uitwerkingen, 
de ‘buitenkant’ (de uitgangspunten van het OGO-
concept en de opvattingen daarover) die mede totstand-
komen in de leergemeenschap met gezamenlijk engage-
ment door middel van het discours over wat goed OGO 
inhoudt met als doel de brede ontwikkeling31 van leerlin-
gen te bevorderen, zodat deze hun eigen identiteit kun-
nen ontwikkelen en adequaat leren participeren in soci-
aal-culturele activiteiten.

We moeten de onderscheiding ‘binnen- en buitenkant’ 
niet te instrumentalistisch en mechanistisch opvatten; 
in het handelen van leraren bij de activiteiten in school-
praktijken lopen beide kanten door elkaar heen. In de 
OGO-praktijk en -theorie zijn mens en concept beide 
binnen- en buitenkant. Hoe moeten we het begrip ‘per-
soon’ of ‘persoonlijk’ opvatten in het licht van de activi-
teitstheorie? Het begrip ‘persoon’ is direct verbonden 
met de sociale wereld van het onderwijs. Het slaat op de 
manier waarop leraren deelnemen in sociale relatie, par-
ticiperen in sociale en cultureel gestructureerde activi-
teiten en praktijken. Het slaat direct op de kwaliteit van 
het deelnemen: de patronen, verbanden en instituties 
waarin mensen met elkaar samenwerken aan, en com-
municeren over, zaken die zij belangrijk vinden. Leraren 
kunnen alleen maar tot persoon worden wanneer en 
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voor zover ze adequaat (dat is betekenisvol) leren deelne-
men in de activiteiten waaruit onze cultuur bestaat 
(Wardekker, 1997, pp. 9, 10).

De bovenstaande omschrijving eindigt met de hoofd-
taak van het OGO-onderwijs: het zich ontwikkelen van 
de eigen identiteit van leerlingen en het adequaat leren 
participeren in sociaal-culturele activiteiten en praktij-
ken. Persoonsvorming is de taak die iedere leerling heeft 
om persoonlijke beelden te construeren van zichzelf als 
deelnemer in allerlei concrete maatschappelijke activi-
teiten, in specifieke handelingscontexten (naar 
Wardekker, 1997, pp. 5-9). De OGO-leraar dient partici-
patie en reflectie mogelijk te maken door de inhoud van 
het onderwijs af te stemmen met de leerlingen welke 
zaken er aan de orde moeten komen en vereist als zoda-
nig een activerende didactiek. Persoonlijkheid ontstaat 
in de loop van een ontwikkelingsproces waarin de inter-
actie met de sociaal-culturele omgeving de hoofdrol 
speelt. Dat geldt voor de lerende leerling, maar ook voor 
de lerende leraar in de richting van persoonlijk OGO-
meesterschap.

Met bovenstaande definitie kunnen we kijken naar de 
praktijk van de zich ontwikkelende OGO-scholen of ze 
voldoen aan de gestelde elementen die erin worden ge-
noemd, onder andere: 
•	 autonoom en betekenisvol handelen van leraren in 

de sociaal-culturele praktijk;
•	 het taal geven aan waar men voor staat, beredeneerd 

vanuit het eigen morele waardensysteem als vanuit 
de conceptuele uitgangspunten;

•	 niet alleen cognitief leren, maar ook moreel;
•	 in gezamenlijk engagement vanuit professioneel ka-

pitaal kritisch participeren op voet van gelijkheid;
•	 reflecteren van de eigen praktijkervaringen met als 

oogmerk deze te verbeteren;
•	 brede ontwikkeling van leerlingen bevorderen;
•	 leerlingen leren participeren in sociaal-culturele ac-

tiviteiten;
•	 competenties (van leraren en leerlingen) in deelna-

me en reflectie verder ontwikkelen.

Ook hier zien we een parallel proces binnen OGO: de 
zich ontwikkelende leraar in persoonlijk OGO-
meesterschap zien we terug in het stimuleren door de 
leraar van de zich ontwikkelende leerlingen door ze te 
leren deel te nemen in het proces van zelfdefinitie, vol-
gens Wardekker de uiteindelijke taak van onderwijs en 
opvoeding (Wardekker, 1997).

4.3 Kenmerken van lerende organisaties

Alvorens te komen tot een conceptualisatie vanuit de ac-
tiviteitstheorie van een lerende organisatie zetten we het 
perspectief van lerende organisaties uiteen in de vorm 
van kenmerken (in paragraaf 4.3.1) en verbinden deze 
met de onderwijsontwikkelingsaspecten (uit paragraaf 
3.4). De studie over de lerende organisatie levert een ei-
gen geformuleerde definitie op van wat wij verstaan on-
der een lerend activiteitssysteem (paragraaf 4.3.2). 
Daarna vergelijken we bestaande concepten over de le-
rende organisatie met onze conceptualisatie van een le-
rend activiteitssysteem (paragraaf 4.3.3).

4.3.1 Het perspectief van lerende organisaties

Als we de wetenschappelijke literatuur bekijken, wordt 
in 1963 het concept van de lerende organisatie (‘organi-
zational learning’) geïntroduceerd (Bomers, 1989). 
Doordat het leren van organisaties vanuit verschillende 
perspectieven wordt benaderd, bestaat er geen allesom-
vattende theorie (Wijnhoven, 1995). Bovendien zijn vol-
gens Onstenk (1997, p. 10) ”lerende organisaties eerder 
een perspectief dan een realiteit”. 

In dit onderzoek wordt het veranderen van een school 
van PGO in de richting van OGO gezien als onderwijs-
ontwikkeling. Dan doelen we op de twee domeinen 
waarop we ontwikkeling zien: bij mensen (individueel 
en team) op het vlak van ideeën en visie en bij de organi-
satie, en het leren ontwikkelen van het systeem. Bij het 
proces van zich ontwikkelen in de richting van een zoge-
naamde lerende organisatie spelen de volgende aspec-
ten van onderwijsontwikkeling (uit paragraaf 3.4.) een 
rol:
1 De individuele school is het centrum van de verandering 

(contextspecifieke benadering).
  Niet alle scholen zijn hetzelfde, hervormingen moe-

ten aangepast worden aan de individuele school.
2 Interne omstandigheden van scholen zijn een focus voor 

verandering.
  De verandering dient gericht te zijn op het verbete-

ren van de kwaliteit van leraarvaardigheden en het 
leren van de leerlingen.

3 Verandering moet systematisch benaderd worden (als 
langdurig proces gericht op incorporatie).

  Het invoeren van een verandering vraagt om een cy-
clisch georganiseerd vernieuwingsproces: bewust 
en systematisch leren en organiseren.

4 Onderwijsdoelen moeten effectiever worden bereikt.
  Het meer effectief bereiken van de doelen is vooral 

aanwezig in de doorgaande lijn die wordt voorge-
steld. Men handelt en focust vanuit de visie en mis-
sie op meerdere perspectieven in de schoolorganisa-
tie waar regels en procedures en de inbedding in de 
schoolcultuur de procesgang bepalen. Gedoeld 
wordt op drie niveaus van de school: het systeem, de 
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leraren en de leerlingen. Hierin zijn de twee domei-
nen weer zichtbaar (paragraaf 3.2).

5 Geïntegreerde implementatiestrategieën worden gehan-
teerd.

  Zoals leraren met kinderen willen werken (vanuit 
gedeelde sturing), zo gaat het management om met 
het team: middle-up-down-management.

Deze vijf aspecten van onderwijsontwikkeling richten de 
aandacht op de organisatieontwikkeling die de schoolor-
ganisatie door moet maken in een ontwikkelingsproces 
en zijn verbonden met het leren van organisaties in alge-
mene zin. We geven eerst een algemene beschrijving bij 
elk punt en geven daarna onmiddellijk een vertaling naar 
OGO-scholen hoe het ontwikkelingsproces van PGO 
naar OGO fictief gezien kan verlopen. We willen laten 
zien welke voorbeelden we daarbij in het algemeen kun-
nen bedenken en markeren de focus waarop de verande-
ring kan worden gericht, wil ze volgens de geldende on-
derzoeksliteratuur kans van slagen hebben. We 
beschouwen de vijf aspecten als kenmerken van organi-
satieontwikkeling naar een lerende organisatie in een 
transitieproces. De vijf aspecten nader toegelicht:

1. De individuele school is het centrum van de 
verandering (contextspecifieke benadering).

De vernieuwing moet aangepast worden aan de afzon-
derlijke school. Aanname hierbij is dat de school een 
levend organisch en flexibel systeem is dat ontwikkeling 
doormaakt via kenniscreatie van kenniswerkers die de 
verandering zich eigen maken, en er ook eigenaar van 
worden. Niet de organisatie, het team en de individuele 
leraar, maar de individuele school in haar geheel is het 
centrum van verandering. De school is in het licht van 
de activiteitstheorie een historisch gegroeid activiteits-
systeem. De school staat in een zich ontwikkelende con-
text en per school is het verschillend hoe die context is 
en hoe die historie zich heeft voltrokken. 
Veranderingspotentieel is alleen te begrijpen tegen de 
achtergrond van de lokale geschiedenis van de activiteit 
in een organisatie. Het gaat om alle actoren die in de 
verandering meedoen. We positioneren de school hier 
op institutieniveau. Het gaat hier om de historiciteit van 
de school als organisatie, de biografie en de genealogie 
(de ‘stamboom’) van de school als instituut in een ecolo-
gische context die aan verandering onderhevig kan zijn. 
Als de school het centrum van de verandering is, bestaat 
er binnen de school zelf ook een centrum van waaruit de 
verandering wordt georganiseerd: de community (zie uit-
leg bij het volgende punt).

VOORBEELD < Als we dit kenmerk op OGO-scholen van 
toepassing laten zijn, is het zaak dat er geen conces-
sies gedaan worden aan de inhoud van OGO in 
conceptuele zin. De eclectische benadering, die het 

toelaat dat aspecten van andere visies en concepten 
worden gekoppeld aan OGO, bemoeilijkt het proces 
van toe-eigening. Bemoeilijking zowel in de zin van het 
individueel-, team- als het organisatieleren, omdat 
eenduidigheid wordt gemist. De aanpak van de 
vernieuwing moet aansluiten bij de individuele 
omstandigheden van de school in kwestie met haar 
eigen geaardheid, levensloop en geschiedenis. Dé 
OGO-school bestaat niet. De aanpak van de vernieu-
wing moet aansluiten bij de ontwikkelingspotentie van 
de organisatie van de school. >

2. Interne omstandigheden van scholen zijn een 
focus voor verandering.

Bij dit punt gaat het om de dragende relationele elemen-
ten binnen de school die de individuele interne omstan-
digheden van de school inkleuren. Na de school als cen-
trum van verandering, worden in de operationalisering 
van de lagen die daaronder schuilgaan zich ontwikke-
lende leraren zichtbaar. Het doormaken van ontwikke-
ling verschilt van persoon tot persoon. De rolopvatting 
van de individuele leraar is hier van belang. Leraren in-
dividueel en in teamverband bepalen de interne omstan-
digheden van de school. De wil om van andere organisa-
ties te leren is aanwezig en er vindt een voortdurende 
feedback en reflectie plaats op ontwikkelingsprocessen, 
producten en handelingen. Het verbeteren van het ont-
wikkelen en leren van de leerlingen is de focus waardoor 
leraarvaardigheden kwalitatief worden verbeterd.

Bij dit kenmerk willen we opmerken dat het raadzaam is 
dat er een gremium aangewezen wordt in de school dat 
het ontwikkelcentrum is van het transitieproces. 
Aangezien co-creatie plaatsvindt in het team, aange-
stuurd door het management van de school, zijn de 
CoP’s (Communities of Practice) het uitgelezen cen-
trum van de verandering. Ook Guile en Young (1998, 
pp. 183, 184) onderstrepen dat “Communities of Practice 
het leren van individuen en groepen kunnen versterken 
door een cultuur van uitwisseling, debat en reflexiviteit 
aan te moedigen die de circulatie van deskundigheid 
(‘knowledgeability’) vergroot”. De CoP als centrum te 
markeren maakt van leren nog meer “a distributed pro-
cess rather than an attribute of individuals” (Guile & 
Young, 1998, p. 182).

VOORBEELD < Wil een basisschool van PGO naar OGO 
gaan, dan is een basisvoorwaarde dat het nadenken 
over veranderen en het onderhandelen over verande-
ren wordt gestuurd in de schoolorganisatie met als 
uitgangspunt dat de leerling het vertrekpunt van het 
denken over ontwikkeling vormt. Op maat toegesne-
den gereedschappen moeten het ontwikkelingsproces 
van leraren begeleiden. We denken aan persoonlijke 
begeleiding via coaching en collegiale consultatie en 
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afspraken hoe en waar mensen hulp kunnen vinden bij 
hun persoonlijk transitieproces. Ideeën- en visieontwik-
keling vragen om organisatievormen die het doorma-
ken van de ontwikkeling mogelijk maken. De aanpak 
van de vernieuwing moet aansluiten bij het ontwikke-
lingsniveau van de mensen die er werken. >

3. Verandering moet systematisch benaderd worden 
(als langdurig proces gericht op incorporatie).

Door zichzelf te beschouwen als een onderdeel van een 
groter geheel leert de schoolorganisatie zien dat ze niet 
gescheiden is van de omringende wereld, maar dat ze 
daar juist mee is verbonden, en er deel van uitmaakt. De 
planning en de organisatie van beleidsprocessen spelen 
een rol. Een planmatig ontwikkelproces dient te worden 
opgezet.

VOORBEELD < Bij de socialisatieprocessen die de 
kenniswerkers binnen OGO-scholen doormaken, 
horen conflicten en ontregeling bij de handelingsregu-
latie. Bij de systematiek kan de aanpak behoren om 
tegenstellingen te gebruiken om oude handelingen te 
transformeren tot nieuwe. Boundary crossing (zie 
paragraaf 4.2.2) wordt toegepast om discontinuïteiten 
aan te pakken in de organisatie en daardoor worden 
leraren uitgedaagd tot nieuwe kennisactiviteiten. Dat 
betekent dat er onderhandeld wordt en combinaties 
gevormd worden uit activiteiten met verschillende 
objecten (Engeström, Engeström & Kärkkäinen, 1995). 
Dat betekent dat er planmatig verbindingen moeten 
worden gelegd tussen verschillende praktijken (dat 
kunnen andere OGO-scholen zijn die al verder zijn in 
hun ontwikkeling op het beoogde onderdeel van het 
OGO-concept) door het vinden van een manier om te 
(onder)handelen en te communiceren. Het leerpotenti-
eel dat door boundary crossing kan worden opgedaan, 
moet door leraren worden benut in het transitieproces 
om het drieslagleren te beoefenen: als individu, als 
team en als organisatie. Dat gebeurt door de mogelijk-
heid te geven aan mensen voorbij de bestaande eigen 
praktijk en de eigen identiteit te kijken. >

4. Onderwijsdoelen moeten effectiever worden 
bereikt.

Als er sprake is van een gezamenlijke visie op leren en 
ontwikkelingsperspectief, kunnen onderwijsdoelen ef-
fectiever bereikt worden. Effectief betekent hier: zonder 
omwegen, doodlopende wegen, spraakverwarringen en 
tegenstrijdigheden. Daarnaast dient de visie op leren 
verbonden te worden aan de twee gemarkeerde domei-
nen in deze studie: de ontwikkeling van mensen in het 
systeem: kinderen en leraren, en de ontwikkeling van 
het activiteitssysteem zelf, de organisatie. Ook hier 
speelt het element van meerperspectiviteit een rol door 

de focus op doelen te koppelen aan de verbinding met 
verschillende horizontale niveaus waarop in een school 
ontwikkeling wordt ingezet. Effectieve schoolverbete-
ring vindt plaats als op de genoemde drie niveaus doelen 
worden gesteld en op elkaar worden afgestemd. De ef-
fectiviteit van de invoering van de vernieuwing wordt 
verhoogd als op systeemniveau aandacht is voor proce-
dures en structuren en voor de cultuur die de processen 
van onderwijzen en leren ondersteunt (Mijs, 2007, pp. 
139, 140). Samengevat: het meer effectief bereiken van 
de doelen zit vooral in de doorgaande lijn die wordt voor-
gesteld vanuit de visie en missie te handelen (een cul-
tuurelement: zie paragraaf 4.6.5) en te focussen op 
meerdere perspectieven in de schoolorganisatie omge-
ven met regels en procedures (het structuurelement: zie 
paragraaf 4.6.3). Gedoeld wordt op drie niveaus van de 
school: het systeem, de leraren en de leerlingen. Hierin 
zijn de twee domeinen weer zichtbaar (paragraaf 3.2).

VOORBEELD < Visieontwikkeling is een weerbarstig 
proces van beoordelen, wijzigen, afwijzen, herkaderen 
en transformeren van denkbeelden. Binnen OGO-
scholen is er ook de gerichtheid op opbrengsten, hoe 
die ook worden geformuleerd. Deze moeten breed 
worden opgevat. Het organisatorisch creëren van 
kennis en een open communicatie en leerhouding zijn 
daarbij hulpmiddelen. Het kunnen uitleggen waarvoor 
men staat met deze visie vanuit OGO moet worden 
beoefend. Doelen worden effectiever bereikt in 
OGO-scholen als vanuit de beargumenteerde visie 
handelingen inhoud krijgen om de school als systeem 
te transformeren. Effectiviteit wordt vergroot als er 
afstemming plaatsvindt vanuit verschillende perspec-
tieven: gericht op het verbeteren van het onderwijsaan-
bod naar kinderen, in co-creatie met het team, en qua 
regels en afspraken over het verbeteren van het aanbod 
ingebed in het schoolsysteem. Handelingen moeten 
kwalitatief duurzaam worden verbeterd, zodat ook de 
kwaliteit van het onderwijsaanbod verbetert. 

5. Geïntegreerde implementatiestrategieën worden 
gehanteerd.

Het leren van en met elkaar, het teamleren door middel 
van co-creatie, en het leren veranderen van de organisa-
tie als systeem kunnen alleen gestalte krijgen als er ge-
integreerde implementatiestrategieën worden gehan-
teerd, bedoeld wordt een wisselwerking tussen 
top-down- en bottom-upprocessen (‘middle-up-down’).

VOORBEELD < Een uitgangspunt van OGO is dat op een 
basisschool alles gebeurt volgens de principes van het 
OGO-concept. In OGO-scholen is de identiteitsontwik-
keling van de lerende een belangrijk punt. “Kinderen 
leren beter als ze actief betrokken zijn bij interessante 
en rijke thema’s en deelnemen aan onderzoeksactivi-
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teiten” (De Koning, 2013, p. 17). Wat voor kinderen 
geldt op het gebied van leren op microniveau, geldt 
ook voor leraren in de school op mesoniveau. De 
leerprocessen op de andere niveaus (team en organi-
satie) worden naar analogie hiervan ontworpen, ook 
als het gaat om arbeidsdeling. Naast het systeem als 
geheel zijn er subsystemen die hun eigen ontwikke-
lingsstappen kennen in het implementatieproces. 
Geleerd moet worden naar praktijken te kijken (teams, 
afdelingen) op metaniveau als geïntegreerd geheel 
(holistische benadering: paragraaf 2.2.1). Het maken 
van een analyse in termen van grenzen (zie paragraaf 
4.2.2) is noodzakelijk voor de afstemming van 
ontwikkelingsstappen in de subsystemen van de 
schoolorganisatie. Bruggenbouwers zijn nodig voor de 
afstemming van subsystemen om ontwikkelingsstap-
pen van de ene praktijk in te brengen in de andere. En 
de principes die leraren hanteren om kinderen te 
begeleiden, hanteren schoolleiders om leraren te 
begeleiden in hun eigen persoonlijke ontwikkelings-
plannen, een levenswijze of een geïntegreerde 
implementatiestrategie. >

4.3.2 Verbindbaarheid van de 
onderwijsontwikkelingsaspecten met het 
heuristisch model

Lukte het ons om de eerste vijf aspecten van onderwijs-
ontwikkeling te verbinden met het model van het activi-
teitssysteem van Engeström, zoals beschreven in para-
graaf 3.5, voor de overige vijf aspecten (paragraaf 4.3.1) 
lukt ons dat niet. Deze gaan hoofdzakelijk over ons 
tweede domein (paragraaf 3.2): de praktijkontwikkeling 
die plaatsvindt door het planmatig invoeren van ontwik-
kelingsaspecten op organisatieniveau van de school, het 
leren veranderen van de school als organisatiesysteem.

We maken hieronder duidelijk hoe we het verbinden 
van de vijf onderwijsontwikkelingsaspecten met het mo-
del van het activiteitssysteem van Engeström zien. Per 
punt bespreken we de overwegingen:
1 Het is niet op voorhand duidelijk met welk onder-

deel van het model van Engeström we ‘de school als 
centrum van de verandering’ kunnen verbinden. 
Waar vindt kenniscreatie plaats door de leden van 
het systeem en welk effect heeft die creatie op de 
ontwikkeling van het systeem zelf?

2 ‘Interne omstandigheden zijn focus voor verande-
ring’, roept vragen op in het model van het activi-
teitssysteem. Als er geen standaardaanpak bestaat 
om OGO in te voeren vanwege de verschillen in 
scholen, ontstaan door historische ontwikkeling, 
waar vindt dan de onderhandeling plaats over idee-
en- en visieontwikkeling om het concept op de lo-
kale situatie van de school toe te snijden? Daar ko-
men we met Engeström niet uit.

3 De ‘verandering moet systematisch benaderd wor-
den’ om OGO in te voeren, geeft Engeström wel op 
onderdelen aan. Zijn ‘cyclus van expansief ontwik-
kelde transformaties’ (zie paragraaf 4.5.2) geeft mo-
gelijkheden om tegenstellingen in een ontwikke-
lingsproces op organisatieniveau aan te pakken. 
Maar hoe past die aanpak in het geheel van de stra-
tegie die in een planmatig beleidsplan wordt weer-
gegeven? Er zijn geen bestaande implementatiemo-
dellen in de activiteitstheorie voorhanden en we 
moeten daarom zelf creatief denken toepassen om 
theoretische conceptualisatie van een transitiepro-
ces van PGO naar OGO mogelijk te maken.

4 ‘Onderwijsdoelen moeten effectiever worden be-
reikt’, is het gevolg van het vorige punt, de systema-
tische benadering van de aanpak van de verande-
ring. Als die benadering al lastig te verbinden is met 
het model van het activiteitssysteem, dan geldt dat 
zeker voor het bereiken van doelen. Het bereiken 
van doelen vraagt om visie op en ideeën over op-
brengsten en de ontwikkeling daarvan. Het systeem 
moet dan voorzien in: een gremium van waaruit 
deze ontwikkeling gestuurd en gesteund kan wor-
den, en een systematische strategie die gevolgd 
wordt om die doelen te bereiken. Voor het eerste 
punt, een gremium, voorziet het model van 
Engeström, namelijk de communities of practice als 
centrum voor samenwerkend leren.

5 Omdat het systeem ‘school’ uit verschillende sub-
systemen bestaat, vraagt ontwikkeling van het sys-
teem als geheel om het feit dat ‘geïntegreerde imple-
mentatiestrategieën worden gehanteerd’. Akkerman 
& Bakker (2011, 2012) geven aan dat bruggenbou-
wers nodig zijn om integratie toe te passen in de 
ontwikkeling van subsystemen. In de theorie van 
Engeström zijn wel mogelijkheden voorhanden om 
ontwikkelingen op scholen te bestuderen. We doe-
len hierbij op de wijze waarop (sub)systemen van 
elkaar kunnen leren (Tuomi-Gröhn & Engeström, 
2003, zie ook: Konkola, Tuomi-Gröhn, Lambert & 
Ludvigsen, 2007). Op dit punt zijn bij Engeström 
mogelijkheden aanwezig, al werkt hij die mogelijk-
heden niet uit tot planmatige strategieën. 

Het model van Engeström (zie paragraaf 3.3) leent zich 
niet om op alle onderdelen van de punten bij Rules, 
Community, Division of Labour en Tools in de dyna-
miek te laten zien wat er gebeurt bij het ontwikkelen van 
de school als activiteitssysteem. Hier moet dus meer 
moeite gedaan worden om verbindingen te leggen en 
schiet het model van het activiteitssysteem van 
Engeström tekort. Een vernieuwd model is daarom no-
dig om de overige vijf aspecten van onderwijsontwikke-
ling volledig te verbinden en om de dynamiek in de ont-
wikkeling van het systeem te laten zien. We ontwikkelen 
daarom een conceptualisatie van een model dat op on-



62 Expansief leren van een schoolorganisatie

derdelen een aanpassing voorstelt om de vijf onderwijs-
ontwikkelingsaspecten wel te verbinden en om de dyna-
miek in het systeem te laten zien.

De literatuurstudie van hoofdstuk 2 tot en met deze 
paragraaf geeft de mogelijkheid om een eerste be-
schrijving te geven van onze ideale conceptualisa-
tie van een lerend activiteitssysteem. Daarna kijken 
we wat we aan het heuristisch model van het activi-
teitssysteem van Engeström moeten toevoegen om 
de voorgestelde idealiteit te bereiken, zodat we ook 
die vijf aspecten hierboven kunnen verbinden.

4.3.3 Eerste omschrijving van een lerend 
activiteitssysteem

De lerende organisatie interpreteren we in dit on-
derzoek met behulp van de activiteitstheorie om te 
komen tot een concept van een lerend activiteitssys-
teem.

In een lerend activiteitssysteem is het essentieel 
dat de omgeving, de activiteiten, de rollen en de 
werktuigen als sociaal-culturele grootheden erkend 
worden en de lerende leraar aangespoord wordt ei-
gen versies te maken van de activiteit en van het 
verhaal over haar/zijn eigen positie binnen die acti-
viteit. Eigen versies zijn een uiting van de persoon-
lijke identiteitsontwikkeling van de lerende leraar 
en worden opgenomen in de persoonlijkheids-
structuur van de leraar. Binnen de lerende organi-
satie is die identiteitsgerichte ontwikkeling van de 
leraar essentieel. Persoonlijke identiteitsgerichte 
ontwikkeling vindt plaats door oog te hebben voor 
de verscheidenheid van mensen in een team en 
hen te laten meedoen, te bemoedigen en actief te 
stimuleren.

‘Identiteitsleren’ gaat gepaard met het overwinnen 
van conflictervaringen die gepaard gaan met nega-
tieve emoties. Het zijn grenservaringen (Meijers & 
Wardekker, 2001). Het kan zelfs leiden tot “personal 
crises” (Engeström, 1987, p. 153). Het gevoel voor 
een opgave te staan die het huidige kunnen te bo-
ven gaat, kan het begin zijn van een belangrijke 
leerervaring, mits de te nemen stap van de lerende 
aansluit (contingentie) op de mogelijkheden van de 
persoon in kwestie. Bij dat overwinnen wordt een 
start gemaakt met een proces van reflectie dat no-
dig is voor de identiteitsontwikkeling.

Zo is de basisschool als lerende organisatie, gezien 
vanuit de activiteitstheorie, een organisatie die sen-
sitief is voor de historische mogelijkheden in het 
algemeen van haarzelf als institutie en van haar 
medewerkers in het bijzonder. Ze plaatst de ont-

wikkeling van het instituut en van personen daar-
binnen in een sociale context die voor alle mede-
werkers in de organisatie de toegang opent tot 
nieuwe culturele hulpbronnen, waarmee zij hun 
identiteit kunnen opbouwen en uitbouwen in een 
proces van permanente educatie (life-long-learning).

De eerste omschrijving32 van een lerend activiteits-
systeem (Engeström, 1987, pp. 125, 153; Chin & 
Benne, 1969; Cozijnsen, 2014, p. 53) luidt als volgt:
  Een lerend activiteitssysteem is een organisatie (als orga-

nisme) die er bewust op gericht is om in een zich evolue-
rende, expansieve leercultuur het samenwerkend leren33 
(Communities of Practice) en het leervermogen (gevoed 
door een onderzoekende houding in een proces van gren-
servaringen opdoen, transformeren en re-educeren)34 van 
individuen, groepen en de organisatie als geheel (Subject) 
op zodanige wijze met elkaar te verbinden, dat continue 
(kwalitatieve) verandering optreedt (cognitief, affectief 
en conatief) door sociale interactie, bemiddeling, partici-
patie en reflectie op alle drie de niveaus van leren (indivi-
dueel leren, samenwerkend leren en organisatieleren) in 
de richting van de door alle medewerkers met (activiteits-
gerichte) gezamenlijke visie onderbouwde output 
(Object, product) en uitmondt in duurzaam kwalitatief 
verbeterde handelingen in het geheel van het activiteits-
systeem, waarbij de componenten van het systeem (naast 
genoemde Subject, Object en CoP: Tools, Rules en 
Division of Labour) op elkaar zijn afgestemd.

Zonder uitleg ‘tussen haakjes’ luidt de definitie:
  Een lerend activiteitssysteem is een organisatie die er be-

wust op gericht is om in een zich evoluerende, expan-
sieve leercultuur het samenwerkend leren en het leerver-
mogen van individuen, groepen en de organisatie als 
geheel op zodanige wijze met elkaar te verbinden, dat 
continue verandering optreedt door sociale interactie, 
bemiddeling, participatie en reflectie op alle drie de ni-
veaus van leren in de richting van de door alle medewer-
kers met gezamenlijke visie onderbouwde output en uit-
mondt in duurzaam kwalitatief verbeterde handelingen 
in het geheel van het activiteitssysteem, waarbij de com-
ponenten van het systeem op elkaar zijn afgestemd.

Twee domeinen uit deze studie vormen de hoofdmoot 
(paragraaf 3.2), namelijk het leren van mensen, als indivi-
du en als groep, en het leren van de organisatie. Met bo-
venstaande definitie kunnen we kijken naar de praktijk 
van de zich ontwikkelende OGO-scholen of ze voldoen 
aan de gestelde elementen die erin worden genoemd, 
onder andere: 
•	 expansieve leercultuur in een veelstemmige ge-

meenschap;
•	 docent participeert ook als medeontwikkelaar;
•	 leren van elkaar (co-creatie; scaffolding; meerper-

spectiviteit) op voet van gelijkheid;
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•	 sociale interactie (reflectieve communicatie);
•	 gezamenlijke visie (ideeën- en visieontwikkeling, 

coöperatie);
•	 grenservaringen opdoen (boundary crossing);
•	 verbeterde handelingen (duurzaam en kwalitatief) 

door reflectie;
•	 door verbeterde handelingen de participatie vergro-

ten in de sociaal-culturele praktijk;
•	 afstemming van onderdelen (coördinatie, systeem-

denken).

Wanneer we de uitgangspunten van OGO en die van de le-
rende organisatie de revue laten passeren, concluderen we 
dat een OGO-school zich op grond van haar doelstellingen 
als een expansief lerend activiteitssysteem dient te afficheren, 
wil ze aansluiten bij de uitgangspunten van de theorie waar-
uit ze voortkomt: de activiteitstheorie en de daarmee verbon-
den cultuurhistorische visieontwikkeling. 

We zagen dat in een activiteitssysteem leren dé activiteit 
is waarbij ‘kennis’ ertoe bijdraagt dat er een volgende 
ontwikkelingsstap wordt ontworpen van het activiteits-
systeem. Dat geeft mogelijkheden van uitproberen, im-
plementeren en interioriseren. De activiteitstheorie 
geeft geen concrete handvatten van modellen die hierbij 
gebruikt kunnen worden. We zijn daarom op zoek ge-
gaan naar instrumenten die zich laten verbinden met 
het model van Engeström. 

Op grond van twee instrumenten geven we een concep-
tualisering om de actoren in een lerend activiteitssys-
teem te positioneren. De twee instrumenten zijn: 
1 de kennisspiraal van Wells (2001) 
2 de sleutelkenmerken van kenniscreatie van Nonaka 

en Takeuchi (1995).
We bespreken beide instrumenten in de volgende para-
graaf.

4.4 Ontwikkelingsinstrumenten: 
kennisspiraal en kenniscreatie

In paragraaf 4.3.2 stelden we dat we met het model van 
het activiteitssysteem van Engeström niet uitkomen om 
alle onderwijsontwikkelingsaspecten ermee te verbin-
den. Daarom ontwikkelen we een conceptualisatie van 
een nieuw model dat op onderdelen een aanpassing 
voorstelt van het model van Engeström om de onder-
wijsontwikkelingsaspecten ermee verbindbaar te ma-
ken. Daarvoor introduceren we twee ontwikkelinstru-
menten die het model van Engeström gaan versterken 
op het punt van kennisontwikkeling dat in een lerend 
activiteitssysteem nodig is.

Waarom we tot de keuze van deze instrumenten komen, 
willen we verduidelijken. We maken ons een conceptu-

ele voorstelling hoe kennisontwikkeling in co-creatie-
processen zich voordoet. We stellen ons kennisontwik-
keling voor in een driedimensionaliteit. Wat we hiermee 
bedoelen staat aan het slot van paragraaf 4.2.3, namelijk 
dat door het ordeleren het element van ‘meerperspecti-
viteit’ meer inhoud krijgt. Eerste-, tweede-, en derdeor-
deleerprocessen vergroten het idee om ontwikkeling op 
verschillende niveaus te kunnen beoordelen om te con-
stateren of er expansief wordt geleerd. In ons onderzoek 
willen we een metafoor toevoegen, die van een driedi-
mensionaal model (zie paragraaf 5.2.4 figuur 14). Op 
deze wijze willen we de dynamiek in het totale systeem 
inbrengen. Dat betekent concreet dat door kennisont-
wikkeling een opwaartse beweging gemaakt wordt door 
het evoluerende kwalitatieve karakter dat de organisatie 
als systeem doormaakt. Het leren van individuen, het 
team en de organisatie als geheel willen we kunnen dui-
den. Daarvoor hebben we enkele modellen die uit de 
activiteitstheorie afkomstig zijn bestudeerd met het oog 
op de vraag of deze modellen er conceptueel mee te ver-
binden zijn. We willen aan de slag met de kenniscreatie-
metafoor om duidelijk te maken dat leerprocessen van 
individuen en het team als geheel zich voltrekken door 
co-creatie van kennis. We bestudeerden Bereiter en 
Scardamalia (1993), Engeström (1987, 1990, 1993, 1994, 
1999a-d, 2000, 2001, 2004b, 2008), Nonaka en 
Takeuchi (1995), Paavola en Hakkarainen (2003), en 
Wells (2001).

Engeström is de meest aangewezen bron voor deze stu-
die en het model van de cyclus van expansief ontwik-
kelde transformaties zou zich ervoor kunnen lenen 
(2001, p. 152; we beschrijven het verderop in dit hoofd-
stuk, paragraaf 4.5.2). Echter, dit model is lastig te ver-
binden met de voorgestelde kennisontwikkeling die 
door individuen, het team en de organisatie zelf wordt 
gedaan in dynamische zin. Lastig, omdat het model zich 
alleen leent om met tegenstellingen en leerblokkades 
om te gaan en dat is maar een onderdeel van de ontwik-
keling van een actviteitssysteem. Maar hoe doet 
Engeström dat zelf in zijn publicaties wanneer hij ken-
niscreatie wil duidelijk maken in teams? In zijn publica-
tie (Engeström, 2008, pp. 118-168) bespreekt hij concreet 
de vier methoden van kenniscreatie van Nonaka en 
Takeuchi (1995, p. 72; Engeström, 2008, pp. 121-122), zo-
als wij dat doen in paragraaf 4.4.2, en gebruikt hij die 
om duidelijk te maken hoe kenniscreatie werkt in een 
zich ontwikkelend bedrijf dat werkteams opzet om co-
creatie te bereiken. Hij beschrijft twee cases om duide-
lijk te maken hoe kennisontwikkeling zich voltrekt. Voor 
ons een argument om hetzelfde instrument te gebrui-
ken voor kenniscreatie binnen de setting van het pri-
mair onderwijs.

De modellen van Bereiter en Scardamalia en die van 
Paavola en Hakkarainen geven de mogelijkheid het ver-
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anderen van organisaties te laten zien. Zij stellen niet 
zozeer het leren van individuen en van groepen centraal. 
Deze theorieën hebben betrekking op de vraag hoe nieu-
we kennis, nieuwe praktijken en nieuwe werkprocessen 
worden samengesteld. Omdat in dit onderzoek het leren 
van leraren en het leren van de organisatie centraal staan 
in de overgang van PGO naar OGO binnen basisscholen 
zoeken we een model dat de dynamiek van de ontwikke-
ling (ook grafisch) weergeeft. Het leren van leraren in 
OGO-scholen moet met behulp van een passende theo-
retische benadering in de context van de transformatie 
van scholen geplaatst worden. Dat kan onzes inziens het 
best met de instrumenten van Wells en Nonaka en 
Takeuchi. Deze instrumenten geven de mogelijkheid 
om het leren van leraren te conceptualiseren. We noe-
men bijvoorbeeld dat bij het leren kennis wordt gedeeld 
in de ‘community’ en dat kennis ‘persoonlijke betekenis’ 
heeft in de activiteitstheorie. Kennis ‘als tool’: kennis 
wordt gebruikt voor het realiseren van doelen die bete-
kenisvol en authentiek zijn (‘knowledge-in-action’).

Nu we de keuze voor de instrumenten hebben verduide-
lijkt, komt de vraag op waarom deze instrumenten no-
dig zijn en wie ze inzet. Het is de schoolleider die de 
instrumenten inzet om ze vooral op het punt van ont-
wikkeling van mensen (als individu en als team) in te 
zetten (domein 1). De instrumenten dienen als Tools om 
co-creatie op gang te brengen. We hebben ze nodig om 
kennis te construeren (individueel en als team) die een 
vernieuwing van het activiteitssysteem mogelijk maakt 
en de dynamiek van dat proces weergeeft.

We benadrukken dat het leren van leraren in een ken-
niscultuur gebeurt in een sociale en culturele gemeen-
schap (Brown & Palincsar, 1989; Brown, Collins & 
Duguid, 1989). De lerende construeert zelf actief kennis 
in interactie met anderen en met zijn omgeving (Van 
Oers, 2009d; Popeijus & Geldens, 2009; Teurlings, 
Wolput & Vermeulen, 2006). Kennis die een leraar op-
doet uit de boeken (gecodificeerde, formele kennis) is 
niet altijd onmiddellijk toepasbaar op het werk in de 
groep met kinderen. De lerende leraar zal die kennis ac-
tief moeten interpreteren en zodanig moeten aanpassen 
dat deze wel bruikbaar wordt in de groep. Zo verandert 
niet alleen de kennis, maar ook de praktijk waarin de 
leraar actief is (Tuomi-Gröhn, Engeström & Young, 
2003). De transfer van gecodificeerde kennis naar de 
episodische kennis uit de praktijk verloopt traag (Teune, 
2004). Die constructie van het in interactie zijn met an-
deren en de omgeving gebeurt door aan die kennis de 
betekenis toe te kennen die in gezamenlijkheid wordt 
afgesproken en gericht is op deelneming aan de nieuwe 
praktijk. Dat gaat via interpretatie en reflectie. Het enkel 
cognitief toekennen van maatschappelijke aspecten van 
betekenis is onvoldoende om te kunnen spreken van be-
tekenisvol leren. Daarvoor is ook ‘zingeving’ nodig (Van 

Oers, 2009d). Pas wanneer de lerende aan de nieuw ver-
kregen kennis een persoonlijke waarde toekent, zodat 
‘ego-binding’ ontstaat, is er sprake van ‘betekenisvol le-
ren’. Betekenisvol leren bezit een krachtig persoonlijke 
binding (Van Oers, 2009d) als aspect van identiteitsont-
wikkeling van de lerende leraar om kennis die in de per-
soonlijkheidsstructuur is opgenomen om te zetten in 
handelingen die bij de deelneming aan de activiteiten 
horen.

Zoals Teune (2004) aangeeft, is het wezenlijk dat geco-
dificeerde kennis en episodische kennis worden geïnte-
greerd (zie voor uitleg van die begrippen het slot van 
paragraaf 3.5.3). In feite is dat ook de kern van wat er 
gebeurt bij het leren van leraren in een leergemeen-
schap. Er dient transfer plaats te vinden, zodat het ge-
leerde ook buiten de directe leersituatie kan worden toe-
gepast. Om dit te bewerken, is het van belang dat de 
leerinhoud geïntegreerd wordt in het kennisbestand van 
de lerenden (Popeijus & Geldens, 2009). Volgens Ten 
Dam (1999) is daarvan sprake als de lerenden de leerin-
houden begrijpen, begrippen kunnen toepassen, ver-
banden kunnen leggen en zelf voorbeelden kunnen ge-
ven. Zo kan nieuwe en betekenisvolle kennis worden 
geconstrueerd.

4.4.1 De kennisspiraal

Wells (2001) ontwikkelde een model van ‘constructieve 
betekenisverlening’ die hij benoemt als de spiraal van 
het weten (“spiral of knowing”, Wells, 2001, p. 187; zie 
ook Wells, 1999, p. 85), ziFiguur 4. De kennisspiraal van 
Wells (Wells, 2001, p. 188)r 4.

Figuur 4. De kennisspiraal van Wells (Wells, 2001, p. 188)

Zijn model bestaat uit vier concepten die een proces 
aangeven van betekenisvol leren die we vertalen (naar: 
Popeijus & Geldens, 2009, pp. 42, 43) voor de lerende 
leraar in een leergemeenschap van een basisschool die 
werkt met OGO. De horizontale as verwijst naar de as 
van nabijheid van gemeenschappelijk tot individueel, de 
verticale as geeft de mate van integratie weer, de ver-
brokkeldheid in de integratie: van laag naar hoog. De 
vier concepten zijn:

Experience Information

Understanding Knowledge
Building
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Ervaring. Volgens Wells gaat leren altijd gepaard met 
een proces waarin de lerende deelnemer is van een be-
paalde community (Wells, 1999, zie ook: Lave & Wenger, 
1991). Bij het oplossen van problemen in de praktijk hoe-
ven leerders niet alleen te vertrouwen op de eigen ken-
nis en capaciteiten. Ze kunnen de inbreng van anderen 
benutten in de gemeenschap (zie Cole & Engeström, 
1993). Zo wordt de meerstemmigheid in de community 
erkend (Volman & Ten Dam, 2007) als nabije gelegen-
heid van elkaar te leren. Ervaring doet de lerende leraar 
op door deelname aan verschillende soorten netwerken 
of werkgemeenschappen, door de nabijheid van de ‘com-
munity’. Zo worden de opgedane informatie en kennis 
geïnterioriseerd en ‘belichaamd’ als een geheel van mid-
delen waarmee kan worden gekend, begrepen en gehan-
deld. De ‘community’ is contextgebonden gesitueerd 
rondom het opdoen van kennis en vaardigheden om het 
OGO-concept vorm en inhoud te geven in de eigen klas. 
Deelname aan de primair culturele activiteiten en soci-
ale interacties in die gemeenschap vormt de fundamen-
tele bron voor de representatie van en betekenisgeving 
aan opgedane OGO-ervaringen.

Informatie. Voor betekenisgeving aan ervaringen is in-
formatie nodig. Informatie is hier vooral interpretatie 
van ervaringen en betekenissen van anderen, vastgelegd 
in theorie over het OGO-concept. Als zodanig is “infor-
matie tweedehands” (Wells, 1999, p. 84). Het proces van 
het opdoen en verwerken van informatie is een individu-
eel proces dat geen nabijheid kent van anderen en is zo-
danig afstandelijk en verbrokkeld. Als we kijken naar de 
assen van het model zijn er veel mogelijkheden hoe in-
formatie vorm krijgt: “van toevallige conversatie tot 
kunstwerken, van brochures tot geautoriseerde gedruk-
te naslagwerken” (Wells, 1999, p. 84). Essentieel voor 
informatie is dat die altijd gecodeerd is. Die informatie 
wordt vaak in de ondersteuning aangedragen door co-
participatie van belangrijke anderen (zie daarvoor 3.5.5). 
Of die informatie bijdraagt aan betekenisverlening en 
wordt onthouden is mede afhankelijk van de mate waar-
in deze kan worden samengevoegd met eerdere kennis 
en ervaringen en zo integreert in de eigen mentale mo-
dellen van het conceptuele denken en (sociaal-culturele) 
handelen overeenkomstig de uitgangspunten van het 
OGO-concept. Informatie bevat zowel gecodificeerde als 
formele kennis en is erop gericht om de lerende een be-
trokken deelnemer te laten zijn in de sociaal-culturele 
praktijk.

Kennisopbouw. Actieve en integratieve betekenisverle-
ning aan de verkregen informatie over het OGO-concept 
en het handelen daarnaar resulteert in kennisopbouw. 
Kennis wordt geïnterpreteerd en als een systeem opge-
nomen. Volgens Wells gaat het bij kennisopbouw om de 
theorie; als zodanig doet hij kentheoretische uitspraken 
over hoe kennis wordt opgebouwd. Dat is een aangele-

genheid waarbij de nabijheid van anderen niet direct 
van invloed is en afstandelijk overkomt. Het Subject 
komt niet in beeld bij kennisopbouw. Wel indirect, maar 
dan als gesystematiseerde kennis, als door onderzoeks-
matige, experimentele en reflectieve activiteiten verrij-
king plaatsvindt van het begrippenapparaat dat nodig is 
om volgens de beginselen van OGO met kinderen te 
handelen.

Begrip. ‘Understanding’ is nauwelijks te vertalen in het 
Nederlands om precies duidelijk te maken wat Wells er-
mee bedoelt. Het concept ‘begrip’ is gesitueerd in een 
relatie tussen de concepten ‘ervaring’ en ‘kennisopbouw’ 
en is meer persoonlijk van aard. Hier komt het Subject 
duidelijk in beeld. Wells bedoelt met de notie ‘under-
standing’ in die spiraal gesystematiseerde kennis die ook 
persoonlijke betekenis heeft, maar vooral beklijft in dialoog 
met anderen uit de gemeenschap. ‘Nabijheid’ wordt bij 
‘begrip’ ervaren. ‘Begrijpen’ en ‘transformeren’ horen 
bij elkaar volgens Wells: “Kennis opdoen is een intentio-
nele activiteit van individuen als leden van een gemeen-
schap om eigen representaties te maken tot het beter 
begrijpen en transformeren van de gedeelde wereld” 
(Wells, 1999, p. 76). Door in de praktijk met OGO te 
werken, worden de gezamenlijke ervaring en kennis uit-
gebreid en geherinterpreteerd en zich persoonlijk toege-
eigend; mede daardoor ontwikkelt zich de identiteit van 
de lerende leraar (Wells, 1999). Er ontstaat een eigen 
versie van het geleerde, de zelfdefinitie (het verhaal dat 
de persoon over zichzelf vertelt) van de persoon veran-
dert erdoor. Daarbij worden representatieve werkwijzen 
en informatieve bronnen uit de bredere OGO-context 
gebruikt. Opinieleiders spelen in die beeldvorming 
rondom begrip een belangrijke rol als voorbeeld voor 
modelvorming. Het gaat er niet om klakkeloos over te 
nemen wat gebruikelijk is in een bepaalde praktijk, 
maar juist dat ze kritische deelnemers worden. Als lera-
ren zo leren, veranderen ze niet alleen zelf, maar kun-
nen ook bijdragen aan verdere ontwikkeling en verande-
ring van de desbetreffende praktijk (Engeström, 1999d; 
Edwards, 2005) als een gezamenlijke actie om die prak-
tijk te verbeteren.

4.4.2 Sleutelkenmerken van kenniscreatie

De manier waarop Japanse ondernemingen nieu-
we kennis creëren, aldus Nonaka en Takeuchi 
(1995, p. 13), komt neer op de omzetting van per-
soonsgebonden kennis in expliciete kennis en om-
gekeerd. Volgens hen omvat leren twee soorten ac-
tiviteiten:
1 Single-loop learning: het verwerven van kennis die 

nodig is voor het oplossen van specifieke problemen 
en gebaseerd is op de gegeven vooronderstellingen.

2 Double-loop learning: het opstellen van nieuwe pre-
missen (paradigma’s, schema’s, modellen en ziens-
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wijzen) die boven de bestaande uitstijgen en het 
leerproces een nieuwe grondslag geven.

Volgens Nonaka en Takeuchi is een lerende organisatie 
een plaats waar mensen voortdurend ontdekken hoe zij 
hun eigen werkelijkheid creëren en veranderen. Nonaka 
en Takeuchi gaan in op het verschil tussen kennis en 
informatie. “Kennis is een dynamisch menselijk proces, 
waarin de persoonlijke overtuiging door toetsing tot 
waarheid wordt” (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 58). 
Informatie bestaat uit een stroom van boodschappen, 
terwijl kennis wordt geschapen door juist deze informa-
tiestroom en wordt verankerd in de overtuigingen van 
de bezitter van die kennis en zijn gevoel van verbonden-
heid daaraan. Informatie is een grondstof die kennis 
kan opleveren (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 58.

In de onderstaande tabel 3 zien we het onderscheid tus-
sen persoonsgebonden (‘tacit knowledge’: stilzwijgende 
kennis)35 en expliciete kennis (Nonaka & Takeuchi, 1995, 
p. 61). Eigenschappen die in de regel worden geassoci-
eerd met de meer persoonsgebonden aspecten van ken-
nis staan in de linkerkolom, de overeenkomstige eigen-
schappen die de expliciete kennis betreffen in het 
rechterdeel. Wat onder ‘ervaringskennis’ wordt verstaan 
bij Nonaka en Takeuchi komt overeen met de opvatting 
van Wells over hoe hij ‘ervaring’ operationaliseert. 
Ervaringskennis is meestal persoonsgebonden, fysiek 
(‘belichaamd’) en subjectief, terwijl rationaliteitskennis 
meestal expliciet, metafysisch en objectief is. Persoons-
gebonden kennis wordt in een specifieke, praktische 
context gecreëerd in het ‘hier en nu’ en heeft wat Bateson 
(1972, in: Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 60) een ‘analoog’ 
karakter noemt. Uitwisseling van persoonsgebonden 
kennis tussen mensen door middel van communicatie 
is een analoog proces dat een soort ‘simultane verwer-
king’ vereist van de complexiteiten van zaken die de be-
trokken personen gemeenschappelijk betreffen. 
Expliciete kennis echter betreft gebeurtenissen uit het 
verleden of objecten uit het ‘daar en toen’ en is gericht 
op een contextvrije theorie (Nonaka & Takeuchi, 1995, 
pp. 60, 61).

Tabel 3 

Persoonsgebonden kennis vergeleken met expliciete kennis (Nonaka & 
Takeuchi, 1995, p. 61)

Persoonsgebonden kennis 
(subjectief )

Expliciete kennis (objectief )

•	 	Ervaringskennis	(lichaam)
•	 	Simultane	kennis	(hier	en	nu)
•	 	Analoge	kennis	(praktijk)

•	 	Rationaliteitkennis	(geest)
•	 	Sequentiële	kennis	(daar	en	

toen)
•	 	Digitale	kennis	(theorie)

De bovenstaande tabel roept vragen op alsof persoons-
gebonden kennis niet sequentieel kan zijn. Hun inde-
ling is meer op pragmatiek gebaseerd dan dat het theo-

retisch sterk is onderbouwd. Volgens Nonaka en 
Takeuchi staan persoonsgebonden en expliciete kennis 
niet los van elkaar, maar vullen ze elkaar juist aan. Dit 
noemen zij kennisconversie, waarbij menselijke kennis 
wordt gecreëerd en vergroot door middel van sociale in-
teractie tussen persoonsgebonden en expliciete kennis. 

Nonaka en Takeuchi (1995, p. 72) geven vier methoden 
van kenniscreatie weer die we hieronder vermelden. Ook 
Engeström (2008, p. 122) gebruikt de vier methoden van 
Nonaka en Takeuchi om kenniscreatie in netwerken voor 
het bedrijfsleven duidelijk te maken. De veronderstelling 
dat kennis wordt gecreëerd door middel van interactie 
tussen persoonsgebonden en expliciete kennis maakt het 
mogelijk vier verschillende soorten methoden van ken-
niscreatie te onderscheiden (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 
62). Het model van Nonaka en Takeuchi sluit aan bij an-
dere faseringen in het proces van collectief leren (zoals, 
Castelijns, Evers & Kenter, 2004; Dixon, 1999; Easley & 
Mitchell, 2003; Hulzebos & Geertsma-Beugeling, 2005; 
Jutten, 2004; Senge, Cambron-McCabe, Lucas, Smith, 
Dutton, Kleiner, 2001; Verloop & Lowyck, 2003). Het 
sterke punt bij Nonaka en Takeuchi is, meer dan bij de 
andere auteurs, dat zij de vier begrippen conceptualise-
ren op een wijze die gemakkelijk te verbinden is met de 
activiteitstheorie. Zij benadrukken meer dan de anderen 
de persoonlijke toepassing in de vorm van ‘belichaming’ 
(tacit knowledge) van wat geleerd wordt waardoor ‘erva-
ring’ wordt opgedaan om te kunnen kennen, begrijpen 
en handelen. Daarbij sluiten Wells en Nonaka en 
Takeuchi op elkaar aan.
1 Socialisatie (meegevoelde kennis): door socialisatie 

wordt impliciete kennis van de ene persoon overge-
nomen door de andere persoon. Socialisatie vindt 
plaats door processen van waarneming, nadoen of 
meelopen met iemand in de werksituatie, maar 
vindt ook plaats door het uitwisselen van ervarin-
gen.

2 Externalisatie (conceptuele kennis): persoonsgebon-
den kennis wordt expliciet gemaakt in de vorm van 
concepten en modellen om de ‘kennis in het hoofd’ 
te communiceren. Zo ontstaat kennisdeling. Kennis 
wordt zichtbaar gemaakt door haar zo concreet mo-
gelijk te beschrijven. Impliciete kennis krijgt de 
vorm van metaforen, concepten, hypothesen of mo-
dellen die in tekeningen of beschrijvingen worden 
vastgelegd, waardoor de kennis expliciet wordt ge-
maakt.

3 Combinatie (systeemkennis): door combinatie wordt 
expliciete kennis uit verschillende bronnen met el-
kaar gecombineerd waardoor nieuwe expliciete ken-
nis ontstaat die leidt tot een nieuw product of sys-
teem. Dit proces ontstaat door bestaande kennis aan 
elkaar te koppelen, te herstructureren, te sorteren of 
te categoriseren. Uitwisseling van kennis via docu-
menten, vergaderingen en lessen met het oog op het 
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ontstaan van de nieuwe activiteit in het activiteits-
systeem.

4 Internalisatie (operationele kennis): expliciete ken-
nis wordt weer omgezet in impliciete kennis. Door 
het opdoen van ervaringen krijgt de kennis per-
soonsgebonden betekenis en wordt deze operatio-
neel. Het ‘al doende’ leren en het leren uit een pa-
per/leerbron worden gecombineerd.

VOORBEELD < Als fictief voorbeeld geven we een 
beschrijving uit de OGO-praktijk. Door op bezoek te 
gaan bij een basisschoolteam dat eenzelfde ontwikke-
lingsproces doormaakt van PGO naar OGO wordt 
boundary crossing als Tool ingezet. Deze activiteit leidt 
binnen de ideeën- en visieontwikkeling tot nieuwe 
perspectieven en zo wordt het leerpotentieel benut. Bij 
het oplossen van problemen in de praktijk hoeven de 
leraren niet alleen te vertrouwen op de eigen capacitei-
ten. Door het delen van ervaringen wordt impliciete 
kennis van de leraar uit de ene praktijk over het 
OGO-concept overgenomen door een leraar uit de 
andere praktijk (socialisatie). In het POP (persoonlijk 
ontwikkelingsplan) schrijft de lerende leraar op wat er 
toegevoegd wordt aan het eigen concept op grond van 
de opgedane ervaring. Impliciete kennis wordt 
geëxpliciteerd. Er vindt combinatie plaats doordat 
boundary objects worden gebruikt en doordat gezamen-
lijke kennis wordt gedeeld en gebundeld. Zo ontstaat 
een nieuwe conceptualisatie van de eigen opvattingen 
en extern opgedane kennis en ervaringen worden 
persoonlijk toegeëigend en impliciet gemaakt. >

De cyclus wordt gesloten als expliciete kennis opnieuw 
stilzwijgend wordt (Van de Loo, 2010) door internalise-
ring tijdens het leerproces. Voor kennisontwikkeling in 
organisaties, waar het in het hierboven beschreven voor-
beeld om gaat, is het noodzakelijk dat er een voortdu-
rende interactie plaatsvindt tussen impliciete en expli-
ciete kennis. Daarbij verlopen de vier fasen van 
kenniscreatie in nnisspiraal, zie figuur 5.

Figuur 5. De kennisspiraal van Nonaka en Takeuchi  
(Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 71)

Het procesmodel van kenniscreatie stoelt op de cruciale 
veronderstelling dat menselijke kennis wordt gecreëerd 
en vergroot door middel van sociale interactie tussen 
persoonsgebonden, stilzwijgende kennis en expliciete 
kennis. Nonaka en Takeuchi noemen deze interactie 
‘omzetting van kennis’ (1995, p. 61). Die omzetting is 
een sociaal proces tussen individuen en niet binnen het 
individu. Daarvoor moet er eerst aan randvoorwaarden 
worden voldaan. Dat is in de eerste plaats het creëren of 
bouwen van een context, waarin met elkaar kan worden 
geïnteracteerd, kennis kan worden gedeeld en mentale 
modellen kunnen worden herijkt (field building). De dia-
loog van collectieve reflectie is nodig om de verborgen 
taciete kennis te expliciteren. Het externaliseren van 
kennis gebeurt door het netwerk aan te boren binnen de 
organisatie (linking explicit knowledge) om ook met ande-
ren de opgedane kennis te delen. Door te delen (borging 
in de organisatie: combinatie) hoe die kennis kan wor-
den toegepast, wordt het door handelen en doen (lear-
ning by doing) een onderdeel van het gedrag binnen de 
organisatie.

De rol van de organisatie in het proces van organisatori-
sche kenniscreatie bestaat eruit om te zorgen voor de 
juiste context voor het bevorderen van de groepsactivi-
teiten en voor het creëren en laten toenemen van kennis 
op individueel en collectief niveau. Hieraan leveren 
Wells en Nonaka en Takeuchi een bijdrage.

4.4.3 De betekenis van de ontwikkelinstrumenten 
voor het lerend activiteitssysteem

We willen nagaan waarom we een koppeling maken tus-
sen de beide ontwikkelinstrumenten. Daarna geven we 
aan wat ze bijdragen om een lerend activiteitssysteem te 
realiseren.

Waarom maken we de koppeling van de modellen van 
Wells en Nonaka en Takeuchi? Betekenisvol leren bezit 
een krachtig persoonlijke binding en vindt plaats op het 
niveau van cognitie én zingeving. Het toekennen van 
persoonlijke en collectieve waarde aan de verkregen 
kennis geeft ‘ego-binding’, het geleerde wordt iets van de 
persoonlijkheid van de lerende. “Als we kennis interna-
liseren zijn we bezig haar op onze eigen manier te her-
definiëren. We absorberen haar zodanig dat ze daadwer-
kelijk invloed begint te krijgen op de manier waarop we 
denken en handelen. Het internaliseringsproces is on-
derdeel van de vernieuwing van het individu en onder-
steunt uiteindelijk de vernieuwing van de hele organisa-
tie” (Sydänmaanlakka, 2003, p. 147). Het model van 
Wells sluit goed aan bij de modellen van Nonaka en 
Takeuchi in het duidelijk maken hoe kennisontwikke-
ling verloopt en onderdeel wordt van de lerende. Wells 
geeft de cyclus weer van de stappen die in grove zin wor-
den doorlopen in spiraalvorm waardoor er diepgang 
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zichtbaar wordt op het gebied van kennisopbouw sec in 
technische en instrumentele zin en deels in persoonlij-
ke zin. Nonaka en Takeuchi geven een verfijning aan in 
de afzonderlijke stappen wat er gebeurt wanneer kennis 
beklijft en onderdeel wordt van het handelingsrepertoire 
van de lerende. Zij geven aan wat er op persoonsniveau 
gebeurt als er zich een paradigmashift voltrekt. De ver-
houding stilzwijgende en expliciete kennis is een duide-
lijke onderscheiding die bij het leren op handelingsni-
veau van mensen van wezenlijk belang is; kennis over 
hoe de praktijk het beste ingericht kan worden vanuit 
handelingen is vaak stilzwijgend aanwezig door eigen 
ervaringen en voorbeelden van anderen. De ontologi-
sche en epistemologische georiënteerdheid van Nonaka 
en Takeuchi geven duidelijk een systeemgeoriënteerd-
heid weer die we bij Wells niet aantreffen. De opvattin-
gen van Wells en Nonaka en Takeuchi vullen elkaar aan 
en geven voor dit onderzoek aan hoe de overgang van 
PGO naar OGO op sociaal, mentaal en institutioneel ni-
veau gebeurt. Al eerder in deze paragraaf gaven we aan 
dat Wells en Nonaka en Takeuchi het begrip ‘ervaring’ 
en ‘ervaringskennis’ identiek operationaliseren.

De beide ontwikkelinstrumenten kunnen toegepast 
worden bij individueel leren, samenwerkend leren en 
organisatieleren. Als we de relatie leggen met het lerend 
activiteitssysteem, zoals we dat in een definitie hebben 
weergegeven (paragraaf 4.3.3), komen we op de volgen-
de elementen: 
1 Bij individueel leren vindt kennisopbouw plaats in 

de vorm van ‘tacit knowledge’ via de omzetting van 
ervaring en informatie naar kennis en begrip door 
bijvoorbeeld de ‘innerlijke spraak’ (Wells, 1999). Dat 
levert ervaring op als het ‘belichaamd weten’ waar-
mee als professional kan worden waargenomen, ge-
kend, begrepen en gehandeld. Persoonsgebonden 
kennis wordt omgezet in expliciete kennis en inter-
nalisering vormt het leerproces.

2 Bij samenwerkend leren vindt kennisopbouw plaats 
door de dialoog met anderen (discursieve proces-
sen, zie paragraaf 4.2.4) uit de community die 
plaatsvindt door externalisatie van kennis te vervat-
ten in ideeën en beleidsplanning. “Persoonlijke 
overtuiging komt tot waarheid” (Nonaka & Takeuchi, 
1995, p. 58). Door boundary crossing worden grenzen 
verkend. Grenzen zijn sociale en culturele verschil-
len tussen praktijken die aanleiding kunnen geven 
tot het stellen van kritische vragen aan de eigen 
praktijksituatie (zie paragraaf 4.2.2), zodat het be-
staande concept (PGO) getransformeerd wordt naar 
een nieuw concept (OGO) dat nieuwe deelneming 
vraagt van de individuele leraar in de school.

3 De onderzoekende houding van de individuele le-
raar is een voorwaarde om in gezamenlijk engage-
ment door middel van sociale interactie in dialoog 
over ideeën- en visieontwikkeling ervaring en infor-

matie te delen (‘Dialogic Inquiry’, Wells, 1999). De 
vier methoden van kenniscreatie worden doorlopen. 
Dat levert begrip op dat uitgelegd wordt als kennis 
die voortkomt uit acties met persoonlijke en ge-
meenschappelijke betekenis (Popeijus & Geldens, 
2009; Wells, 2001, p. 188).

4 Organisatieleren vindt plaats doordat er continue 
kwalitatieve verandering optreedt door sociale inter-
actie, bemiddeling en reflectie. Dat levert op insti-
tuutsniveau veranderingspotentieel op waarbij de 
vier methoden van kenniscreatie bewerken dat de 
inspanningen van alle actoren van het actviteitssys-
teem uitlopen op duurzaam kwalitatief verbeterde 
handelingen die in het gedrag van de professionals 
worden belichaamd en in schooldocumenten 
(schoolplan, integraal personeelsbeleid) worden 
vastgelegd.

In bovengenoemde leerprocessen binnen lerende activi-
teitssystemen beschreven we een ideale situatie van le-
ren. In sommige organisaties doen zich niettemin hard-
nekkige problemen voor wat betreft het leren waardoor 
we kunnen spreken van leerblokkades. In de volgende 
paragraaf bespreken we belemmerende factoren bij het 
leren van organisaties.

4.5 Belemmerende factoren bij het leren 
van organisaties

Na de bovenstaande conceptualisatie van een theore-
tisch ideaalbeeld hoe een basisschool zich zou moeten 
ontwikkelen in de richting van een lerende organisatie 
veronderstellen we dat het niet altijd gaat zoals we ons 
voorstellen. Er doen zich ook problemen en belemme-
ringen voor die de ontwikkeling van schoolorganisaties 
blokkeren. We definiëren daarom het begrip leerpro-
bleem of OLD (organization learning disorders in para-
graaf 4.5.1). Daarna geven we een activiteitstheoretische 
visie en OGO-conceptie op leerproblemen (paragraaf 
4.5.2). We geven soorten structurele leerproblemen van-
uit de onderzoeksliteratuur (paragraaf 4.5.3). Tot slot la-
ten we zien hoe we in figuur- en tabelvorm kunnen aan-
geven wat we verstaan onder de ontwikkeling van het 
systeem (in paragraaf 4.5.4).

We willen in dit onderzoek een plaats inruimen voor het 
behandelen van leerproblemen van organisaties om 
daarmee inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken waar-
om scholen voor primair onderwijs geen voortgang boe-
ken in implementatieprocessen van vernieuwingen. Dat 
inzicht is nodig om het lerende vermogen van een acti-
viteitssysteem na te gaan.
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4.5.1 De organisation learning disorders 
(OLD’s)36

We weten vanuit de activiteitstheorie dat het overwinnen 
van leerproblemen bij de ontwikkeling hoort (Vygotsky, 
1996). Met dat gegeven hebben we gekeken in de alge-
mene managementliteratuur wat we dienen te verstaan 
onder leerproblemen. Voor de operationalisering van 
het begrip ‘leerprobleem’ of ‘OLD’ bezien we de uitleg 
vanuit tweeërlei perspectief: “Als een psychologische ge-
moedstoestand van leidinggevende en medewerkers en 
als cultuurkenmerk die een barrière vormt voor veran-
dering” (Werkman, 2006, p. 37). ‘Cultuur’ omschrijft zij 
als “een manier van handelen die ‘vastzit’ in de hoofden 
van organisatieleden en afgeleerd moet worden bij ver-
andering” (Werkman, 2006, p. 37). Zij ziet de cultuur 
als mentaal model dat statisch van karakter is en een 
blokkade vormt doordat het flexibiliteit in het handelen 
tegenhoudt. Als zodanig vindt zij dat het leerprobleem 
afgeleerd moet worden. Een leerprobleem wordt zo be-
zien als een irrationele en onvermijdelijke gedragsres-
pons op verandering. Mensen worden in organisaties 
daarom vaak gezien als een stagnatie voor verandering 
(Cozijnsen & Vrakking, 1995). Werkman houdt er een 
mechanistisch gedragsmodel op na in haar beschrijving 
van leerproblemen in veranderingsprocessen. Maar kan 
een leerprobleem simpelweg afgeleerd worden?

Psychologische perspectieven verklaren het leerpro-
bleem in organisaties uit een behoefte aan stabiliteit, 
individuele onzekerheidsreductie en angst. Dit kan het 
gevolg zijn van de gedachte overbodig te worden in de 
veranderde organisatie of uit onvoldoende vertrouwen 
in het eigen kunnen of de eigen capaciteit (Ansoff & 
MacDonnell, 1990; Heller, 1994). Holmes (1998) ont-
dekte dat veel onderwijsinnovaties mislukken en dat dit 
veel verschillende oorzaken kan hebben. Een belangrij-
ke oorzaak is het denkbeeld dat we leraren moeten leren 
te doen wat ‘goed is’. Leraren zijn geen machines die je 
afstelt op specificaties. Als er druk uitgeoefend wordt op 
mensen om te veranderen, vertonen ze meestal drie mo-
gelijke basispatronen: fight, flight of freeze (Rothschild, 
2000): vechten, vluchten of verstarren. Dat laatste zie je 
bij leraren die gewend zijn aan een bepaalde manier van 
lesgeven (vastgeroeste mentale modellen) en daar suc-
ces mee hebben gehad, maar het gevoel krijgen dat het 
nu allemaal anders moet. De kunst van innoveren is vol-
gens Lagerwerf en Korthagen (2008, p. 122) dat dié aan-
pak gekozen dient te worden waar minder fight-, flight- of 
freeze-reacties bij leraren ontstaan, maar meer ‘flow’ in 
de school vloeit (zie ook Evelein & Korthagen, 2011). Zij 
geven voorbeelden van innovatieprojecten in het basis-
onderwijs waarin dat gebeurt.37

Niet elk probleem of conflict is een leerprobleem. We zullen 
dus duidelijk moeten zijn wanneer we het hebben over 
‘leerproblemen’ wat we eronder dienen te verstaan. We 

doen een poging te komen tot een onderscheiding van 
alledaagse problemen en leerproblemen die dieper lig-
gen en bij welke onderscheiding de notie ‘OLD’ behoort. 
We maken een onderscheid tussen twee soorten proble-
men die zich voordoen in onderwijsorganisaties. Er zijn 
courante problemen en structurele problemen. 

Courante problemen38 zijn er altijd en deze zijn door een 
al dan niet ondersteund proces van probleemoplossen te 
verhelpen op korte of langere termijn. Courante proble-
men zitten veelal op handelingsniveau en zijn oplos-
baar. Dit type problemen is op te lossen met mensen 
onderling in een discours. 

Structurele problemen doen zich voortdurend voor en zijn 
permanent van aard en werpen een blokkade op waar 
een organisatie niet op voorhand uitkomt. Structurele 
problemen ontstaan veelal omdat het leervermogen te-
kortschiet. Dan is het een structureel leerprobleem, een 
leerblokkade, waar de actoren uit het activiteitssysteem 
weinig aan kunnen doen, omdat de oorzaken van het 
probleem mogelijk in het systeem zelf zitten. Als een 
activiteitssysteem een leerblokkade heeft waar het niet 
overheen komt, zoals een kind een mentaal probleem 
kan hebben om iets te leren, dan noemen we dat een 
structureel leerprobleem. 

Naar aanleiding van bovenstaande conceptualisering de-
finiëren we een leerprobleem als een Organisation 
Learning Disorder (Miedema & Stam, 2008, p. 53; 
Onstenk, 1997, pp. 31, 32; Snyder & Cummings, 1998, 
pp. 878-884) als volgt:
  Een leerprobleem in de zin van een OLD is een (structu-

reel) probleem dat disfunctioneel wordt in een schoolor-
ganisatie, waarvan men zich niet altijd bewust is, dat 
zich voortdurend voordoet en als zodanig structureel 
van aard is, die een blokkade opwerpt waar niet op voor-
hand een oplossing voor is.

4.5.2 Activiteitstheoretische visie op en OGO-
conceptie van leerproblemen

Vygotsky ontdekte dat er een verbinding bestaat tussen 
intellect en affect voor het menselijk handelen (Vygotsky, 
1962). Hij kent aan de crisis in de ontwikkeling een be-
langrijke ontwikkelingskracht toe. Bij het bestuderen 
van Vygotsky stelt Jörg dat “Vygotsky’s way of thinking is 
in fact a ‘complexivist’ way of thinking” (Jörg, 2009, p. 4). 
Zo ziet Vygotsky volgens hem ontwikkeling en leren als 
een complex, chaotisch en non-lineair verlopend proces. 
In het denken van Vygotsky op dat punt heeft Van Oers 
verder geredeneerd: “Crises in de ontwikkeling ontstaan 
doordat de persoon betrokken is bij activiteiten die te-
genstrijdige eisen stellen of tegenstrijdige emoties of 
bindingen oproepen, of doordat de persoon zich bevan-
gen voelt door verschillende ontwikkelingstendenties 
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(motieven bijvoorbeeld) die strijdig zijn met elkaar. (…) 
Discontinuïteit en crisis horen dus wezenlijk bij ontwik-
keling. Niet alleen op het persoonlijke, maar ook op het 
organisatorische vlak. Innovatie van een maatschappe-
lijke institutie veroorzaakt in eerste instantie dus zelf 
discontinuïteit” (Van Oers, 2009b, p. 30). Ook El’konin 
(1972) verklaart spanningen tot de motor van de ontwik-
keling. Spanningen tussen het motivationele aspect van 
de ontwikkeling en het cognitieve-beheersingsaspect. 
We merken op dat crises niet per se leerproblemen hoe-
ven op te leveren. Pas wanneer een crisis onoplosbaar is, 
is er sprake van een leerprobleem, een OLD.

De deelnemers aan een activiteitssysteem ervaren in de 
ontwikkeling van het systeem kritische momenten als 
dilemma’s waarmee ze zich geen raad weten (Miedema 
& Stam, 2008, p. 52). Engeström erkent dat die rade-
loosheid aanleiding kan geven tot existentiële twijfels, 
die kunnen leiden tot “personal crises”, “breaking away”, 
“turning points” of “moments of revelation” (Engeström, 
1987, p. 153). Professionals worden bij het overschrijden 
van grenzen van ‘hun’ activiteitssysteem gedwongen tot 
nieuwe kennisactiviteiten. “Bij boundary crossing is vol-
gens Engeström sprake van interacties die twee kanten 
op gaan. Als een partij een grens probeert te overschrij-
den en geen respons krijgt, kan niet van boundary cros-
sing worden gesproken. Voorwaarde voor het expansief 
worden van acties van boundary crossing, is dat er van 
twee kanten bereidheid is tot het wederzijds willen ver-
anderen van een praktijk. Of er uiteindelijk van expan-
sief leren gesproken kan worden, hangt af van de bre-
dere context: of de betrokken activiteitssystemen ook 
werkelijk transformeren” (Miedema & Stam, 2008, 
p. 45).

Meijers en Wardekker (2001) noemen deze ervaringen 
van kritische situaties “grenservaringen”39, omdat in dit 
type conflictervaringen de grens van het zelfbeeld zicht-
baar wordt. Zij verstaan onder grenservaringen conflict-
ervaringen die gepaard gaan met negatieve emoties in 
een kritische situatie: “(…) wanneer een individu pro-
beert méér of voller te participeren in een sociale prak-
tijk en daarmee terechtkomt in een situatie, waarin het 
niet in staat is tot adequaat handelen, omdat het zich 
niet volledig kan identificeren met de nieuwe situatie en 
de (rol)eisen die vanuit die situatie aan hem gesteld wor-
den” (Meijers & Wardekker, 2001, p. 309). Op zichzelf 
zegt bovenstaande niets over mogelijke leerproblemen, 
maar het geeft wel de ‘grensvlakken’ aan van waaruit een 
leerprobleem zich kan manifesteren. Het voelen van 
een blokkade bij de persoon om zich te identificeren 
met de deelneming aan de nieuwe praktijk kan een leer-
probleem opleveren als die blokkade niet kan worden 
overbrugd ondanks het ondersteunend proces van pro-
bleemoplossen op dat punt.

“Die grenservaring geeft een gevoel van onzekerheid en 
geeft voor het subject een breuk in de zingeving van ac-
tiviteiten. Zo’n breuk geeft aanleiding tot leren als het 
subject er overheen een nieuwe continuïteit kan formu-
leren” (Miedema & Stam, 2008, p. 53). Het is van belang 
om van grenservaringen te leren. Lukt het niet een rela-
tie te leggen tussen zichzelf in de oude en de nieuwe si-
tuatie, dan wordt er uit een grenservaring niet geleerd, 
maar gebeurt er iets anders: het subject berust, knapt af, 
ontwikkelt ontwijkend gedrag, gaat weg en/of ziet af van 
alle betrokkenheid. Dan ligt een structureel leerpro-
bleem op de loer. “Een geslaagd leerproces levert een 
unieke ‘fit’ op tussen persoon en situatie, waarbij de 
grenservaring een betekenisvolle plaats in het eigen le-
vensverhaal krijgt” (Miedema & Stam, 2008, p. 53).

Wat we hier in het theoriedeel niet onvermeld willen la-
ten, is dat elk proces van expansief leren start met het 
stellen van fundamentele vragen aan het bestaande acti-
viteitssysteem. Dat zijn vragen die gaan over het be-
staansrecht van het activiteitssysteem en roepen op tot 
een verantwoordingsplicht om het bestaan te legitime-
ren. De motor van innovatie is het onder ogen zien van di-
lemma’s en tegenstellingen. Het uitgangspunt van de acti-
viteitstheorie is dat arbeidsactiviteitssystemen niet 
statisch zijn, maar in continue ontwikkeling gestalte 
krijgen (Engeström, 1987). De ontwikkeling van een ac-
tiviteitssysteem kan geanalyseerd worden als het vinden 
van oplossingen voor die problemen en tegenstellingen. 
Engeström onderscheidt vier niveaus waarop proble-
men en tegenstellingen zich kunnen voordoen (Onstenk, 
1997, pp. 31, 32):
1 binnen de componenten van het systeem, bijvoor-

beeld veranderingen in of discussie over het Object 
van het werk; veranderingen in beschikbare instru-
menten en methoden; een keuze tussen verschil-
lende typen beroepsbeoefenaren;

2 tussen de componenten, bijvoorbeeld nieuwe me-
thoden waar de bestaande beroepsbeoefenaren niet 
mee kunnen werken; nieuwe eisen met consequen-
ties voor de arbeidsdeling of de regels;

3 tussen de dominante vorm van de activiteit en een 
“cultureel meer geavanceerde vorm” ervan, bijvoor-
beeld de discussie over nieuwe productieconcepten;

4 tussen de centrale activiteit en andere activiteitssys-
temen, bijvoorbeeld de onderbenutting in het activi-
teitssysteem van door het onderwijssysteem ‘gepro-
duceerde’ kwalificaties. 

Engeström maakt ten onrechte geen onderscheid tussen 
de twee typen problemen. Op het oog zijn de geschetste 
problemen door Engeström courante problemen die op 
het vlak van de handeling zitten en op korte of langere 
termijn door een ondersteunend proces van probleem-
oplossen te verhelpen zijn. In een lerend activiteitssys-
teem kan het eerste niveau (punt 1) verworden tot een 
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structureel probleem als betrokkenen binnen een team 
ondanks ideeën- en visieontwikkeling niet tot overeen-
stemming komen over welk beoogd doel men nastreeft 
(het Object). In het systeem mist dan misschien een 
krachtig schoolleider of coach die de visieontwikkeling 
begeleidt. Ook al is dat probleem oplosbaar, het is niet 
op voorhand onmiddellijk oplosbaar en kan een structu-
reel leerprobleem worden zolang dezelfde leider aan de 
school verbonden is.

Veranderingen binnen en tussen de componenten van 
het activiteitssysteem leiden in de praktijk tot spannin-
gen, problemen en zelfs contradicties als beschikbare 
werkwijzen niet meer voldoen en er nog geen nieuwe 
voorhanden zijn. Veranderingen in (onderdelen van) het 
arbeidsactiviteitssysteem worden door Engeström (1987) 
modelmatig beschreven als een cyclus van zich ontwik-
kelende transformaties. De gedachte dat spanningen, 
dilemma’s en contradicties op de weg van vernieuwen 
tot nieuwe werkwijzen kunnen leiden, bestaat niet al-
leen in de kring van de activiteitstheorie. Ook Pascale, 
Millemann en Gioia (2000) zijn van mening dat even-
wicht in de ontwikkeling een voorbode kan zijn van ‘de 
dood’. Zij beweren dat levende systemen niet langs een 
lineair pad gestuurd worden. Het constateren van even-
wicht geeft aan dat er zelfs geen courante problemen 
zijn op handelingsniveau. Elke ontwikkeling geeft gren-
servaringen en het bereiken van evenwicht is een utopie 
en is vaak maar van tijdelijke aard. Er treden altijd weer 
nieuwe spanningen op die dan weer zorgen voor disba-
lans. Maar zodra disbalans beheersbaar is en gebruikt 
wordt als ontwikkelingskracht om de mogelijke proble-
men te overwinnen, kunnen er geen structurele proble-
men ontstaan.

Gindis beschrijft de opvatting van Vygotsky over leerpro-
blemen. Vygotsky onderscheidt primaire en secundaire 
stoornissen bij kinderen in ontwikkeling (Gindis, 2003, 
p. 203). De primaire stoornissen verwijzen naar een bio-
logisch (structureel!) probleem dat een kind verhindert 
om sociaal-culturele omgang te verwerven, zoals dat 
wenselijk is voor een normale ontwikkeling. De secun-
daire stoornissen zijn verstoringen van hogere psychi-
sche functies die veroorzaakt worden door sociale om-
standigheden door de manier waarop de sociale 
omgeving met die stoornis omgaat. Als er op secundair 
niveau geen ondersteuning wordt geboden, komen de 
stoornissen op primair niveau beter in beeld. 
Zwakbegaafdheid benadrukt dan de zwakbegaafdheid. 
De stoornis wordt uitvergroot en wordt buitenproportio-
neel van aard. Vygotsky wil de negatieve spiraal doorbre-
ken door van het positieve uit te gaan en de vermogens 
in het grootbrengen van kinderen met handicaps posi-
tiever inzetten bij de vorming en opvoeding. Hij streeft 
ernaar bij de persoon in kwestie de kracht te zoeken en 
niet de zwakheid te benadrukken. Het gaat hier om het 

toepassen van de positieve differentiatie en het naar vo-
ren brengen van compensatiemechanismen om de 
stoornis positief te bekrachtigen en aan te pakken waar-
door deze op de achtergrond komt. Er zijn culturele 
middelen waardoor de gevolgen van deficiënties in de 
organische ontwikkeling beperkt kunnen blijven.

Als we die visie toepassen op leerproblemen in schoolor-
ganisaties geeft dat een focus op oplossingsstrategieën 
die gezocht kunnen worden in compensatiemechanis-
men. Primaire stoornissen zijn dan structurele leerpro-
blemen die zo hardnekkig zijn dat ze niet onmiddellijk 
oplosbaar zijn. Een leerblokkade is meer een evaluatie 
van een situatie waarin men niet tot leren komt. Als een 
leraar moeite heeft op onderdelen van het OGO-concept 
ontwikkeling door te maken door een blokkade op per-
soonlijk vlak, kan gekeken worden of deze persoon in de 
rolverdeling niet beter een marginale rol kan spelen in 
het implementatieproces. Deze wijze van aanpak kan als 
voorbeeld dienen om van een stoornis een uitdaging te 
maken. In een lerend activiteitssysteem vraagt het on-
derkennen van de typen problemen om actiebereidheid 
een ondersteunend proces van probleemoplossen op te 
zetten voor courante problemen of maatregelen te ne-
men om m tructurele problemen om te kunnen gaan.

In figuur 6 tonen we het model van Engeström dat een 
beeld geeft van de cyclus van expansief ontwikkelde 
transformaties. Het biedt de mogelijkheid met deze cy-
clus een probleem aan te pakken. Daarna geven we een 
voorbeeld uit de theorie. De stappen in de cyclus zijn als 
het ware de “zones van naaste ontwikkeling in het insti-
tutionaliseringsproces” van de deelnemers in het activi-
teitssysteem (Engeström, 1987, p. 184; 2001, p. 152). Ze 
worden voorgesteld als ideaaltypische expansieve cycli 
van activiteitssystemen. Het schetst een spiraalvormig 
beeld van de ontwikkeling van activiteitssystemen. De 
‘overwinning’ van de ene tegenstelling leidt tot een an-
dere, die in een volgende ontwikkelingsfase overwon-
nen moet worden. De leermoeilijkheid in de fasering is 
het niet tonen van kennis en inzichten om de belemme-
ringen in de ontwikkeling onder ogen te durven zien en 
ze aan te pakken. Dat kost een krachtsinspanning (on-
der begeleiding) om in de spiegel te durven kijken op 
welke pijnpunten verandering moet worden ingezet. 
Om een nieuw systeem te vormen in de ontwikkeling 
dient het oude eerst bekritiseerd te worden. Engeström 
beschrijft daarmee ook een opeenvolging van motieven 
van de deelnemers om te leren: ter discussie stellen, 
analyseren, omvormen/transformeren, experimente-
ren, vaststellen, vastleggen en evalueren (Engeström, 
1987). “Dit gefaseerde model ziet Engeström als een 
heuristisch instrument om innovaties te bestuderen. De 
cycli van zones van naaste ontwikkeling hoeven niet 
noodzakelijkerwijs volgens een vaststaande volgorde te 
verlopen. Vaak lopen fases in elkaar over en/of overlap-
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pen ze elkaar” (Miedema & Stam, 2008, pp. 43, 44). De 
ontwikkelingsfasen van een activiteitssysteem zijn aan-
geduid aan de hand van primaire, secundaire, tertiaire 
en kwartaire tegenstellingen en die van de deelnemers 
staan in de rechthoek. Deze cyclus kan toegepast wor-
den als een instrument om de invoering van OGO in de 
lerende school te analyseren en te interpreteren. Bij mo-
gelijke leerproblemen kan de cyclus dienen als een in-
strument voor reflectie om te bezien waar in het ontwik-
kelingsproces van de constructieve activiteit het is 
misgegaan. En als dat niet wordt ontdekt, blijft het pro-
bleem bestaan binnen het activiteitssysteem en wordt 
het dus structureel. Bijstellingen zijn mogelijk op het 
punt waar in de cyclu n zijn gevallen die leerproblemen 
tot gevolg hadden. In figuur 6 geven we de cyclus weer:

Figuur 6. De cyclus van expansief ontwikkelde transformaties 
(Engeström, 2001, p. 152)

VOORBEELD < We schetsen als theoretisch voorbeeld de 
overgang van PGO naar OGO aan de hand van de 
voorgestelde cyclus. Hiermee geven we vanuit OGO 
een visie op het omgaan met leerproblemen in de 
organisatieontwikkeling van de basisschool. We volgen 
de stappen in de cyclus van figuur 6 hierboven. In de 
eerste stap ontstaat een betekenisvolle behoefte (the 
need-state) om over te gaan naar het OGO-concept op 
grond van onvrede met het programmagerichte 
concept, maar het Object is nog niet geheel gevonden. 
Dit komt naar voren in de vorm van ongemakkelijkheid 
bij bepaalde arbeidsactiviteiten als het bijhouden van 
kruisjeslijsten voor het leerlingvolgsysteem, omdat het 
van	hogerhand	verplicht	gesteld	is.	Routines	worden	
geproblematiseerd. Een concreet voorbeeld geeft De 
Koning (2012, p. 191). Zij beschrijft bij de invoering van 
OGO een kloof tussen de school en de leerling. 
Leerlingen lijken zelfstandig keuzes te kunnen maken 
in de wereld die zich bij hen aandient. Tegelijkertijd 
communiceren ze om geholpen te worden de chaos 
aan te kunnen en leraren moeten meer moeite doen 

om leerlingen te motiveren voor de school. Het 
schoolsysteem geeft op voorhand geen ruimte om te 
investeren in de persoonlijke ontwikkeling van 
leerlingen en leraren stellen kritische vragen ten 
aanzien van het systeem, omdat ze de noodzaak zien 
om meer in de identiteitsontwikkeling van kinderen te 
investeren. OGO is meer dan de transformatie van 
kennis. Leraren ontwikkelen een brugfunctie (broker) 
om te bemiddelen tussen de leefwereld van het kind en 
de schoolwereld. Zij beschrijft welke verandering 
leraren ondergaan als professional in hun persoonlijke 
rol, hun organisatorische rol en als teamlid in een 
lerende gemeenschap. De vijf didactische impulsen 
(zie paragraaf 2.2.2) moeten in het gedrag van de 
lerende leraar worden opgenomen om OGO meer in 
het handelingsrepertoire op te nemen. Er ontstaat een 
‘double-bind’-situatie, de tweede stap waarin geen van 
de bestaande alternatieven voldoet. In de derde stap 
wordt een nieuwe definitie van Object en Motief 
geformuleerd voor de invoering op onderdelen van het 
OGO-concept als activiteit. Dat wordt in de vierde stap 
uitgangspunt voor de verbetering en transformatie van 
het hele activiteitssysteem. Dat impliceert een 
principiële verandering in de visie op onderwijs, zich 
ontwikkelen en leren. Het levert ook conflicten op met 
het programmagerichte model dat als ‘oud model’ 
wordt ervaren en als zodanig wordt geproblematiseerd. 
We illustreren dat met een voorbeeld (Pompert, 
2012a). Leraren moeten anders gaan denken over 
basale concepties zoals spel, ontwikkeling en leren 
vanuit de conceptualisatie van het OGO-concept. De 
ideeën die leraren uit de pabo-opleiding hebben 
meegekregen moeten anders worden geconceptuali-
seerd. Gewend aan het directe-instructie-model 
moeten ze plaats maken voor responsieve een 
interactieve manieren van instructie. Pompert 
beschrijft dat veel leraren daar moeite mee hebben en 
oude vormen moeilijk loslaten (Pompert, 2012a, p. 
208). De vijf didactische impulsen (zie paragraaf 2.2.2) 
moeten worden eigen gemaakt en dat gebeurt onder 
begeleiding. Door toepassing van deze onderdelen 
wordt in de school het systeem getransformeerd en 
dat geeft fricties die tot leerproblemen kunnen leiden 
als de fricties structureel worden. Pompert beschrijft 
welke begeleiding wordt ingezet met tools om leraren 
de	innovatieslag	te	laten	maken.	Stapje	voor	stapje	
komt ze verder met leraren, al zijn er leerkrachten bij 
die nauwelijks vordering maken. In de vijfde stap 
consolideert de OGO-invoering zich, in afwachting van 
nieuwe behoeften en problemen, waarna de volgende 
cyclus een aanvang neemt. Zo evolueert het activiteits-
systeem en komt het qua ontwikkeling op een steeds 
hoger niveau te liggen. Na elke ontwikkelcyclus die 
eindigt in een transformatie- of institutionalisatiefase, 
ontstaat een nieuwe cyclus, maar dan een level hoger 
dan de vorige. We concluderen dat de fricties en 
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problemen die in dit voorbeeld zijn beschreven 
courante problemen zijn en op handelingsniveau zijn 
op te lossen. Deze cyclus kan helpen om een probleem 
niet te laten verworden tot een structureel probleem of 
OLD. >

In de volgende paragraaf geven we voorbeelden van pro-
blemen die structureel van aard zijn.

4.5.3 Soorten structurele leerproblemen of OLD’s

We inventariseren verder de leerproblemen en kijken 
naar die zaken die het leren in schoolteams laten stagne-
ren. In de onderzoeksliteratuur is teamleren een syno-
niem voor organisatieleren. Snyder en Cummings 
(1998, pp. 878-884) beschrijven vier leerproblemen om 
bij de invoering van organisatieleren alert op te zijn. Ze 
kunnen helpen om de operationalisering van de disor-
ders te verhelderen. Uitgaande van de aanname dat 
scholen levende systemen of organismen zijn, worden 
deze vier processen met opzet zo geformuleerd alsof het 
om mensen gaat. We geven hieronder een vrije vertaling 
van de bevindingen van Snyder en Cummings: bijziend-
heid, meervoudige persoonlijkheidsstoornis, verbin-
dingsprobleem en geheugenverlies. We vatten ze op als 
structurele leerproblemen. De genoemde leerblokkade 
is de oorzaak van het leerprobleem dat het leren tegen-
houdt.

Bijziendheid. Onderwijsvernieuwing kan door bijziend-
heid worden vertroebeld. Er ontstaat een kokervisualisa-
tie: een klein onderdeel wordt uitvergroot waardoor het 
totaalbeeld verdwijnt. Wanneer niet de breedte van ver-
nieuwen toegepast wordt op individueel en samenwer-
kend leren en het leren van de organisatie als geheel in 
ogenschouw wordt genomen, treden er verschijnselen 
op van bedrijfsblindheid die zich uiten in ineffectieve 
planning van de vernieuwing waardoor niet het funda-
ment wordt aangepakt ter vernieuwing. Naast Snyder en 
Cummings (1998) wijzen ook García-Morales, Lopez-
Martin en Llamas-Sánchez (2006) op bijziendheid in 
een organisatie.

VOORBEELD < Een fictief voorbeeld van bijziendheid is 
dat een basisschoolteam heeft besloten om OGO in te 
voeren, maar als het tot uitvoering van besluiten komt, 
haken de leraren van de bovenbouw (groep 6 t/m 8) 
af. Tijdens de vergaderingen conformeren ze zich aan 
de gezamenlijke afspraken, maar in de uitvoering gaan 
ze hun eigen gang. Door vastgeroeste mentale 
modellen van de leraren kunnen ze niet tot persoon-
lijke toe-eigening komen van het OGO-concept en 
blijven ze verkokerd vasthouden aan het oude 
paradigma. Er ontstaat een geïsoleerde eilandcultuur 
in het team en het management krijgt er geen grip op 
om de collega’s in beweging te krijgen en gedoogt de 

situatie. Het gezag van het management staat op het 
spel en de vernieuwing komt niet in haar geheel van de 
grond. >

Meervoudige persoonlijkheidsstoornis (MPS)/Dissociatieve 
identiteitsstoornis (DIS). In de DSM-V (2013) wordt de 
term DIS gebruikt (wat vroeger MPS heette). Dit staat 
voor een psychische aandoening waarbij iemand afwis-
selend twee of meer van elkaar te onderscheiden per-
soonlijkheidstoestanden kan aannemen. Er ontstaan 
discontinuïteiten in het gevoel en de zelfregulatie. Er 
zijn problemen in het gedrag, het bewustzijn, de percep-
tie en de sensomotoriek. Er is gebrek aan integratie, 
daardoor blijven delen ongebonden en er treedt disrup-
tie (ontwrichting) op in de identiteitsontwikkeling. Vaak 
weet de oorspronkelijke persoonlijkheid niets van de 
andere persoonlijkheid of -heden. Deze stoornis be-
moeilijkt de coördinatie, zodat het metacognitieve den-
ken wordt belemmerd. Samenwerking lukt wel, maar is 
eenzijdig gericht op een bepaalde groep. Individuen zijn 
te veel op zichzelf gericht in het uitvoeren van deeltaken 
in de organisatie. Antisociaal gedrag is wat anderen er-
van zien. Het gevolg is dat door het moeizaam op gang 
komen van het systeemdenken de organisatie de focus 
verliest van het vernieuwen van de school in het recon-
ceptualiseren van het systeem als geheel.

VOORBEELD < Een voorbeeld hierbij is de veelzijdigheid 
in de samenstelling van een team qua type mensen en 
persoonlijkheden. In een basisschoolteam zijn er 
verschillende bloedgroepen van leraren, veel doeners 
en relatief minder denkers, daarnaast dromers en 
beslissers (in de typologie van Kolb, 1984). Die 
verscheidenheid vormt eigenlijk twee persoonlijkheden 
in een institutie en kan de ideeën- en visieontwikkeling 
in een team blokkeren. Er vinden in zo’n team weinig 
metacognitief denken en metacognitieve reflectie 
plaats als er een gezamenlijke visie moet worden 
ontwikkeld. De doeners willen er het liefst morgen mee 
aan de slag en gunnen zich geen tijd om conceptueel 
zaken te doordenken en in documenten vast te leggen. 
De coördinatie in het systeemdenken blokkeert en de 
vernieuwing komt niet tot derdeordeleren en daardoor 
niet tot expansief leren als het management de beide 
persoonlijkheden niet laat integreren. De teamidenti-
teit ontwikkelt geen wij-gevoel en de individuele leden 
van het team blijven losse individuen. In de identiteits-
ontwikkeling van de school als institutie, als systeem, 
vormt zich een ontwrichting die de vernieuwing kan 
stagneren en een leerprobleem is geboren. >

Verbindingsprobleem. Er zijn wel ideeën, maar ze komen 
niet tot uitvoering. Het gevolg is dat er apathie optreedt 
en een vorm van zelfvoldaanheid. Er wordt gesproken 
van ‘alien-hand syndrome’40. Er is te weinig onderlinge 
coördinatie, de ene hand weet niet wat de andere doet. 



74 Expansief leren van een schoolorganisatie

Het effect op de organisatiekennis is gebrek aan over-
zicht en experiment, risicoaversie, en onbekwaamheid 
om ideeën uit te voeren. Er treedt verstarring op en zelfs 
blokkering in de vorm van verlamming als gevolg van 
het feit dat door het coördinatieprobleem de actiebereid-
heid in het team wegvalt en ieder zichzelf uit lijfsbehoud 
koestert in de eigen comfortzone. Kelchtermans (1999, 
p. 24) benoemt “bronnen van kwetsbaarheid” en hij ziet 
ze als institutionele belemmeringen waardoor mensen 
zich niet verbinden, zoals stagnerende professionele re-
laties in een team en beperkte doelmatigheid. Volgens 
Kechtermans hebben leraren veel te lijden onder institu-
tionele belemmeringen. De Muynck (2008, p. 403) 
spreekt van “inspiratiebelemmeringen” die stagenerend 
werken in de basisschool en doen het tegenovergestelde 
van wat men als inspiratiebron kan ervaren. Hij onder-
scheidt de volgende belemmeringen: “de organisatie en 
de aard van het werk (tegen grenzen aanlopen, niet kun-
nen delen van idealen, parttime werken, protocollair 
werken, werkdruk), de collega’s en het zich anders voe-
len (gevoelens van onveiligheid, ervaringen niet kunnen 
delen)”(De Muynck, 2008, p. 403). Het systeemdenken 
(het maken van verbinding op metaniveau tussen sub-
systemen in de organisatie als institutie) dat integraal 
plaatsvindt, krijgt bij bovenstaande belemmeringen 
geen kans. Verlamming belemmert om buiten de gren-
zen van de organisatie te kijken, er is geen ruimte voor 
‘boundary crossing’. Faalangst treedt op als gevolg van de 
verlamming.

VOORBEELD < Een voorbeeld is dat er geen adequaat 
schoolleider of managementlid de kartrekker van de 
vernieuwing is. Een schoolleider die alleen manager is 
(let alleen op zaken en systemen: taakgericht) en geen 
leider (let op persoonlijke ontwikkeling van individuele 
leraren: mensgericht) kan geen processen van het 
delen van kennis aansturen. Elke individuele leraar is 
aangewezen op de eigen kennis en capaciteiten en bij 
het oplossen van problemen staan ze er alleen voor. Er 
ontstaat een verticale, hiërarchische eenrichtingsrelatie 
met het management, een top-downstrategie, 
waardoor ook de horizontale interactie tussen leraren 
onderling stagneert en het verbindingsprobleem is 
manifest. Daniels, (2001) wijst op het aanwezig zijn 
van deze twee interactielijnen (verticaal en horizontaal) 
die positief moeten werken, wil er sprake kunnen zijn 
van een ‘community’. >

Geheugenverlies. Er wordt bij deze disorder gesproken 
van ‘amnesie’, geheugenverlies waardoor het niet moge-
lijk is het monitoren van ervaringen en het encoderen 
en beschikbaar stellen van resultaten te stroomlijnen. 
Succes- en faalervaringen worden respectievelijk niet ge-
vierd en onder ogen gezien, waardoor er geen leereffec-
ten ontstaan van de opgedane ervaringen. Er vindt geen 
borging plaats van datgene wat is bereikt. Eersteordeleren 

vindt hier plaats waarbij het gedrag zich aanpast aan de 
situatie, maar hetgeen is afgesproken in visiebijeenkom-
sten beklijft niet, het wordt niet ‘belichaamd’ in de per-
soon van de professional.

VOORBEELD < Een fictief voorbeeld hierbij is dat de 
vernieuwing een zaak is van enkelslagleren en de 
invoering alleen in het gedrag van de leraar is geborgd. 
Leden van het team hebben geen gezamenlijk proces 
van ideeën- en visieontwikkeling doorgemaakt en de 
vernieuwing blijft alleen aan de oppervlakte. Het 
geleerde en hetgeen is afgesproken in teamverband 
blijven in het werkgeheugen en gaan verloren, 
geheugenverlies is hier het geval. Individuele leraren 
hebben geen gesystematiseerde kennis tot persoon-
lijke betekenis laten komen. Doordat het team niet met 
grenservaringen is geconfronteerd, hebben individuele 
leraren geen gelegenheid gehad de vernieuwing in de 
persoonlijkheidsstructuur op te nemen. >

Cozijnsen (2014, p. 81) spreekt van “veranderapathie” 
dat veroorzaakt wordt door slechte ervaringen met ver-
anderingen. Van der Eng, Ten Have en Ten Have (2012, 
p. 34) stellen dat “bij menige organisatie symptomen 
ontstaan als vermoeidheid, weerstand, mislukte projec-
ten en organisatorisch falen en het onvermogen in te 
spelen op veranderingen”, ze spreken zelfs over “syn-
dromen”. Ze definiëren dat als “ziektebeeld”. Dat staat 
voor: “een aantal in combinatie met elkaar voorkomende 
(klinische) verschijnselen” (a.w., p. 35). Kets de Vries en 
Miller (1997) vertalen combinaties van verschillende or-
ganisatorische symptomen naar vijf ziektebeelden of 
syndromen: de paranoïde, de dwangneurotische, de the-
atrale, de depressieve en de schizoïde organisatie. Elk 
van deze ziektebeelden wordt gekenmerkt door een 
combinatie van specifieke symptomen. Bijvoorbeeld het 
organisatorische paranoïde ziektebeeld wordt geken-
merkt door symptomen als een overmaat aan monito-
ring, een excessieve hoeveelheid procedures, buitenspo-
rig veel beheerssystemen en een sterke nadruk op 
planning. Het effect van het overmatig ‘bespieden’ van 
de omgeving en het obsessief willen beheersen van de 
interne processen laat zich raden. Interventies zijn no-
dig om scheefgegroeide verhoudingen te elimineren.

Wanneer interventies een open dialoog voorstaan bij 
teambuilding, kan dat helpen een gedeelde visie te be-
werken. Ontdekte leerproblemen zijn vaak verbonden 
met successen uit het verleden. Vastgeroeste mentale 
modellen blokkeren nieuwe input en mogelijkheden. 
Meestal zit dat in de wijze waarop een organisatie is in-
gericht en is verbonden aan de historiciteit van een orga-
nisatieontwikkeling in de tijd. Cross-functionele job rota-
tion als interventie dwingt mensen tot outofthebox-denken 
(boundary crossing) en helpt de mentale modellen tegen 
het licht te houden met als doel ze te herijken. Maar 
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wanneer leerproblemen, zoals hierboven geschetst, 
structureel aanwezig blijven, vormen zij blokkades die 
de oorzaak zijn van het leerprobleem en houden het le-
ren tegen. Als een activiteitssysteem een leerblokkade 
heeft waar het maar niet overheen komt, dan wordt het 
leren binnen zo’n lerend systeem erg moeilijk en het ge-
volg is dat de voorgestelde vernieuwing geen kans krijgt 
om te implementeren.

4.5.4 Slotbeschouwing bij leerproblemen

Het tegenkomen van contradicties, crises en conflicten 
in de overgang van een oud naar een nieuw paradigma 
hoeft nog niet per se een leerprobleem in te houden. We 
kunnen stellen dat leerproblemen ontstaan als in een 
proces van vernieuwen zich voortdurend grenservarin-
gen voordoen waardoor onvrede wordt ervaren met het 
oude activiteitssysteem. Tegelijkertijd ontstaan onkunde 
en onwetendheid om het nieuwe activiteitssysteem 
vorm en inhoud te geven. Arbeidsactiviteiten worden bij 
de handen afgebroken en de leden van het systeem be-
vinden zich in een ‘conceptvacuüm’ (een niemandsland 
waardoor zekerheden wegvallen), waarbij het oude niet 
meer telt en aan het nieuwe niet kan worden getipt. De 
leden worden op zichzelf teruggeworpen en zijn ontre-
geld en hunkeren naar een volgende stap in de ontwik-
keling. Hulpvragen dienen te worden geformuleerd om 
helder te krijgen welke stap de beste is in het transitie-
proces. Een principiële verandering in de visie op zich 
ontwikkelen en leren ontluikt gaandeweg waardoor het 
nieuwe systeem eerst in het collectieve denken en dan in 
het handelen een plaats krijgt. Problemen en dilemma’s 
zijn in het proces van expansief leren nodig om transfor-
maties en reconceptualisaties te kunnen toepassen om 
tot een nieuw activiteitssysteem te komen. De vraag is 
echter of problemen zich voordoen als courante proble-
men of als permanente problemen in de schoolorgani-
satie. Courante problemen zijn nodig om in ontregeling 
te brengen, zodat de leden van het systeem een disconti-
nuïteit ervaren en op zoek gaan naar een oplossing daar-
voor. Dat brengt de dynamiek aan in het systeem. Het 
zoeken naar evenwicht is de inspanning om de disconti-
nuïteit op te heffen door het leggen van verbindingen 
tussen verschillende praktijken en het vinden van een 
manier om te handelen en te communiceren, wetend 
dat het voorgestelde evenwicht slechts tijdelijk kan zijn 
en nieuwe problemen zich aandienen. Het is een weer-
barstig proces dat leerpotentieel met zich meebrengt. 
Ernstiger wordt het als problemen zich voordoen die 
door de leden van het systeem niet als zodanig worden 
(h)erkend. Dan kan het probleem structureel worden en 
kan het een blokkade opwerpen waar niet onmiddellijk 
een oplossing voor is. In dat geval spreken we van een 
OLD: Organisation Learning Disorder.

Met deze paragraaf hebben we inzicht willen bieden in 
mogelijke oorzaken waardoor scholen voor primair on-
derwijs geen voortgang boeken in implementatieproces-
sen van vernieuwingen. Dat inzicht is nodig om het le-
rende vermogen van een activiteitssysteem na te gaan. 
Daarom willen we in de volgende paragraaf de ontwik-
keling van het systeem zichtbaar maken. In dit onder-
zoek willen we zicht krijgen op ordes van veranderings-
processen in OGO-scholen. Hierbij gaat het om de vraag 
in welke fase van ontwikkeling een school zit die van 
paradigma wisselt. Als scholen expansief leren, waaraan 
zien we dan dat het derdeordeleren in beeld komt? We 
beschrijven een instrument om enigszins grip te krijgen 
op ordes van leren. We geven eerst in figuurvorm weer 
wat het doorlopen van de transformatiecyclus oplevert 
in het activiteitssysteem.

4.5.5 De ontwikkeling van het systeem zichtbaar 
gemaakt

We willen duidelijk maken hoe bovenstaande ontwikke-
ling in de overgang van het oude naar het nieuwe para-
digma voor een activiteitssysteem in haar werk gaat. We 
leggen daarmee uit hoe we ontwikkeling zien van een 
systeem waarin wordt geïnstitutionaliseerd, een basis-
school die zich van PGO naar OGO ontwikkelt. Die ont-
wikkeling verloopt in meerdere stappen. Het activiteits-
systeem ontwikkelt zich aan de parameters van de 
driehoek in het voorgestelde model, de ene keer op het 
ene hoekpunt, de andere keer op een ander hoekpunt 
van het systeem. Daar zit dan ook de evolutie van het 
systeem dat institutionalisering heet. De opeenvolging 
van de verschillende systemen maken we zichtbaar in 
figuur 7. Het is het effect van het resultaat v evoluerende 
systeem. De driehoeken stellen in figuur 7 de overgang 
naar het nieuwe paradigma voor (de OGO-school) in de 
onderscheiden ontwikkelingsfasen.

Figuur 7. Ontwikkeling van het activiteitssysteem dat institutionali-
sering heet (Hierbij staat A0 voor pre-initiatie, A1 voor 
initiatie, A2 voor implementatie en B voor 
institutionalisering)

Een mogelijke stap in de ontwikkeling van een OGO-
school kan het invoeren van thematiseren als kernpunt 
uit de didactiek van OGO zijn. Elke deelstap bestaat op 
zichzelf ook weer uit kleine stapjes die genomen moe-

A0

A1

A2

B
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ten worden om tot verdere ontwikkeling te komen. 
Vanuit de activiteitstheorie zijn we op zoek gegaan naar 
een model dat de stappen weergeeft van de ontwikkeling 
van een organisatie zoals in bovenstaande figuur be-
schreven. Dat hebben we gevonden, zij het buiten de 
activiteitstheorie. We plaatsen hierbij kanttekeningen 
bij het oorspronkelijke model van Engeström van het 
activiteitssysteem. Hij doet het voorkomen dat Outcome 
als het resultaat gezien moet worden van wat er gebeurt 
op de lijn van Subject naar Object op handelingsniveau. 
Al wil Engeström een dynamisch model presenteren, dit 
begrip is te statisch en het verdisconteert niet de dyna-
miek van de evolutie die in en om het systeem plaats-
vindt. Engeström doet voorkomen of de evolutie van het 
systeem op de lijn Subject /Object/Outcome plaatsvindt 
en in een punt van de tijd haar beslag krijgt. We kunnen 
zeggen dat Engeström een functionalistische benade-
ring aanhangt met gerichtheid op een onderdeel van de 
driehoek en wij stellen een holistische benadering voor 
gericht op het hele activiteitssysteem. Dat wil niet zeg-
gen dat Engeström die verdieping in de ontwikkeling 
niet ziet. In paragraaf 4.2.3 beschreven we de ordes van 
leerprocessen. Engeström (2004b) onderscheidt daarbij 
als eerste orde ‘assimilation’, als tweede orde ‘accommo-
dation’, en als derde orde ‘expansive learning’. We zouden 
hem geen recht doen als we de fasering in ontwikkeling 
niet zouden melden, maar hij laat dat in zijn model van 
het activiteitssysteem niet zien. In onze optiek is institu-
tionalisering niet op één moment vast te leggen, het is 
een aaneenschakeling van ontwikkelingsstappen in de 
tijd. In figuur 7 wordt dat schematisch aangegeven door 
de onderscheiden stappen. Stap B geeft dan de instituti-
onalisering weer waarna de evolutie verdergaat. Een ba-
sisschool die OGO invoert is daarmee nooit klaar, het is 
een langdurig proces dat geen einde kent. Er ontstaan 
steeds nieuwe tegenstellingen om in onderdelen van het 
systeem zich verder te ontwikkelen. Zo krijgen we een 
interrelatie van dynamische processen die elkaar nodig 
hebben, opstuwen en beïnvloeden. Het is als het ware 
een foto van de dynamische processen die ontstaan tus-
sen de verschillende lagen van de driehoeken. 
Institutionalisering is daarbij het resultaat van de veran-
deringen die op alle hoekpunten plaatsvinden en niet 
alleen, zoals bij Engeström, op de lijn Subject/Object. In 
het model van het activiteitssysteem van Engeström ko-
men we duidelijk wat tekort dat we in het volgende 
hoofdstuk willen toevoegen.

Zoals we aangaven, zijn we op zoek gegaan om de geko-
zen driedeling uit de onderzoeksliteratuur, het individu-
eel leren, het teamleren en het organisatieleren, te kop-
pelen aan de mate van invoering van het OGO-concept. 
We vinden aansluiting bij het model van Mitchell en 
Sackney, dat we nu verder beschrijven om te kunnen be-
palen hoever scholen zijn met invoering van het OGO-
concept op onderdelen. Hiermee kan een onderzoeker 

de mate van ordeleren bepalen. Huffman en Hipp 
(2003) hebben er een organizer van gemaakt, een ma-
trix, waarmee ze het leervermogen van een school kun-
nen aangeven. Verbiest (2006) heeft zich voor het con-
cept van de professionele leergemeenschappen in de 
eerste plaats laten leiden door de driedeling van Mitchell 
& Sackney (in persoonlijke, interpersoonlijke en organi-
satorische capaciteit) en aan de hand van de matrix van 
Huffman en Hipp een eigen conceptualisering gemaakt. 
Verbiest (2007) heeft deze ontwikkelingsmatrix ge-
bruikt om ook zo naar het lerende vermogen van scho-
len te kijken met het oogmerk scholen ‘duurzaam te 
ontwikkelen’. Het woord ‘capaciteit’ dient hier opgevat te 
worden als ‘het vermogen om iets te kunnen verrichten’. 
Verbiest (2008) geeft aan dat een dergelijke faseninde-
ling niet gemakkelijk vol te houden is in de ontwikke-
ling van een complex iets als een professionele leerge-
meenschap. Wij herformuleren de capaciteiten:41

Drie capaciteiten:
Persoonlijke capaciteit
•	 Actief, reflectief en kritisch kennis kunnen (re)con-

strueren: de individuele leraren kunnen reflecteren 
op hun eigen handelen en op hun achterliggende 
mentale modellen; ze kunnen hun handelen onder-
zoeken en streven naar verbetering ervan, dit alles 
met het oog op het verbeteren van het leren van leer-
lingen.

•	 Actuele inzichten uit wetenschap en praktijk kun-
nen gebruiken: de leraren kunnen gebruikmaken 
van wetenschappelijke inzichten en goede praktijk-
voorbeelden in het verbeteren van hun kennis.

Interpersoonlijke capaciteit
•	 Het kunnen delen van waarden en visie op leren en 

het kunnen omschrijven van de rol van de leraar: 
teamleden en schoolleiding delen de visie van de 
school, die een sterke gerichtheid heeft op het verbe-
teren van het leren van de leerlingen; ze kunnen ge-
dragsnormen ondersteunen die beslissingen sturen 
over leren en onderwijzen.

•	 Leraren kunnen collectief leren en praktijken met 
elkaar delen: teamleden kunnen samen delen en 
evalueren en kunnen samenwerken in het plannen, 
oplossen van problemen en verbeteren van het leren 
van leerlingen.

Organisatorische capaciteit
•	 Het systeem kan ondersteunende condities bieden 

(bronnen, structuren en systemen): het kunnen or-
ganiseren van mogelijkheden (organisatorisch, fi-
nancieel en materieel) om teamleden in staat te stel-
len praktijken te onderzoeken en individueel en 
collectief te leren.

•	 Het systeem kan ondersteunende condities bieden: 
het kunnen zorgen voor een cultuur van respect, 
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vertrouwen en positieve zorgende relaties, het kun-
nen bieden van normen van kritisch onderzoek en 
het kunnen verbeteren van de hele schoolorganisa-
tie.

•	 Het systeem kan ondersteunend, stimulerend en 
gedeeld leiderschap bieden: de schoolleiding kan le-
raren ondersteunen en stimuleren, het kan invloed 
en autoriteit delen.

Het belang van reflectief kennis (re)construeren als fac-
tor in een lerende organisatie (zoals boven verwoord bij 
de persoonlijke capaciteit) wordt uitvoerig besproken 
door Daudelin (2000, pp. 297-312). Zij ontwikkelde re-
flectietools en -praktijken. Zij beweert dat reflecteren 
een natuurlijk proces is dat erop uit is steeds nieuwe 
inzichten te verwerven. Op momenten van samenzijn 
tijdens maaltijden, sporten of wandelen kan het worden 
ingezet en benut. Reflectie moet volgens haar een “way 
of life” worden die hoort bij veranderingsprocessen bin-
nen lerende organisaties. Zij gaat hierbij uit van een po-
sitieve attitude van leraren. Anderen beweren dat reflec-
teren niet op voorhand in het handelingsrepertoire van 

leraren is ingebed en dient te worden gestuurd en ge-
coacht (Akkerman & Bakker, 2011; Pauw, 2007).

Fullan (1985) onderkent bij veranderingen in lerende or-
ganisaties drie veranderingsfases: initiatie, implementa-
tie en institutionalisering. De laatste fase geeft een in-
bedding in de cultuur van de school. Gedeelde visie is 
een voorwaarde om tot die fase te komen. Het onder-
zoeksteam van Fullan heeft er een vierde aan gekoppeld, 
de niet-initiatiefase of de pre-initiatiefase. Huffman en 
Hipp (2003) koppelen aan de drie fasen van Fullan res-
pectievelijk de woorden: ‘starting’, ‘doing’ en ‘embedding’.

Wanneer we de drie capaciteiten afzetten tegen de vier 
genoemde fasen: pre-initiatie, initiatie (start), imple-
mentatie (ontwikkeling, doen) en institutionalisering 
(duurzaam, ingebed) krijgen we een schema. In tabel 4 
en tabel 5 zijn twee schema’s weergegeven die een be-
werking42 zijn van de schema’s van Verbiest (2008). Wij 
blijven net als Verbiest dichter bij het werk van Huffman 
en Hipp (2003). Pre-initiatie (aangeduid als fase 0) staat 
voor de fase waarbij de school nog geen aandacht 

Tabel 4 

Fasen in de onderwijsvernieuwing voor collectief leren en gedeelde praktijken (Verbiest et al. 2008, p. 214; voor de mate van bewerking zie voetnoot)

Fasen in de onderwijsvernieuwing voor collectief leren en gedeelde praktijken

capaciteit:

0. Pre-initiatie
Probleemverkenning

1. Initiatie
Probleemsignalering voor het 
toepassen van collectief leren

2. Implementatie
Probleemaanpak: het markeren 
van de eigen rol van de profes-
sional

3. Institutionalisering
Het team ontwikkelt volgens een 
bepaalde systematiek en weet 
het geleerde te verankeren in het 
systeem

Persoonlijk

De teamleden kunnen niet 
samenwerken, men weet bijna 
niet hoe anderen lesgeven

De teamleden kunnen func-
tioneren in werkgroepen om 
gezamenlijk bepaalde taken 
uit te voeren, zoals planning, 
organisatie van een feest

De teamleden kunnen elkaar 
georganiseerd ontmoeten43 om 
samen te werken en problemen 
rondom leren en onderwijzen op 
te lossen

De teamleden kunnen sys-
tematisch informatie delen 
en kunnen samenwerken om 
nieuwe kennis, vaardigheden en 
strategieën te ontwikkelen

Interpersoonlijk
Teamleden kunnen geen aanwij-
zingen van anderen overnemen, 
ze leren niet van elkaar om 
de kwaliteit van het leren van 
leerlingen te verbeteren

Teamleden kunnen elkaar niet 
observeren, en men kan elkaar 
geen feedback geven

Subgroepjes	van	individuen	
kunnen beginnen informatie 
te delen, met name als ze een 
duidelijke relatie zien met de 
taak waarvoor ze als groep 
staan; maar men kan nog weinig 
openlijk spreken over verschillen 
van inzicht; actie-onderzoek of 
experimenteren als groep kan 
nog nauwelijks gebeuren

Men kan nauwelijks onderwer-
pen bespreken die direct met 
leren en onderwijzen te maken 
hebben; enkelen kunnen aan 
wederzijds klassenbezoek doen 
en kunnen dit bespreken 

Veel teamleden kunnen 
gevraagd en ongevraagd infor-
matie delen; daarbij kunnen 
ze spreken over integratie van 
inzichten, zowel op individueel 
als collectief niveau; actie- on-
derzoek of experimenteren 
zowel individueel als collectief 
gebeurt vaker; men kan openlijk 
spreken

Leraren kunnen af en toe aan 
klassenbezoek doen en kunnen 
naar aanleiding daarvan feed-
back aan hun collega geven

Het team kan collectief leren en 
dit type leren is ingebed in de 
schoolorganisatie; onderwerpen 
voor actie-onderzoek e.d. kun-
nen voortkomen uit het beleid 
van de school.

Klassenbezoek van collega’s 
en feedback kunnen plaatsvin-
den; en is een geaccepteerde 
werkwijze in de school, die is 
opgenomen in het beleid

O
rganisatorisch

Het systeem kan geen collec-
tieve leerprocessen organiseren

Het systeem kan beperkt 
voorzien in het collectief leren, 
dat beperkt zich vooral tot het 
uitwisselen van informatie over 
de effectiviteit van materialen, 
aanpakken enz. (Werkt het? Hoe 
kun je iets aanpakken?)

Het systeem kan voorzien 
in collectieve leerprocessen, 
waarbij de achterliggende 
mentale modellen (subjectieve 
onderwijstheorie) en morele 
overwegingen besproken kun-
nen worden die een rol spelen in 
het handelen van de leraren

Het systeem kan ruimte bieden 
om het resultaat van collectieve 
leerprocessen te beïnvloeden en 
systematisch in te bedden in het 
beleid van de school, bijvoor-
beeld: professionaliseringsbe-
leid kan verankerd worden
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schenkt aan het bepaalde aspect van een professionele 
leergemeenschap. Bij de initiatie (fase 1) begint de school 
aandacht te schenken aan het bepaalde aspect van een 
professionele leergemeenschap, maar de inspanning 
wordt nog niet door een kritische massa geleverd. Bij de 
implementatiefase (fase 2) omarmt een kritische massa 
het principe van een professionele leergemeenschap. 
De implementatie van een bepaald aspect leidt tot veran-
dering van denken en praktijk van de teamleden. Er vin-
den blijvende veranderingen plaats in lijn met het des-
betreffende principe. Bij de institutionaliseringsfase 
(fase 3) is het principe sterk verankerd in de cultuur van 
de schoolorganisatie. Het is een drijvende kracht in het 
dagelijkse werk. Het is zodanig diep en breed geïnterna-
liseerd dat het personele veranderingen kan overleven. 
“Pas als de cultuur wezenlijk beïnvloed is, in alle aspec-
ten van het onderwijs, is de innovatie duurzaam gewor-
den” (Lagerwerf & Korthagen, 2008, p. 113). Hét sleutel-
woord volgens beide auteurs is “ownership” (p. 121): de 
leraar moet eigenaar worden van de beoogde innovatie. 
Dat betekent dat het deel wordt van de persoonlijkheid 
van de professional, het nieuwe paradigma wordt ‘beli-
chaamd’ in de persoon van de leraar. Dat heeft volgens 
bovengenoemde auteurs alles te maken met visieont-
wikkeling die gezamenlijk wordt doorgemaakt en het 
ontstaan van ego-binding.

We presenteren een schema (tabel 4) waarbij het collec-
tief leren en de gedeelde praktijken in de onderscheiden 
fasen worden aangegeven voor de onderwijsvernieu-
wing. Het zijn de fasen van invoering gericht op con-
crete vernieuwingsaspecten. Bij de fase van de pre-initia-
tie gaat het om de probleemverkenning. Bij de fase van 
de initiatie staat de probleemsignalering centraal. Bij de 
fase van de implementatie gaat het om de aanpak van een 
probleem en de invoering in de praktijk. De fase van de 
institutionalisering duidt op de verankering in de school 
als institutie of systeem.

In het volgende schema (tabel 5) presenteren we nu de 
onderscheiden fasen in de onderwijsvernieuwing voor 
de gedeelde waarden en visie op leren en de rol van de 
leraar. Bij de fase van de pre-initiatie gaat om de pro-
bleemverkenning. Bij de fase van de initiatie gaat het om 
de probleemsignalering. Bij de fase van de implementatie 
gaat het om de aanpak van een probleem en de invoering 
in de praktijk. De fase van de institutionalisering duidt op 
de verankering in de school als institutie of systeem.

We hebben in het bovenstaande van dit hoofdstuk de 
kernpunten van de lerende organisatie binnen onder-
wijsontwikkeling weergegeven. We willen nu nader in-
gaan op wat de organisatieontwikkeling van de school 
verder inhoudt.

Tabel 5 

Gedeelde waarden en visie op leren en de rol van de leraar (Verbiest et al., 2008, p. 213; zie voor mate van bewerking voetnoot)

Fasen in de onderwijsvernieuwing voor gedeelde waarden en visie op leren en de rol van de leraar

capaciteit:

0. Pre-initiatie
Er vindt een verkenning plaats in 
ideeën- en visieontwikkeling voor 
het leren en de rol van de leraar

1. Initiatie
Begin van een proces van visie-
ontwikkeling kan op gang komen; 
problemen worden gesignaleerd

2. Implementatie
Breder gedragen visie kan met de 
focus op leerlingen hoge verwach-
tingen creëren
en aanpak van problemen gebeurt 
visiegestuurd

3. Institutionalisering
De visie kan het reilen en zeilen in 
de school bepalen en is verankerd 
in het systeem

Persoonlijk

De persoonlijke visie kan niet 
gedeeld worden om te komen 
tot een gezamenlijke school-
visie, verschil van mening kan 
niet worden gedeeld

Een aantal teamleden kan zich 
uitspreken over de visie die de 
school zou moeten hebben

De visie en waarden kunnen 
door het hele team worden be-
sproken en worden onderzocht, 
zodat er consensus over de visie 
ontstaat

Men kan de visie delen en de 
gedeelde visie en waarden zijn 
ingebed in de schoolcultuur en 
zijn levendig in het team

Interpersoonlijk

Het team kan de visie niet 
delen en als ze er al is, richt 
het die niet op het leren van de 
leerlingen, op de kwaliteit van 
het leren

Het team kan enigszins een 
focus geven op het leren van de 
leerlingen, maar men denkt daar 
nog divers over

De visie kan zich richten op ver-
wachtingen naar het leren van 
de leerlingen, afhankelijk van 
hun kwaliteiten en kwaliteiten 
van leraren

Het team kan met de visie en 
waarden hoge verwachtingen 
communiceren ten aanzien van 
het leren van alle leerlingen

O
rganisatorisch

Het systeem kan geen vertrou-
wen geven dat de teamleden 
zich kunnen uiten over de 
attitudes en gedragingen die ze 
willen vertonen om het leren van 
leerlingen te ondersteunen

Het systeem kan zich nauwe-
lijks uitspreken over de visie en 
over waarden, deze hebben nog 
weinig invloed op het dagelijks 
functioneren in en van de school

Het systeem kan leraren 
aanspreken op het feit dat men 
zich gedraagt op een wijze 
die niet consistent is met de 
kernwaarden of visie die samen 
is afgesproken

Het systeem kan ruimte geven 
om de visie in te bedden in de 
dagelijkse beslissingen over 
leren en onderwijzen en over 
het schoolbeleid. De visie en ge-
deelde waarden zijn vanzelfspre-
kend voor nieuwe teamleden en 
voor betrokkenen van buiten de 
school
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4.6 De organisatieontwikkeling van de 
school

We zijn in de onderzoeksliteratuur op zoek gegaan naar 
goede redenen voor onderwijsontwikkeling met als bij-
komende intentie een verbinding te maken met het mo-
del van Engeström. Waarom we dat willen, beschrijven 
we verderop.

Onze vraag is (gerelateerd aan de hoofdvraag, ‘wat zijn 
kenmerken van OGO-scholen als lerende organisatie?’): 
hoe ziet een managementmodel eruit dat een optimale 
invoering van een schoolconcept als OGO verbindt met 
onze OGO-conceptualisatie van de school als lerende or-
ganisatie? 

We vermeldden in de inleiding van paragraaf 4.4 dat we 
een conceptualisatie ontwikkelen van een nieuw model 
dat op onderdelen een aanpassing voorstelt van het mo-
del van Engeström om de onderwijsontwikkelingsaspec-
ten ermee verbindbaar te maken. We gaven aan dat we 
met het model van het activiteitssysteem van Engeström 
niet helemaal uitkomen. We presenteren daarom de wy-
ber van Van Emst (1999a) in figuur 8 en in de subpara-
grafen daarna leggen we de onderscheiden onderdelen 
ervan uit. In de volgende paragraaf (4.6.1) onderbouwen 
we waarom we het model van Van Emst gaan inzetten. 
Het onderscheid tussen structuur en cultuur is voor ons 
een belangrijk (k)ijkpunt, omdat daartussen spannin-
gen kunnen ontstaan in organisaties. Die spanningen 
zijn nodig voor de organisatieontwikkeling, zo zagen we 
in het voorgaande, en geven ons goede redenen om een 
koppeling te maken met de activiteitstheorie (zie daar-
voor verderop paragraaf 4.6.7).

De onderstaande “wyber” beschrijft Van Emst als een 
model dat mogelijkheden biedt om ontwikkeling van or-
ganisaties te begrijpen (Van Emst, 1999a, p. 29):

Figuur 8. Model van de wyber44 (Van Emst, 1999a, p. 29)

De componenten van de wyber (die we afzonderlijk be-
spreken) zijn:
1 de strategie: strategische beleidsvorming;
2 de organisatiestructuur;
3 de systemen van de organisatie;
4 de professionele cultuur.

4.6.1 Noodzaak tot uitbreiding heuristisch model

Wat Van Emst (1999ab) over organisatieontwikkeling 
heeft beschreven met de wyber, willen we verbinden met 
ons leidende model van Engeström (figuur 2 uit para-
graaf 3.3). We willen daarvoor een onderbouwing geven 
hoe we tot die verbinding komen, en wel om de volgen-
de redenen. De school is beschreven als een lerend acti-
viteitssysteem, maar zegt dat al iets over de organisatie-
ontwikkeling van de school op onderdelen? Het model 
van het activiteitssysteem van Engeström wil de dyna-
miek aangeven om tegenstellingen zichtbaar te maken. 
Maar met het verbinden van de vijf aspecten van onder-
wijsontwikkeling die we in dit hoofdstuk selecteren (zie 
paragraaf 4.3.1), komen we met het heuristisch model 
van Engeström niet helemaal uit. De heuristiek in zijn 
model schiet onzes inziens tekort. We kiezen ervoor om 
de dynamiek die impliciet in het systeem zit expliciet te 
symboliseren. Op de onderscheiden onderdelen (als de 
hoekpunten) operationaliseert Engeström die impliciete 
spanningen niet. 

We willen grafisch weergeven hoe de dynamiek in het 
systeem zichtbaar gemaakt kan worden. Met het aange-
ven van spanningen tussen ‘structuur’ en ‘cultuur’ wil-
len we op drie hoekpunten van de driehoek van 
Engeström laten zien dat er in de ontwikkeling van het 
systeem driedimensionaliteit ontstaat. 

We willen aangeven dat er ook een opwaartse beweging 
door de ontwikkeling plaatsvindt waardoor het activi-
teitssysteem op een ‘hoger plan’ komt (figuurlijk, maar 
ook letterlijk). Als dat niet gebeurt, is het onmogelijk om 
problemen van courante of van structurele aard aan het 
licht te brengen die aangepakt kunnen en moeten wor-
den. Door kennisontwikkeling komt er opwaartse bewe-
ging in de ontwikkeling. Dat willen we ook grafisch in 
het model laten zien. Het huidige model echter geeft 
onzes inziens te weinig handvatten om tegenstellingen 
zichtbaar te maken die aangepakt dienen te worden 
door methodieken en instrumenten buiten de geijkte 
paden en bestaande structuren. Een kwalitatief nieuw 
activiteitssysteem ontstaat pas, zo zagen we in de om-
schrijving van wat expansief leren inhoudt (zie paragraaf 
4.2.1), als er een proces plaatsvindt van herijken, recon-
ceptualiseren en transformeren van arbeid. Het bestaan-
de model van Engeström vinden we daarvoor grafisch 
‘te plat’ weergegeven en oogt daarom statisch, terwijl 
Engeström dat juist niet wil communiceren. Om de dy-
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namiek in het systeem beter zichtbaar te maken, stellen 
we voor om de wyber aan het model te verbinden op 
onderscheiden onderdelen in het model (zie voor de ver-
dere legitimatie van de verbindingen de paragrafen 5.2.2 
en 5.2.3). Kortom, op twee punten stellen we uitbreiding 
van het heuristisch model voor: 
1 Op de hoekpunten met de wybers om de dynamiek 

aan te geven door de beweging zichtbaar te maken 
die ontstaat door spanningen en tegenstellingen als 
gevolg van de relatie structuur/cultuur. Daarmee 
kunnen leerproblemen zichtbaar worden die aange-
pakt kunnen worden. De heuristiek van het model 
wordt versterkt door het toevoegen van de symboli-
sering van de wybers. 

2 In de tweede plaats door de kennisontwikkeling te 
laten zien die ontstaat door de co-creatieprocessen, 
die het systeem op een hoger plan brengt.

We beschrijven eerst de componenten van het model 
van de wyber.

4.6.2 Strategie

De eerste component van de wyber is de strategie of stra-
tegische beleidsvorming. Basisscholen formuleren een 
beleid voor vier jaar in een schoolplan (2011-2015, bijvoor-
beeld) als een meerjarenperspectief. Dat strategisch den-
ken wordt in de eerste plaats ingegeven door omgevings-
factoren als de zorg om de continuïteit. Concurrentie met 
andere scholen is een omgevingsfactor. Daar moet ook pr 
(public relations) op gezet worden. Maar, zo leert ons Van 
der Meiden: “Good PR begins at home” (Van der Meiden, 
1988). Allereerst dient de interne communicatie op orde 
te zijn, zodat leraren zich ambassadeurs weten van het 
vernieuwde onderwijsconcept. Dus bij strategische be-
leidsvorming kijken we niet alleen naar buiten, maar 
vooral naar binnen. Het is zeker zo belangrijk om interne 
vraagstukken van de school die om fundamentele verbe-
tering vragen onder de loep te nemen en van daaruit het 
meerjarenbeleid te voeren. Het ontwikkelen van een on-
derwijsconcept als OGO en dat toesnijden op de eigen 
schoolsituatie is een typisch vraagstuk om strategisch 
aan te pakken, omdat er door de verkeerde aanpak pro-
blemen kunnen ontstaan die kunnen uitgroeien tot leer-
problemen. Strategische beleidsvorming geeft antwoord 
op de vraag hoe in de komende jaren de doelstellingen en 
de missie handen en voeten worden gegeven. In hoofd-
stuk 5 gaan we door op de metafoor van de wyber en 
transformeren we het model tot een dynamisch model 
dat past binnen de activiteitstheorie. (paragraaf 5.2.4).

4.6.3 Organisatiestructuur

De organisatiestructuur is het populairst bij leidingge-
venden in het onderwijs. Structuren, de linkerkant van 
het model, gaan over organogrammen, bevoegdheden, 

verantwoordelijkheden, procedures en regels, onder-
wijsopbrengsten. Er bestaan verschillende interpretaties 
van de structuur van een organisatie. Structuur wordt 
daarom op verschillende manieren beschreven. “Eén 
manier van kijken naar structuur richt zich op de wijze 
waarop een organisatie is ingericht om haar doelen te 
behalen. Een andere benadering van structuur bena-
drukt de manier waarop mensen in een organisatie wor-
den gestuurd in hun werk en werkprocessen worden 
beheerst middels een hiërarchische structuur of bestu-
ringsstructuur” (Werkman, 2006, p. 34; zie ook Kuipers 
& Van Amelsfoort, 1994). Mintzberg definieert struc-
tuur als “het totaal van de verschillende manieren waar-
op het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de 
wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoördi-
neerd” (Mintzberg, 2003, p. 2). Hij geeft verder aan dat 
aan twee fundamentele en tegengestelde voorwaarden 
moet worden voldaan: de arbeidsverdeling, de verdeling 
van taken die uitgevoerd moeten worden, en de coördi-
natie van deze taken” (a.w., p. 2). In de onderzoekslitera-
tuur lezen we dat de zorg omtrent de ‘structuur’ in orga-
nisaties kan verworden tot het bezig zijn met 
bureaucratische mechanismen die een belemmering 
vormen voor verandering, structurele traagheid (bu-
reaucratie), ver doorgevoerde taakspecialisatie en lange 
hiërarchische lijnen, moeizaam lopende informatie- en 
communicatiestromen, functionele opbouw met ge-
scheiden taaksoorten en sterke arbeidsdeling, versterkte 
statusverschillen en verkokering (Boonstra, 1991, 2011; 
Boonstra & Van der Vlist, 1996; Burger, 1992; Fruytier, 
1994; Kuipers & Van Amelsfoort, 1994; Robbins, 2000).

Schoolleiders kunnen rigide denken vanuit structuren 
en eropuit zijn de structuren kloppend te maken. Ze 
hebben dat nodig om er zekerheid aan te ontlenen, om-
dat het vaak gaat om kwantitatieve zaken die na te reke-
nen zijn. Ze zetten vooral veel op papier in de hoop dat 
het zo dan ook werkt. Zolang er geschreven en gespro-
ken wordt over structuren gaat het niet over mensen als 
het kloppende (letterlijk en figuurlijk) hart van de 
schoolorganisatie. Er wordt soms om het functioneren 
van mensen heen georganiseerd om de dingen beheers-
baar te maken. Dat gebeurt dan vaak in systemen. Te 
denken valt aan de lumpsumfinanciering, het leerling-
volgsysteem, het taakbelastingbeleid, IPB (integraal per-
soneelsbeleid), en dergelijke. Deze systemen werken 
bureaucratie in de hand. Stigter (2008) wijst erop dat bij 
structuur in organisatieontwikkeling de verantwoorde-
lijkheden lager in de organisatie worden gelegd, op 
teamniveau waar de problemen zich voordoen. Het is 
van belang dat knelpunten die zich voordoen in het werk 
steeds sneller en nauwkeuriger worden opgelost. De 
teams krijgen de bevoegdheid en middelen om te stu-
ren, te bewaken en bij te sturen. Daarnaast worden ze 
verantwoordelijk gemaakt voor een samenhangend ge-
heel van taken (Stigter, 2008, pp. 89, 90). Als we het 
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structuurperspectief bezien en welke gevolgen struc-
tuurelementen hebben in de organisatie, dan zien we 
een directe koppeling aan het gedrag van de organisatie-
leden. Door de structuur te veranderen, zou de cultuur 
van een organisatie eveneens veranderen (Stigter, 2008). 
Werkman is het daar niet mee eens. Zij wijst erop dat 
mensen de keuzevrijheid hebben om zich niet in een 
keurslijf te laten dringen. “Mensen gaan zich naar struc-
tuur gedragen, worden een representatie van structuur. 
De veronderstelling dat structuurelementen leiden tot 
cultuurverandering gaat voorbij aan de keuze- en hande-
lingsruimte van actoren in organisaties” (Werkman 
2006, p. 34).

Structuur is historisch gezien als het kijken naar een or-
ganisatie vanuit het Angelsaksisch Model (‘Wie de baas is, 
mag het zeggen’). “Het Angelsaksische model is nauw 
verweven met de Amerikaanse geschiedenis. Deze staat 
in het teken van het vrijheidsstreven en de veroverings-
drang. Van de exploitatie van nieuw land en van mensen 
(denk aan de indianen, maar ook aan de huidige inten-
sieve menshouderij) en van nieuwe mogelijkheden die 
op basis van individueel initiatief gerealiseerd kunnen 
worden” (Van der Loo, Geelhoed & Samhoud, 2007, p. 
112). Dit model is op winst en output gericht. Het gaat 
om het ‘samen winnen’ met de nadruk op ‘winnen’ en 
niet op ‘samen’. De lat moet hoger worden gelegd: goed 
is lang niet meer voldoende, een organisatie moet ge-
weldig zijn. Er is een vechtcultuur om de targets te ha-
len. De prestatiemeting doet de sfeer in de organisatie 
verkillen. De aansturing gebeurt top-down. Hoe is het 
Nederlandse onderwijsbestel te verbinden met beide 
modellen die we in deze paragraaf schetsen? Radersma 
en Van der Weijden geven het volgende aan: “Het 
Nederlandse onderwijsbestel is wat betreft organisatie 
en controle aan het eind van de vorige eeuw sterk geori-
enteerd geraakt op het zogenaamde ‘Angelsaksische 
model’. In dat model ligt het accent op het opbrengstge-
richt en handelingsgericht werken, op efficiënte instruc-
tie en het behalen van maximale leerresultaten bij de 
basisvakken. Mensen die het onderwijsbestel aansturen 
- dus politici, uitvoerders van het beleid en beheerders 
(managers) - denken en handelen vanuit dit 
Angelsaksische model” (Radersma & Van der Weijden, 
2013, p. 25). De auteurs geven aan dat juist leraren ope-
reren vanuit het Rijnlands model (zie paragraaf 4.6.5) 
dat gebaseerd is op vertrouwen in de mensen die het ei-
genlijke werk doen, en dat zijn de leden van de school-
teams. “Top-downaansturing met veel regels en bureau-
cratie, werkt niet in het onderwijs” (a.w., p. 27). Ook 
Banning (2013) geeft aan dat het Angelsaksisch model 
ten grondslag ligt aan de instrumentaliteit van het on-
derwijs dat als uitgangspunt het leren en handelen vol-
gens wetmatigheden aangeeft en van daaruit rationeel 
wordt gestuurd. “De controle en regelzucht die dit ople-
vert, leidt tot een breed gevoel van onbehagen onder de 

leraren: het neemt de betovering tussen de leraar en zijn 
of haar leerlingen weg” (Banning, 2013, p. 117). Goorhuis-
Brouwer wijst erop dat de toetscultuur ziekmakend 
werkt voor peuters en kleuters en leraren er bang van 
worden. Het onderwijssysteem zet ze onder druk. “Het 
probleem van de programmatische aanpak is dat men 
ook toetsbare kerndoelen nastreeft (testscores), die on-
voldoende recht doen aan de manier waarop en het tem-
po waarin jonge kinderen leren. Dat leidt tot een test- en 
prestatiedruk met als gevolg angstige ouders en bange 
leerkrachten en een intellectuele contraproductiviteit” 
(Goorhuis-Brouwer, 2014, p. 53).

Voor dit onderzoek vatten we de professionele structuur op 
als de plaats in de organisatie waar procedures, regels en 
systemen (bureaucratisch) worden vastgelegd en het 
hierbij gaat om outputkwantificatie en opbrengsten in 
de brede zin van het woord. Kernwoorden hierbij zijn: 
opbrengsten, zaken en taken.

4.6.4 Organisatiesystemen

In de systemen van de organisatie is de bureaucratie te-
rug te vinden (Van Emst, 1999bc, p. 35). Voorbeelden 
van systemen in het onderwijs zijn de hierboven ge-
noemde: de lumpsumfinanciering, het leerlingvolgsys-
teem, maar ook het taakbelastingbeleid. Dat taakbelas-
tingbeleid wordt vaak opgevat als een kwantitatief 
probleem waarin 1710 uren verdeeld moeten worden 
over taken en mensen. In veel scholen wordt dit kwanti-
tatieve probleem met een rekenmachine opgelost. Dit 
vindt in de wyber een plaats aan de linkerkant in het ui-
terste puntje van het systeem. En daar aan de linkerkant 
van het model zit de beheersingskant, de controlekant. 
“Hoe complexer de organisatie is, hoe groter de drang 
van leidinggevenden wordt om die organisatie te be-
heersen, te controleren” (Van Emst, 1999a, p. 35). In or-
ganisaties ontwikkelen systemen zich vaak autonoom, 
niet zelden “omdat anderen het ook hebben”.

We bespreken het begrip ‘cultuur’, al hebben de begrip-
pen ‘structuur’ en ‘cultuur’ inhoudelijk met elkaar te 
maken. Zoals de cultuur van een organisatie in de loop 
der geschiedenis een ontwikkeling doormaakt, zo doet 
de structuur dat ook, omdat deze rechtstreeks aan de 
cultuur is gerelateerd (zo betogen Van Leeuwen, Van 
Schoubroeck en Van Breemen, 1997).

4.6.5 Professionele cultuur

We zagen (paragraaf 3.2) dat onderwijsvernieuwing aan-
komt op twee domeinen: het ontwikkelen van mensen 
in processen van co-creatie en het ontwikkelen van het 
schoolsysteem. Het ontwikkelen van mensen betekent 
het veranderen van het gedrag van mensen, het verande-
ren van mensen zelf (Van den Berg & Vandenberghe, 
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1995, 1999). En dat is een cultuuraangelegenheid ofwel 
een beweging van de activiteit, rechts in het model van 
de wyber van Van Emst (1999a). Bij ideeën- en visieont-
wikkeling (ons eerste punt als domein van deze studie) 
zien we in organisaties dat mentale modellen van men-
sen (de manier van handelen die vastzit in de hoofden 
(het denken) van organisatieleden, zie paragraaf 4.5.1) 
tegen het licht worden gehouden van de houdbaarheid 
ervan. Door begeleiding te zetten bij mensen op deze 
verandering van de mentale modellen, krijgt het cul-
tuurelement in de organisatie een transformatie door te 
maken. “Culture is a slippery concept that is difficult to 
grap… and culture is one of the two or three most compli-
cated words in the English language” (Williams, 1983, p. 
87). Cultuur wordt op veel verschillende manieren om-
schreven, variërend van het ideeënsysteem van een 
groep mensen tot de manier van omgaan met elkaar. 
Voor de verklaring van het begrip ‘cultuur’ worden we in 
de literatuur geleid naar de relatie tussen cultuur en 
communicatie. Communicatiewetenschapper Van Ruler 
(2004ab) stelt dat het komen tot consensus in het cul-
tuurperspectief centraal staat en uit dat proces ontstaan 
organisatie en cultuur. Communicatie wordt gezien als 
een van de middelen om op cultuur te sturen als verant-
woordelijkheid van het management. Het cultuurschep-
pend perspectief is bij Van Ruler meer relationeel dan 
instrumenteel van aard. “Cultuur is een manier van 
handelen die ‘vastzit’ in de hoofden van de organisatie-
leden en afgeleerd moet worden bij verandering” 
(Werkman, 2006, p. 37). “De professionele cultuur of de 
organisatiecultuur is de manier waarop leraren in de 
school met hun vak en met elkaar omgaan” (Van Emst, 
1999a, p. 36). Het veranderen van gedrag in een organi-
satie waar veel professionals werken, vraagt om een 
goed ontwikkelde cultuur. In een professionele cultuur 
gaat het altijd om ontwikkeling van kwaliteit. Uit de in-
novatieliteratuur (zie Lagerweij & Lagerweij-Voogt, 
2004; Hoogeveen, 1999) blijkt dat bij het doen slagen 
van innovaties in het onderwijs, het om veranderingen 
gaat in het primaire proces, de verhouding leraar/leer-
ling. Dan gaat het dus om de bekwaamheid van de pro-
fessionele leraar. Deze moet aan de orde worden gesteld 
en tot verdere ontwikkeling worden gebracht in een 
‘proces van levenslang leren’ met als reden om te voor-
komen dat mensen vastroesten in de organisatie. Dat 
proces is zeer ingrijpend in het gedrag van professionals 
en kan alleen maar ontstaan als ook leidinggevenden be-
reid en in staat zijn de noodzakelijke confrontaties met 
hun medewerkers aan te gaan in functioneringsgesprek-
ken.

De aandacht voor de cultuurkant van de organisatie 
hangt historisch gezien samen met het kijken naar een 
organisatie vanuit het Rijnlands model. “Het Rijnlands 
model is geworteld in eeuwenoude Europese tradities 
en waarden die aanvankelijk in de middeleeuwse kloos-

ters en adellijke instituties, maar later ook in de stede-
lijke gilden, zijn ontwikkeld” (Van der Loo, Geelhoed & 
Samhoud 2007, p. 111). In dit model worden verschil-
lende belangen met elkaar verzoend. Het is een relatie-
model met een sterk ontwikkeld gemeenschapsgevoel, 
mensgeoriënteerd. Samenspraak, samenwerking en lo-
yaliteit staan centraal. Men probeert op basis van overleg 
en betrokkenheid tot besluiten te komen. Leidinggeven 
wordt gezien als een participatief proces, waarin aan-
dacht wordt besteed aan de belangen en kwaliteiten van 
medewerkers. De baas is in zo’n organisatie de primus 
inter pares. De aansturing gebeurt via de bottom-upstra-
tegie. Van der Loo, Geelhoed en Samhoud koppelen aan 
dit model de “lerende organisatie” (2007, p. 112), waar 
vakmanschap en de groei van persoonlijke kwaliteiten 
centraal staan.

Uit de onderzoeksliteratuur blijkt de ontwikkeling van 
de hedendaagse visie op de cultuurkant van de organisa-
tie sterk ingebed te zijn door HRM (human resources 
management) (zie Beer, Spector, Lawrence, Quinn Mills, 
Walton, 1984; Van den Belt & Moret, 2010; Boselie, 
2002, De Nijs, 1999, 2000; Pauwe & Boselie, 2005; 
Pauwe, 2009). Medewerkers zijn één van de belangrijk-
ste organisatiemiddelen (“assets”) (Beer et al., 1984), zij 
zijn ‘manageable’ en het HRM-beleid dient integraal in-
gezet te worden, waarbij de traditionele verhoudingen 
tussen ‘baas’ en ‘ondergeschikte’ vervangen worden 
door nieuwe collegiale verhoudingen. Alleen coherent 
en consistent management van medewerkers kan resul-
teren in organisatiesucces (De Nijs, 1992; Boselie, 2002; 
Van der Kolk, 2010). Medewerkers worden in organisa-
tieontwikkeling nogal eens vergeten door leiders. De 
schoolleider is in de ontwikkeling van de professionele 
cultuur een “cultuurbouwer” (Ansems, Bakker, 
Doppenberg, Langerak, Timmerman, Uitdehaag & 
Verbiest, 2008, p. 77) en verbindingspersoon tussen 
structuur en cultuur, die vooral luistert en niets op eigen 
houtje doet, maar proactief is en gerichtheid laat zien op 
de ander via middle-up-management.Van een cultuur-
bouwer wordt verwacht dat hij oog heeft voor human re-
sources management (HRM).

De cultuur bevindt zich onder de waterspiegel en be-
paalt het gedeelte boven de waterspiegel (zie paragraaf 
4.2.3; zie ook Galenkamp & Vollenhoven, 2003). De die-
pere drijfveren, verstopte emoties en onbewuste overtui-
gingen maken volgens hen deel uit van die cultuur. Ook 
Trompenaars & Hampden-Turner (2006) geven de im-
pact aan van cultuur op organisaties. Volgens hen (p. 6) 
is “culture the way in which people solve problems” en (p. 
24) “culture directs our actions”. Eenmaal in een negatie-
ve dimensie terechtgekomen moet de organisatie zich 
bewegen naar het positieve gedeelte van een andere 
fase, omdat diverse betrokkenen en belanghebbenden 
van binnen en buiten de organisatie gaan protesteren 
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tegen de gang van zaken. “Onvrede en noodzaak zijn 
daarmee belangrijke stimuli naar een andere, positieve 
fase te gaan” (Van Leeuwen et al., 1997, p. 58, zie ook 
Van Leeuwen, 1996). Deze uitspraak laat zich gemak-
kelijk verbinden met wat Van Oers (2009b), Meijers & 
Wardekker (2001) en Engeström (2001) constateren bij 
groei in de ontwikkeling, respectievelijk: “discontinuï-
teit en crises horen bij de ontwikkeling”, “grenservarin-
gen in de ontwikkeling” en “kritische momenten als 
double-bind-situaties”. Trompenaars & Hampden-
Turner geven aan dat “cultures vary in solutions to com-
mon problems and dilemmas” (2006, p. 26). Zij geven 
aan dat de ontwikkelingsgeschiedenis van de cultuur 
van een organisatie bepaalt hoe er met dilemma’s wordt 
omgegaan. 

Voor dit onderzoek vatten we een professionele cultuur op 
als de kant van de organisatie waar de historiciteit van de 
organisatieontwikkeling het meest zichtbaar is in de 
wijze waarop zich ontwikkelende en lerende mensen in 
relatie staan tot zichzelf (individueel leren), de ander 
(teamleren) en de organisatie (organisatieleren). 
Kernwoorden: mensen en relaties. De Koning (2013) geeft 
voor OGO-scholen een invulling hoe een professionele 
cultuur zichtbaar is door concrete kenmerken. Zij be-
noemt dat “leraren zich permanent uitgedaagd willen 
voelen om over hun onderwijs na te denken, zich open-
stellen om te leren en ze willen als team beter gaan sa-
menwerken” (De Koning, 2013, p. 142).

4.6.6 De verbinding tussen structuur en cultuur 

In hun werk ervaren leraren in toenemende mate een 
administratieve belasting, verzakelijking, fragmente-
ring van werkzaamheden, controle en bureaucratie. Er 
bestaat in de onderwijspraktijk een eenzijdige focus op 
leerresultaten (Bruining, 2011). We kunnen bij de span-
ning die bestaat tussen structuur en cultuur in navol-
ging van Kunneman (2005) te rade gaan bij de socioloog 
Habermas. Habermas maakt het onderscheid tussen 
‘systeemwereld’ en ‘leefwereld’. In de systeemwereld 
heersen economische en bestuurlijke normen. Daarin 
draait alles om prestaties. In de leefwereld gaat het om 
zingeving en persoonlijke relaties. In de perceptie van 
veel leraren is in hun werk de systeemwereld dominant 
geworden. Daardoor komen morele en essentiële vra-
gen op die beter niet gesteld kunnen worden, omdat in 
de tijd dat deze vragen behandeld worden er geen zicht-
bare opbrengsten kunnen worden gegenereerd. We vat-
ten in de terminologie van Habermas de systeemwereld 
op als de structuur van een organisatie en de leefwereld 
als de cultuur. Het is van belang om de systeemwereld 
met de leefwereld te verbinding, zoals wij in deze studie 
ook voorstellen: de verbinding tussen structuur en cul-
tuur.

Ghoshal en Bartlett (1997) stellen dat structuur staat 
voor het ‘harde paradigma’: strategie-structuur-syste-
men, en cultuur voor het ‘zachte paradigma’: purpose-
process-people. Ze geven aan dat deze twee paradigma’s 
in plaats van strijdig ook als complementair kunnen 
worden beschouwd. Dit gebeurt vanuit leiderschapsper-
spectief als wij voor dit onderzoek spreken over de dub-
bele rol van de leider: de charismatisch-transformatione-
le leider en de onderwijskundige leider (zie paragraaf 
3.5.4).

Brouwer en Moerman (2005) typeren het Angelsaksische 
model (structuur) en het Rijnlands model (cultuur) res-
pectievelijk als het “rule-based model” met een blauw-
druk aan regels die het gedrag voorschrijven en het 
“principle-based model” met een beperkt aantal basis-
principes (Brouwer & Moerman, 2005, p. 57). Om de 
organisatieontwikkeling te bezien vanuit de activiteits-
theorie is het noodzakelijk om de historiciteit van die 
ontwikkeling aan te geven (volgende paragraaf). De soci-
aal-culturele omgeving van de organisatie is ingebed in 
een soms eeuwenoude historie, waarbij de starre, regels- 
en proceduregedreven mechanische aard van de organi-
satie sterk aansluit (Van der Vlist, 1991). Door de in die 
cultuur gevormde mentale modellen van individuele 
organisatieleden zit die mechanische aard verankerd in 
mentale modellen.

Aan de structuurkant zit het lineaire denken van top-
down, aan de cultuurkant de non-lineaire opvatting van 
bottom-up. Cultuur en structuur hangen samen en be-
invloeden elkaar. “Cultuur wordt gevormd door de ken-
merken van de organisatie en processen en gebeurtenis-
sen in de organisatie waarmee werknemers zijn 
geconfronteerd, zoals eerdere veranderingsprocessen. 
Cultuur beïnvloedt vervolgens de wijze waarop mensen 
reageren op processen en gebeurtenissen. Op deze ma-
nier beïnvloedt het de wijze van invloed uitoefenen van 
verschillende groepen en individuen” (Werkman, 2006, 
p. 40; zie ook Boonstra, 2011; Kuipers & Van Amelsfoort, 
1994).

“In de praktijk blijkt dat de meeste scholen hun organi-
satie vaak onbewust ontwikkeld hebben over de lin-
kerflank, de structuurkant. Wil de organisatie verder tot 
ontwikkeling komen, dan is het goed om strategisch 
denkend na te gaan aan welke eisen de ontwikkeling van 
de organisatie moet voldoen. Het gaat immers om het 
benoemen van strategische vraagstukken en bij de op-
lossing daarvan moet gekeken worden of de structuur, 
dan wel de cultuur verder moet worden aangepast. Vaak 
zal blijken dat de meeste scholen zouden moeten kiezen 
voor een groter accent op de ontwikkeling van de profes-
sionele cultuur” (Van Emst, 1999a, p. 40).
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Het alleen linksom ontwikkelen in het model omzeilt 
het aanpakken en begeleiden van de leraar als mens-in-
verandering. Links wordt de leraar alleen maar bekeken 
vanuit zijn taakstelling en urenplaatje, de output. Links 
bevat het primaire proces in de uitvoering van de dage-
lijkse onderwijstaak gerelateerd aan welke opbrengsten 
het oplevert en staat ver van de professionele cultuur 
waarin de lerende leraar en lerende kinderen met een 
kloppend hart in beeld zijn. Volgens Stigter (2008) han-
gen structuurverandering en cultuurverandering sterk 
samen. Het is volgens haar van belang dat leraren leren 
verantwoordelijkheid en initiatief te nemen, leren om 
problemen zelf op te lossen, leren samenwerken, leren 
sturen en bewaken. De cultuur in de organisatie moet 
daarbij passen en daartoe uitnodigen. Belangrijk is het 
voorbeeldgedrag van de schoolleider, het vertrouwen in 
de competenties van medewerkers dat uitgestraald 
wordt en het creëren van ruimte om fouten te mogen 
maken (Stigter, 2008, p. 90).

Het implementeren van strategische keuzes (als onder-
deel van een vernieuwing) vraagt drie tot vijf jaar, afhan-
kelijk van de ingrijpendheid van de vernieuwing. Voor 
het implementeren van onderwijsvernieuwing in de ba-
sisschool die de LAKS-strategie volgt (Langzaam Aan 
Kleine Stapjes), trekt men op zijn minst drie tot vijf jaar 
uit, zoals bijvoorbeeld een ingrijpende verandering als 
een professionele leergemeenschap (naar: Verbiest et 
al., 2005; Fullan, 2001ab, 2004). Twee tot drie onderde-
len worden geselecteerd als speerpunt en in lijn gezet 
van strategie naar operationele doelen. Dat vraagt veel 
van het leervermogen van de medewerkers en het leer-
vermogen van de organisatie zelf: ideaal gesproken een 
organisatievorm waarin het leren centraal staat voor de 
mensen als deelnemers aan de verandering en de orga-
nisatie in haar geheel. Zowel linksom zich ontwikkelen 
is nodig als rechtsom, maar deze beide kanten dienen 
wel in een evenwichtige verhouding tot elkaar te staan.

Slotbeschouwing over organisatieontwikkeling
In paragraaf 4.6 kondigden we aan dat we de wyber ver-
binden met het model van Engeström. Daarvoor zoeken 
we aanknopingspunten om die verbinding te maken. In 
de volgende paragraaf (4.6.7) zetten we uiteen wat onze 
motieven zijn om het wybermodel vanuit de activiteits-
theorie te interpreteren. We zoeken een model of een 
begrip waarbij structuur en cultuur samenvallen, omdat 
structuur gezien vanuit de activiteitstheorie ook als een 
cultuurelement opgevat kan worden. Die zoektocht om 
literatuur te vinden om vanuit de activiteitstheorie de re-
latie van structuur en cultuur45 aannemelijk te maken, 
heeft niets opgeleverd voor een goede conceptualisering. 
Er is een interne verbinding tussen structuur en cultuur 
in de opvatting dat de structuren waarin we denken his-
torische producten zijn en als zodanig onderdelen zijn 
van onze cultuur. We introduceren verderop (in para-

graaf 5.3) een begrip dat de spanning weergeeft tussen 
structuur en cultuur. Vanuit een integraal perspectief 
mogen mensen, cultuur, structuur en beleid niet als los-
staande entiteiten worden opgevat, ook al worden ze 
vaak wel zo gezien, vooral door hen die een mechanisti-
sche visie hebben op organisatieontwikkeling. De ge-
noemde entiteiten beïnvloeden elkaar en er is samen-
hang tussen (Bennebroek Gravenhorst, 2002; Kuipers 
& Van Amelsfoort, 1994; Steensma, Demenint & 
Allegro, 1996; Werkman, 2006). Bij de bestudering van 
de wyber van Van Emst (1999a) zijn we op zoek gegaan 
naar de operationalisering van de begrippen ‘cultuur’ en 
‘structuur’ om daarmee de historiciteit aan te geven van 
het model. Die analyse hebben we bij Van Emst niet ge-
vonden.

De operationalisering van de begrippen ‘cultuur’ en 
‘structuur’ blijkt een lastige operatie te zijn. We kiezen 
er daarom voor om de begrippen lokaal te operationali-
seren voor de individuele school die in beeld is. Daarom 
hanteren we de begrippen van Van Emst met de voor-
voegsels ervoor, namelijk ‘organisatiestructuur’ dat staat 
voor de lokale regelkant van de school en ‘professionele 
cultuur’ dat gaat over de lokale manier van omgaan met 
elkaar in een schoolteam.

Bij nader onderzoek stuiten we op het wybermodel voor 
organisatieontwikkeling van Van Leeuwen et al. (1997). 
Zij hanteren eveneens het wybermodel, maar zij spre-
ken van een “toltypologie” (p. 17 en p. 69) in navolging 
van Van Leeuwen (1996). Waarom deze toltypologie46 
als metafoor voor het invoeren van het OGO-concept in 
een lerend systeem? We zijn, zoals in paragraaf 4.6 aan-
gekondigd, in de conceptualisering van de school als le-
rend activiteitssysteem op zoek naar modellen en meta-
foren om duidelijk te maken wat we willen betogen. We 
gaven aan dat de dynamiek in de ontwikkeling door ken-
niscreatie het systeem een opwaartse beweging laat ma-
ken en zodoende op ‘een hoger plan’ brengt. Deze drie-
dimensionaliteit in ontwikkeling kan met een draaiende 
tol worden zichtbaar gemaakt. De tol draait en maakt 
door de draaiende beweging een verdiepingsslag. Om 
het systeem zich te laten ontwikkelen in dubbelslag- en 
drieslagleren (zie paragraaf 4.2.3) worden zaken ge-
transformeerd en geherformuleerd die onder de opper-
vlakte zitten (van het ijsbergmodel, paragraaf 4.2.3), zo-
als de volgende omschrijving van cultuur al aangeeft. 
Van Leeuwen et al. definiëren ‘cultuur’ als “het geheel 
van normen, waarden en aannamen over ‘de’ werkelijk-
heid van (groepen) mensen in een organisatie, dat tot 
uiting komt in hun gedrag of de resultaten daarvan” 
(Van Leeuwen et al., 1997, p. 57). Zij vergelijken het be-
lang van het effect van een organisatiecultuur op het wel 
en wee van een organisatie met een ijsberg. Wat zich 
boven de waterspiegel bevindt, is zichtbaar. Dat is het 
gedrag geuit door handelingen. Zij rekenen daartoe de 
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organisatiestructuur en de strategie. In hun operationa-
lisering van het begrip structuur (p. 46 e.v.) baseren ze 
zich op Mintzberg (1983, zie ook 2003) en komen uit bij 
productgerichtheid, centrale beheersing, regels en voor-
schriften, standaardisatie van werkprocessen, en profes-
sionele bureaucratie. Kortom, zaken die ook Van Emst 
schaart onder de structuurkant van de professionele or-
ganisatie. We moeten echter oppassen dat we bij het 
zoeken van falen en belemmeringen in organisaties 
(leerproblemen!) het uitsluitend zoeken in structuur-
kenmerken als procedures, regels en uitvoerende zaken. 
Ook hier moeten we rekening houden met de onderlin-
ge relatie tussen structuur en cultuur. Deze relatie is 
vaak historisch gegroeid. In de volgende paragraaf be-
steden we aandacht aan de verbinding van de tol met de 
activiteitstheorie.

4.6.7 De verbinding van de tol met de 
activiteitstheorie

Hoe ziet nu, in onze visie, een managementmodel eruit 
vanuit het concept van een lerend activiteitssysteem? 
Voor veranderingen binnen de school dienen schoollei-
ders de ruimte te bieden om bottom-upinitiatieven te 
respecteren. Om tijd- en energieverlies tegen te gaan, is 
het belangrijk dat schoolleiders vooral vakmatig omgaan 
met het proces van verandering door een systematische 
benadering en het hanteren van implementatiestrate-
gieën. Het in beeld krijgen en opheffen van discontinuï-
teiten vraagt het leggen van verbindingen tussen praktij-
ken en het vinden van een manier om te handelen en te 
communiceren (zie paragraaf 4.2.2; Akkerman & 
Bakker, 2011, 2012). Schoolleiders dienen oog te hebben 
voor de mensen die de verandering in de organisatie ge-
stalte moeten geven om het juiste handelen en commu-
niceren te beoefenen (Van den Berg & Vandenberghe, 
1995). Een model voo isatieontwikkeling kan daarbij 
diensten bewijzen. De tol in figuur 9 is een model dat 
volgens Van Emst bruikbaar is gebleken in scholen (Van 
Emst, 1999a, p. 29). Omdat strategische beleidsvorming 
een proces is dat voortdurend vraagt om ontwikkeling 
(double- en triple-loop, Argyris & Schön, 1978; Swieringa 
& Wierdsma, 1990), geeft dat de organisatie ook ritme 
en beweging, dynamiek zelfs. Op grond van de redene-
ring dat organisaties levende systemen zijn, doen we 
een voorstel de wyber van Van Emst te transformeren tot 
een tol,47 zoals Van Leeuwen et al. (1997) in hun model 
aangeven, of tot een propeller. De rotatie van de tol (wat 
we aangeven met de pijlen eromheen) is noodzakelijk 
om de innovatie (de invoering van het OGO-concept) 
draaiende te houden. De tol draait alleen als er even-
wicht is tussen structuur en cultuur. We doelen hier op 
de inspanning naar het zoeken van evenwicht om dis-
continuïteiten op te heffen. Een proces dat energie en 
leerpotentieel oplevert. Er dient volgens Akkerman en 
Bakker (2011, 2012) voortdurend een proces van reflectie, 

transformatie, coördinatie en identificatie plaats te vin-
den bij het vormen van nieuwe praktijken. Dat proces 
bewerkt het vermogen om discontinuïteit in beeld te 
krijgen en aan te pakken.

We geven de dynamiek weer van een strategisch proces 
om de verbinding te maken tussen de tol en de activi-
teitstheorie. Een school in ontwikkeling is altijd in bewe-
ging en dat vraagt proactieve betrokkenheid van alle par-
tijen en praktijken in het veranderingsproces. Het is òf 
bewegen òf stilstaan en stilstand is achteruitgang. Wie 
dynamisch evenwicht verliest, staat stil en valt om.

Figuur 9. De tol

Wanneer we de metafoor van de tol plaatsen in het acti-
viteitsparadigma (voor de integratie van het tolmodel in 
de activiteitstheorie op onderdelen, zie ook paragraaf 
5.2), dan komen we tot de volgende zes toelichtingen die 
dienen als een schakel in de argumentatie om het tol-
model te koppelen aan de activiteitstheorie: 
a Een organisatie maakt deel uit van een omgeving die 

door veranderingen voortdurend in beweging is. De 
organisatie moet hierop anticiperen. Sociale en cul-
turele verschillen in en tussen praktijken (omge-
ving) kunnen tot (leer)problemen leiden en dat ge-
beurt als de mensen in het systeem elkaar niet vol-
gen en verstaan. Monitoring is een belangrijke 
activiteit vanuit het management om te bepalen 
waar de tol het beste kan draaien. Die positiebepa-
ling betekent dat er een overall beeld moet zijn (sys-
teemdenken) om na te gaan op welke plaats ontwik-
keling nodig is om ten goede te laten komen voor 
het systeem als geheel. Subsystemen moeten op el-
kaar worden afgestemd. Dat vraagt naast monito-
ring aansturing van de leiding vanuit een strategie 
van middle-up-downmanagement.

b Om de draaisnelheid in de tijdsplanning nader te 
markeren, wordt in de organisatieontwikkeling ge-
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bruikgemaakt van de methodiek van wat men noemt 
“het vliegwiel van de verandering” (Van Emst, 
1999a, p. 32) als een ‘roterende artefact’ om een ge-
faseerde invoering mogelijk te maken. Dat is vastge-
legd in strategisch beleid en wordt gedragen door 
alle actoren in het activiteitssysteem. Met die metho-
diek wordt planmatig de vernieuwing stapsgewijze 
ingevoerd vanuit kleine ontwikkelingsstappen. Het 
gaat hier over de snelheid in rotatie van de tol, de 
wijze waarop de tol tolt. Ideeën- en visieontwikke-
ling worden verbonden met geïntegreerde imple-
mentatiestrategieën. Als een OGO-school themati-
seren wil invoeren als kern van het OGO-concept, 
dan is het idee om een beleidsplan te maken dat 
aangeeft dat over drie jaar (het idee van Fullan, 
2004, is om onderdelen van een vernieuwing drie 
jaar de kans te geven in te voeren) thematiseren is 
ingevoerd. Het eerste jaar kiest men voor een aan-
pak om met de invoering een begin te maken, het 
tweede jaar wordt de volgende stap voorbereid en 
uitgevoerd en zo verder tot de vernieuwing is geïn-
stitutionaliseerd (zie tabel 4 uit paragraaf 4.5.3). 
Deze methodiek vormt de ruggengraat van ontwik-
kelplannen, zoals Van Emst dat voorstelt (1999a).

c De organisatie heeft verschillende kenmerken (fac-
toren uit het tolmodel als structuur, cultuur, strate-
gie, systemen) die met elkaar in evenwicht moeten 
zijn om als ‘tol’ te draaien. Bij een verstoord even-
wicht tussen de factoren ontstaat disbalans en heeft 
de organisatie niet langer het vermogen te blijven 
“draaien”. Dat verstoorde evenwicht kan komen 
doordat de structuur en de cultuur in de ontwikke-
ling van de organisatie niet in balans zijn en er 
structurele leerproblemen ontstaan. Die disbalans 
kan ook benut worden voor ontwikkeling, maar dan 
moet deze wel bewust gemaakt worden. “Handelen” 
en “communiceren” zijn kernwoorden (zie onder 
andere Akkermans & Bakker, 2012, p. 16) om dis-
continuïteit aan te pakken.

d Het proces van draaien (interioriseren) wordt be-
middeld door het onderwijzen van ‘Tools’ en ‘signs’ 
in de vorm van ‘artefacts’ (Engeström, 1987) en heeft 
als effect dat door de roterende beweging de organi-
satie al zich ontwikkelend ingroeit in de cultuur. 
Niet dat ze erbuiten stond, maar door de beweging 
wordt het mogelijk dat de organisatiewortels dieper 
en vaster in de cultuur worden verankerd en samen 
een eenheid vormen. De kwalitatieve ontwikkeling 
van handelingen van leraren in het werk met kinde-
ren bewerken dat de culturele tools worden gehan-
teerd als resultaat van dit interiorisatieproces. 

e Een goede tol is in staat om zich al draaiend weer 
rechtop te trekken als hij scheef staat. Dit geldt ook 
voor managementinformatie. Het is mogelijk dat 
een organisatie met managementinformatie die 
niet helemaal goed is, toch goed functioneert. Raakt 

de tol te veel uit het lood, dan kantelt hij en valt hij 
stil. De monitoringfunctie van het management (be-
schreven bij punt a) geeft de mogelijkheid alert op 
problemen te anticiperen en als de problemen zich 
voordoen alert te reageren. We hebben eerder (in pa-
ragraaf 4.5.1) het onderscheid gemaakt tussen cou-
rante problemen en structurele problemen. Als een 
courant probleem zich voordoet als hierboven, dan 
bestaat de kans dat het systeem uit balans raakt en 
de tol scheef zakt. Courante problemen zitten veelal 
op handelingsniveau en zijn oplosbaar. Dit type pro-
bleem is op te lossen met mensen onderling in een 
discours. Als een courant probleem snel opgelost 
wordt, is dat het gevolg van een klimaat van collec-
tief en individueel leren, waarbij proximale proces-
sen (Bronfenbrenner & Ceci, 1994) stimulansen 
zijn voor effectief en betekenisvol leren en problee-
moplossen. Leren berust hierbij op deelname aan 
activiteiten in “activity settings” (Tharp, 2001) en het 
systeem wordt een dynamisch systeem van “know-
ledge building” (Wells, 2001; Bereiter, 2002; 
Beishuizen, 2004). Het geeft ook leerpotentie om 
problemen als discontinuïteiten aan te pakken door 
proactief te handelen en te communiceren door 
middel van boundary crossing (Akkerman & Bakker, 
2011, 2012).

f Als de schoolleider een cultuurbouwer is, dan laat 
hij qua typologie van leiderschap een combinatie 
zien van de al eerder beschreven koppeling van 
transformationeel en onderwijskundig leiderschap 
(zie het slot van paragraaf 3.5.4). Daardoor vindt er 
een evenwichtige ontwikkeling plaats tussen de 
structuur en de cultuur van de organisatie. Het orga-
niseren van tegenspraak in het discours door de 
schoolleider geeft de tol een disbalans in het beleven 
van discontinuïteiten. Dat wankel proces draagt er-
aan bij dat afgerekend wordt met de oude bedeling 
(inclusief de assumpties die erbij horen) van het sys-
teem en er ruimte komt door het derdeordeleren 
voor transformatie om het nieuwe systeem vorm en 
inhoud te geven. De krachtmeting om de disbalans 
aan te pakken, geeft in het activiteitssysteem empo-
werment en leerpotentieel voor ontwikkeling.

De hamvraag bij het model van Van Emst is welke rich-
ting in het model gekozen moet worden voor een opti-
male ontwikkeling van de organisatie in organisch-dy-
namische zin als levende systemen: linksom of rechtsom? 
Op grond van het literatuuronderzoek van hoofdstuk 3, 
waaronder Fullan (1992, p. 349) die beweerde dat “we 
cannot develop institutions without developing the peo-
ple in them”, kiezen we voor rechtsom. In die rechter-
kant vindt het samenwerkend en individueel leren plaats 
als resultaat van een extern (vanuit de omgeving/cul-
tuur) naar een intern proces. Het gaat over de overgang 
van het sociale (externe) naar het interne proces van per-
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soonlijk zich toe-eigenen van het handelingsrepertoire 
dat bij het OGO-concept past. Daar zit rechts ook de pro-
fessionele cultuur die moet uitdagen tot leren en zich 
ontwikkelen. Het gaat om mensen en relaties in plaats van 
zaken en taken. Ruimte bieden en leidinggeven aan cul-
tuurtransformaties is nodig in relatievorming tussen le-
raren en dat gebeurt via betekenisontwikkeling. Dat be-
zit ook een krachtige persoonlijke binding, zo zagen we 
in paragraaf 4.6.6. De overheid inclusief de onderwijs-
inspectie dwingt de schoolontwikkeling echter in de 
richting van links in het model. Daarbij gaat het om het 
beheersen van schoolzaken betreffende de organisatie-
structuur als het kunnen tonen van onderwijsopbreng-
sten, het regelen van bevoegdheden en verantwoorde-
lijkheden, financiële risicoanalyse, arbobeleid, 
dyslexieprotocol en functiedifferentiatie. 

Het in beweging zijn van de organisatie voorkomt dat 
mensen indutten en de organisatie verstart. Het stellen, 
bijstellen van het beleid is een cyclisch proces dat op zijn 
minst een keer in de vier jaar moet worden doorlopen en 
liever om de twee tot drie jaar om de vaart erin te hou-
den (Fullan, 2004). De start van zo’n cyclus wordt ge-
markeerd door het formuleren van strategische vraag-
stukken. Deze dienen onderscheiden te worden van de 
operationele vraagstukken. Uit onderzoek (o.a. Fullan, 
2004) blijkt dat een school drie tot vijf strategische vra-
gen per cursusjaar aankan. Voor operationele vraagstuk-
ken moet zo snel mogelijk in de organisatie een oplos-
sing komen. Die taken kunnen worden gedelegeerd.

In het laatste deel van dit hoofdstuk hiernavolgend wil-
len we de gesloten codes presenteren van dit hoofdstuk 
(in paragraaf 4.7) en van het hele theoriedeel. In dit the-
oriehoofdstuk maken we ons een theoretische voorstel-
ling hoe de lerende OGO-school in de praktijk van de 
basisschool eruitziet, beredeneerd vanuit de activiteits-
theorie. In paragraaf 1.5 bij de onderzoeksopzet gaven 
we aan waarom we gesloten codes uit de theorie destil-
leren. Ze dienen als kijkpunten die de configuratie vor-
men van de lerende OGO-scholen en geven handvatten 
voor onderzoekers die de praktijk willen onderzoeken 
op het lerende vermogen van OGO-scholen. Het zijn 
‘gesloten’ codes, omdat ze in de literatuur eenduidig 
worden geoperationaliseerd en niet zonder meer voor 
meerderlei uitleg vatbaar zijn. In paragraaf 4.8.2 geven 
we een overzicht van de kenmerken van OGO-scholen 
zoals wij die nu zien vanuit deze literatuurstudie en pre-
senteren daarmee een OGO-conceptie van een lerend 
activiteitssysteem. In het volgende hoofdstuk gaan we 
het model van Engeström uitbreiden, omdat we met dat 
model niet alles kunnen verklaren wat we in de litera-
tuur aan ontwikkeling van organisaties hebben gevon-
den. We zetten in het slot van dat hoofdstuk de opbreng-
sten van deze literatuurstudie op een rij en presenteren 
onze eigen opbrengsten met het geamendeerde model 

om daarmee aan te tonen dat het model van het activi-
teitssysteem voor onze exercitie niet heuristisch genoeg 
bleek te zijn. Hieronder volgen eerst de gesloten codes 
in de weergave van tabel 6 waar alle gesloten codes wor-
den gepresenteerd uit dit theoriehoofdstuk en -deel. 

4.7 Geselecteerde gesloten codes

In tabel 6 geven we een overzicht hoe we de aspecten 
voor onderwijsontwikkeling verbinden met het model 
van Engeström en welke codes we selecteren. De gese-
lecteerde gesloten codes uit dit theoriehoofdstuk geven 
een nadere voorstelling van zaken. Ze geven een beeld 
van OGO-scholen als lerende organisatie. Het is de be-
doeling dat elke geïnteresseerde onderzoeker de codes 
kan toepassen in onderzoek. Bij elke code kan de vraag 
gesteld worden hoe een onderzoeker kan vaststellen of 
het genoemde kenmerk al dan niet zichtbaar is in een 
basisschool als lerende organisatie. De codes geven mo-
gelijkheden voor de richting van de individuele gesprek-
ken als men zich vanuit het heuristisch opgebouwde 
model (zie hoofdstuk 5) in onderzoek op de praktijk wil 
richten. We proberen te ontdekken hoe het OGO-
concept theoretisch gestalte wordt gegeven. Uit de theo-
retische conceptualisatie van wat een lerende organisa-
tie van een basisschool inhoudt, halen we de volgende 
codes: 
•	 Lerende organisatie
  Het proces van institutionalisering en interiorise-

ring is verbonden met het uitvoeren van alle activi-
teiten in het activiteitssysteem dat tot doel heeft het 
invoeren van OGO. Een lerende organisatie kan 
aangeduid worden als “het vermogen van een orga-
nisatie als geheel om kennis te genereren, deze 
overal te laten doordringen en tot uitdrukking te la-
ten komen in producten, diensten en systemen” 
(Nonaka & Takeuchi, 1995). Zie ook de zelf geformu-
leerde omschrijving uit paragraaf 4.3.3. Lerende or-
ganisatie staat voor een lerend activiteitssysteem, 
daarin wordt leren geformuleerd als een proces van 
onderwijsontwikkeling. Bij dat leren van het sys-
teem zijn steeds ontwikkelingsstappen geformu-
leerd, ontworpen, uitgeprobeerd en geïnstitutionali-
seerd. Dat proces moet begeleid worden door 
ontwikkelend arbeidsonderzoek dat een leidraad le-
vert voor de stap van de ZNO van het activiteitssys-
teem.

•	 Condities
  Het doel, te komen tot de invoering van OGO, is ver-

bonden aan de lerende organisatievorm. Uit de con-
ceptualisering van wat een lerende organisatie theo-
retisch zou moeten inhouden, worden er condities 
gesteld. Op grond daarvan hebben we geconclu-
deerd dat er ook organisaties zijn die belemmerd 
worden en daardoor niet kunnen voldoen aan die 
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condities. Om die reden hebben we het in paragraaf 
4.5 over belemmerende factoren en conceptualise-
ren we in paragraaf 4.5.1 wat een leerprobleem in-
houdt. Op grond van bovenstaande redenering ne-
men we deze code op in het codesysteem. In het 
theoretisch vervolg beschrijven we de condities (zie 
hoofdstuk 5). Een onderzoeker die met die condities 
naar de praktijk wil kijken, kan op zoek gaan naar de 
relatie tussen theorie en praktijk.

  Condities in algemene zin zijn “beperkende bepa-
lingen die nodig zijn om een ontwikkeling in een 
bepaalde richting te doen verlopen” (Jutten, 2006, 
p. 19). Met deze omschrijving zijn we er nog niet. 
Om grip te krijgen op een OGO-school als lerend 
activiteitssysteem dient een onderzoeker scherp te 
krijgen welke zaken ertoe doen die in de school aan-
geven dat het leren ingevuld wordt als een gezamen-
lijke activiteit om het systeem in zijn geheel te laten 
evolueren. Daarom willen we de bovenstaande om-
schrijving van condities aanvullen en dwingender 
maken. Immers er zijn in algemene zin altijd wel 
condities. We doelen hier op ‘specifieke condities’ of 
‘noodzakelijke voorwaarden’. We geven daarom de 
volgende omschrijving van condities voor een le-
rend activiteitssysteem: “noodzakelijke voorwaar-
den die nodig zijn om een organisatieontwikkeling 
zo te laten verlopen zodat tot invoering van een le-
rend activiteitssysteem kan worden overgegaan”. 
We doelen hierbij op condities als bijvoorbeeld: het 
samen construeren van kennis, een schoolleider die 
middle-up-downmanagement toepast vanuit een 
combinatie van onderwijskundig en transformatio-
neel leiderschap. Veel codes uit het theoretisch deel 
kunnen als condities ingezet worden door een on-
derzoeker. We vatten deze code ‘condities’ op als een 
‘neutrale code’, omdat er een inhoud aan gekoppeld 
moet worden die de focus van de voorwaarde dient 
te bepalen.

•	 OLD of leerstoornis
  Leerstoornissen of OLD’s kunnen de invoering van 

OGO vertragen of belemmeren. In paragraaf 4.5.1 
gaven we aan dat we voor het begrip ‘leerstoornis’ 
als synoniem het begrip ‘leerprobleem’ aangeven. 
Een leerstoornis of OLD (Organisational Learning 
Disorders) kan opgevat worden “als het niet slagen 
van een optimaal proces van innoveren door struc-
turele factoren waardoor verschijnselen optreden 
als verlamming, blindheid en dergelijke” (Snyder & 
Cummings, 1998, p. 878). In paragraaf 4.5.2 defini-
eerden we een OLD als een permanent probleem 
dat zich voortdurend voordoet en als zodanig struc-
tureel van aard is, die een blokkade opwerpt waar 
niet op voorhand een oplossing voor is. OLD’s val-
len onder de structurele problemen.

•	 Individueel leren

  Het leren in een community dat in gezamenlijkheid 
gebeurt, gaat gepaard met het individueel leren van 
elke deelnemer. Het subjectief concept wordt ‘opge-
schud’ door bijvoorbeeld ‘boundary crossing’, zodat 
de lerende open komt te staan voor het leren deelne-
men aan de nieuwe activiteit die nodig is om de 
transitie te maken naar het veranderend Object, het 
handelen in een OGO-context om het concept ‘han-
den en voeten’ te geven. Om samenwerkend leren te 
kunnen toepassen in een lerend activiteitssysteem 
gaan leraren ook individuele processen van leren 
meemaken, zo betogen Popeijus en Geldens (2009, 
p. 99). Beide auteurs zien samenwerkende en indi-
viduele leerprocessen als het doorlopen van de 
ROTOR-cyclus van denken, proberen, leren en doen 
(ROTOR: Retrospectie, Ontwerpen, Toepassen, 
Onderzoeken en Reflectie). Door dat individuele 
leerproces worden competenties aangescherpt die 
nodig zijn om het handelingsrepertoire van de pro-
fessional af te stemmen op de eisen van het systeem. 
Het impliciete leren wordt gedeeld met andere le-
renden uit de community en draagt bij aan het zich 
gezamenlijk richten op het Object van de verande-
ring in het lerend activiteitssysteem.

•	 Collectief leren
  Collectief leren is een kenmerk van het leren in een 

community. Dat leren gebeurt op verschillende ni-
veaus (meerperspectivisch) in het systeem en tussen 
subsystemen en met externe systemen. Van collec-
tief leren kan gesproken worden als: “Het vermogen 
van een collectief, zoals een team, om kennis te (re)
construeren en toe te passen vanuit gedeelde opvat-
tingen over leren en onderwijs” (Verbiest, 2008, p. 
45). Bestaande alledaagse handelingen van de leren-
de professionals in de school maken plaats voor de 
historisch nieuwe vorm van maatschappelijke activi-
teit die collectief gegenereerd wordt.

•	 Kennisconstructie
  Het individueel en collectief leren gaat gepaard met 

manieren van kennis vergaren die een verloop heb-
ben in het kennisdelen. “Kennisconstructie is het 
mobiliseren van de impliciete kennis van leraren 
om deze door een proces van kennisdelen om te zet-
ten in expliciete kennis” (Nonaka & Takeuchi, 1995, 
p. 64). Het proces dat we hierboven beschrijven van 
het ontwikkelen van individueel naar samenwer-
kend leren gaat door middel van de kennisconstruc-
tie.

•	 Structuur
  Structuur in een schoolorganisatie staat voor “orga-

nogrammen, organisatieplaatjes, taken, bevoegdhe-
den, verantwoordelijkheden, regels en reglemen-
ten” (Van Emst, 1999a, p. 33). In het lerend 
activiteitssysteem gaat het om het leerpotentieel van 
het systeem als zodanig. Daarvoor zijn regels nodig 
en afspraken die door leiderschap worden ingevuld 
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en aangestuurd. De te nemen ontwikkelingsstappen 
in de activiteit van leren, bepalen hoe sterk de struc-
tuur van het systeem is. Er dient een zeker even-
wicht te zijn tussen de cultuur in en de structuur 
van de organisatie, zo zagen we in dit hoofdstuk.

Na deze beschrijving van de gesloten codes willen we de 
opbrengst genereren van het theoretisch deel tot nu toe 
en de kenmerken van OGO-scholen als lerende organi-
satie presenteren.

4.8 Kenmerken van OGO-scholen als 
lerende organisatie

Dit hoofdstuk vormt het sluitstuk van het theoretisch 
deel als het gaat om de opbouw van het codesysteem. Op 
tweeërlei manieren willen we de kenmerken van OGO-
scholen als lerende organisatie presenteren: in tabel-
vorm (tabel 6) en in een narratief.

4.8.1 Aspecten, codes en model

De verbinding van de onderwijsontwikkelingsaspecten 
met de codes en het model van Engeström willen we 
eerst voor het voetlicht brengen. In het volgende theorie-
hoofdstuk wordt de opbrengst van de theorie gepresen-
teerd in een ontwikkeld heuristisch model waarin de 
codes zijn opgenomen. In paragraaf 3.5 (in de onder-
scheiden paragrafen) en paragraaf 3.6 hebben we uitge-
legd hoe we de verbinding hebben gemaakt van de as-
pecten van onderwijsontwikkeling met de codes uit de 
hoofdstukken twee en drie en het model van Engeström. 
Dat deden we voor de eerste vijf onderwijsontwikke-
lingsaspecten, omdat de andere vijf nog niet in beeld 
waren. We verklaren nu de verbinding met de aspecten 
van onderwijsontwikkeling met alle codes. 
*  Institutionalisering gaat over de handelingsinteriori-

satie in het systeem. Dat verbinden we met de codes 
‘visie op OGO’, omdat OGO tot een vast gebruikge-
maakt wordt in de handelingsinteriorisatie (zie pa-
ragraaf 3.5.1). ‘Doelgericht aanbod’ is het gevolg van 
de ideeën- en visieontwikkeling. Professionals moe-
ten kunnen beredeneren waarom ze welk aanbod 
doen om kinderen zich verder te laten ontwikkelen. 
‘Thematiseren’ kan de keuze zijn van een school om 
de eerste stap in de invoering van OGO tot een di-
dactisch uitgangspunt en methodiek te verheffen. 
‘Internalisatie’ en ‘transitie’ vormen de markering 
van het invoeren en ‘reflectie’ is nodig om de per-
soonlijke ontwikkeling van de lerende leraar te rela-
teren aan de transformatieprocessen die in de com-
munity in gang zijn gezet. De ‘lerende organisatie’ 
is gekozen, omdat invoering deel moet worden van 
het gedrag van de professionals die in de schoolor-
ganisatie een plaats hebben. Het geheel van invoe-

ring van het OGO-concept vraagt om een organisa-
tievorm die invoering via een systematiek mogelijk 
maakt. Dat vraagt ook ‘condities’ waaraan zo’n 
schoolorganisatie moet voldoen. Het op het spoor 
komen van mogelijke leerproblemen (‘OLD/leer-
stoornis’) hoort tot de alertheid van de organisatie. 
Bewustwording van mogelijke leerproblemen is de 
eerste stap om discontinuïteit in de school aan te 
pakken. In het model van Engeström is op de lijn 
‘Subject tot Object/Outcome’ de institutionalisering 
te volgen. Als zodanig is het om het even of we de 
gesloten code ‘lerende organisatie’ plaatsen bij 
Subject of bij Object. Onzes inziens behoort die 
code bij beide, omdat het startpunt een lerende 
OGO-school is en het beoogde doel is eveneens een 
verder ontwikkelde lerende OGO-school die zich 
wat meer lerend kan noemen bij Object dan bij 
Subject. 

*  Meerperspectiviteit is verbonden aan het metadenken 
dat hoort bij co-creatie van kennis. Om die reden 
zijn de codes ‘subjectief concept’ om de mindshift 
van de leraar te markeren, en zijn ‘individueel le-
ren’, ‘collectief leren’ en ‘kennisconstructie’ geselec-
teerd. De opbouw van kennis gebeurt in de 
‘Community of Practice’ als centrum van het activi-
teitssysteem. 

*  Personeelsontwikkeling willen we verbinden met de 
neutrale code ‘condities’, omdat er noodzakelijke 
voorwaarden gesteld worden aan het zich ontwikke-
len van leraren in een OGO-school. Waarom er niet 
meer codes verbonden zijn aan dit item verklaren 
we in hoofdstuk 7. 

*  Transformationeel leiderschap is verbonden aan ‘kern-
waarden van OGO’, omdat leiderschap en de hande-
lingen die erbij horen een afspiegeling dienen te 
zijn van het OGO-concept met de eraan verbonden 
uitgangspunten. Uiteraard is ‘leiderschap’ een code 
die het leidinggeven markeert. Verder nog ‘struc-
tuur’, omdat structuur in paragraaf 4.7 als code uit-
gelegd is als verbindend met ‘cultuur’. In de activi-
teitstheorie is structuur op te vatten als een 
cultuurelement. De structuren waarin we denken, 
zijn historische producten en onderdeel van onze 
cultuur.

*  Ondersteuning is verbonden aan ‘doelgericht aan-
bod, omdat er hulp gegeven wordt aan individuele 
leraren en aan het team als geheel om te beredene-
ren en te argumenteren waarom ze staan waarvoor 
ze staan. Dit item geeft in hoofdstuk 4 nauwelijks 
verbinding met een code, omdat met name sys-
teemaspecten in beeld zijn geweest en ‘ondersteu-
ning’ voornamelijk is gericht op begeleiding van 
mensen in het systeem. We hebben de code ‘condi-
ties’ geselecteerd, omdat aan de ondersteuning na-
drukkelijke voorwaarden zijn gekoppeld specifiek 
voor de OGO-context. Ondersteuning wordt verbon-



90 Expansief leren van een schoolorganisatie

den met ‘Tools’. Tools staan voor artefacten waar-
mee de professionals in het systeem worden bege-
leid. De ondersteuning vindt plaats binnen de 
‘Community of Practice’.

*  Contextspecifieke benadering geeft de verbinding met 
‘subjectief concept’, omdat de geschiedenis van 
scholen verschilt vanwege de verschillen in mensen. 
Opvattingen, visies en cultuurpatronen zijn opgeno-
men in het handelingsrepertoire van professionals 
en alle vernieuwing moet aansluiten bij de subjec-
tieve plaatselijke ontwikkelingsaspecten van indivi-
duele scholen en daarbinnen van individuele lera-
ren. Zo is elke innovatie contextspecifiek en dat 
vraagt speciale ‘condities’ wil de vernieuwing ge-
borgd kunnen worden in het schoolsysteem en de 
mensen die er werken. De verbinding met 
Engeström is die met ‘Subject, Object en Outcome’. 
Op de lijn ‘Subject/Object’ uit het systeem vindt het 
ontwikkelingsproces plaats en de uitkomst daarvan 
is bij ‘Outcome’ het resultaat van de vernieuwing: 
het veranderd Object.

*  Interne omstandigheden als focus: alle verandering 
van de school is te herleiden tot ontwikkelingspro-
cessen van mensen in het systeem; daarom is ‘ken-
nisconstructie’ als kernwoord voor co-creatie eraan 
toegevoegd. Dat wordt dan weer verbonden met de 
‘Division of Labour’ bij het model van Engeström, 
omdat daar de ontwikkeling van mensen in de taak-
stelling als professional zichtbaar is in de functie die 
wordt bekleed.

*  Systematische benadering is nodig, omdat het invoe-
ren van een verandering vraagt om een cyclisch ge-
organiseerd vernieuwingsproces. Het object van be-
naderen is de ‘internalisatie/interiorisatie’ die 
plaatsvindt van PGO naar OGO en het proces wordt 
aangeduid met ‘transitie’. En dat gebeurt in een ‘le-
rende organisatie’ waar implementatiestrategieën 
zijn toegesneden op de typologie van de organisatie 
en de individuele verschillen die er zijn tussen pro-
fessionals. De verbinding met ‘Subject/Object/
Outcome’ is gemaakt om duidelijk aan te geven dat 
de vernieuwing die plaatsvindt op de lijn Subject/
Object er één is die vraagt om focus, de Outcome, 
het veranderd Object. Daarnaast is een evenwichtige 
strategie nodig die in beleid wordt uitgezet en met 
de actoren uit het systeem wordt gedeeld. Het ge-
heel van deze activiteiten wordt ondervangen door 
de term ‘systematische benadering’. 

*  Effectiever onderwijsdoelen bereiken vraagt om visie- 
en ideeënontwikkeling, ‘visie op OGO’ is het ver-
trekpunt daarbij. Dat gebeurt vooral in de 
‘Community of Practice’, het centrum van co-crea-
tie.

*  Geïntegreerde implementatiestrategieën hebben hun 
plek op verschillende niveaus in het systeem. 
‘Reflectie’ is een mechanisme dat ingezet wordt om 
leraren het oude handelingsrepertoire te laten om-
zetten tot het deelnemen aan de nieuwe praktijkaf-
spraken die gezamenlijk worden gemaakt. ‘Collectief 
leren’ en ‘kennisconstructie’ zijn kernwoorden die 

Tabel 6  
De aspecten uit hoofdstuk 3 verbonden met alle Gesloten codes en het model van Engeström

Aspecten van onderwijs-
ontwikkeling uit H3

Gesloten codes H2 Gesloten codes H3 Gesloten codes H4 Model Engeström

Institutionalisering Visie op OGO
Doelgericht aanbod
Thematiseren

Internalisatie/ 
Interiorisatie/Transitie
Reflectie

Lerende organisatie 
Condities 
OLD / Leerstoornis

Subject	
Object
Outcome

Meerperspectiviteit Subjectief	concept Individueel leren
Collectief leren 
Kennisconstructie

Community of Practice

Personeelsontwikkeling Condities Division of Labour

Transformationeel
Leiderschap

Kernwaarden OGO Leiderschap Structuur Rules

Ondersteuning Doelgericht aanbod Coaching
Collegiale consultatie

Condities Tools
Community of Practice

Contextspecifieke bena-
dering

Subjectief	concept Condities Subject
Object
Outcome

Interne omstandigheden 
focus

Kennisconstructie Division of Labour

Systematische	benadering Internalisatie/Interiori-
satie/
Transitie

Lerende organisatie Subject
Object
Outcome

Effectiever onderwijsdoe-
len bereiken

Visie op OGO Communities of Practice

Geïntegreerde implemen-
tatiestrategieën

Reflectie Collectief leren
Kennisconstructie

Communities of Practice
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aangeven dat in de ‘Community of Practice’ de stil-
zwijgende kennis expliciet gemaakt moet worden 
om zo handelingen die bij de nieuwe praktijken be-
horen beter te kunnen verrichten. Op systeemni-
veau vraagt afzonderlijke ontwikkeling van de sub-
systemen een metabenadering om op de lijn 
Subject/Object gericht te blijven op het veranderd 
Object dat voor ogen staat: een nieuwe onderwijs-
praktijk die beter aansluit bij de visie en de idealen 
van het team.

Het bovenstaande geven we in tabel 6 nog eens over-
zichtelijk weer.

4.8.2 Gegenereerde opbrengst van de theorie in 
een narratief

Als we het hierboven geformuleerde verwerken in een 
narratief, dan geeft dat een beeld van onze veronderstel-
ling welke kenmerken OGO-scholen zouden moeten 
hebben als lerende organisatie. Het onderstaande kan 
als format dienen voor een geïnteresseerde onderzoeker 
voor een concrete beschrijving van een school.

•	 Institutionalisering/Outcome
  Bij het institutionaliseren/internaliseren in de OGO-

ontwikkeling en -conceptie van een lerend activi-
teitssysteem gaat het vooral om de nieuwe beroeps-
rollen die leraren beoefenen. Het gaat over de 
overgang van het sociale (externe) naar het interne 
proces van persoonlijk zich toe-eigenen van het han-
delingsrepertoire dat bij het OGO-concept past. Een 
(re)constructieproces van activiteiten dient zich aan. 
Door dat leerproces van construeren, reconstrueren 
en transformeren, dat individueel en collectief wordt 
doorlopen, krijgen de deelnemers van het systeem 
relevante oplossingen voor arbeidsproblemen in de 
vingers waardoor er een nieuwe praktijk ontstaat. 
Dat genoemde leerproces stelt voorwaarden/condities 
aan de omgeving om ontwikkeling mogelijk te ma-
ken van de individuele professional, het team als 
collectief en de organisatie als systeem. Het hande-
lingsrepertoire van de lerende professional in de 
vorm van bekwaamheden wordt uitgebreid op een 
duurzame wijze. Het leren is in de arbeid geïnte-
greerd en als zodanig immanent van karakter ge-
worden (zie paragraaf 3.5.1). Door het geïnstitutiona-
liseerde gedrag dat in de arbeid zichtbaar wordt, 
kunnen ook tegenstellingen en barrières in de vorm 
van ‘organization learning disorders’ geoperationali-
seerd en overwonnen worden. Leren als activiteit is 
gekoppeld aan het oplossen van specifieke proble-
men. Het leerpotentieel van het activiteitssysteem 
vraagt om de aanpak van de double binds die potenti-
eel in de dagelijkse acties liggen besloten. De leer-
problemen in het systeem worden zichtbaar en het 

leren van professionals maakt het mogelijk om te 
anticiperen op de mogelijke leerproblemen die het 
transitieproces verstoren.

  Het begrip ‘doelgericht aanbod’ behoort bij het voca-
bulaire van OGO. Het is de bedoeling te verantwoor-
den wat de leraar met kinderen doormaakt en aan 
hen aanbiedt. We kiezen dit begrip, omdat leraren 
moeten kunnen verwoorden (met het vocabulaire 
dat bij het OGO-concept past) waarom ze pedago-
gisch en didactisch die of die stap zetten om in de 
ontwikkeling van kinderen als groep en voor elk 
kind individueel verder te komen. Omdat leraren 
ervoor kiezen met OGO niet alle mandaat aan het 
georganiseerde programma te geven, is thematiseren 
een didactisch middel om de bedoeling van de leraar 
en de betekenis die het aanbod heeft voor kinderen 
bij elkaar te brengen. Dat vraagt om een doorwroch-
te visie op OGO. Dat verwijst naar een voorstelling 
van zaken hoe men denkt over het concept van 
OGO. Elke leraar is zich bewust binnen OGO dat bij 
het concept een gearticuleerd instrumentarium past 
dat begint bij visieontwikkeling van de professional 
voor de groep. Visie op OGO geeft sturing aan het 
handelen in een spel- of leersituatie van het onder-
wijs. Het is een permanent educatieproces dat in 
gezamenlijkheid (discours) wordt bedreven.

•	 Rolverdeling/Personeelsontwikkeling
  De verandering van onderwijsvisie in de richting 

van een volledig en systematisch geïnstitutionali-
seerd OGO vraagt om een adequate inzet van alle 
actoren van de school als activiteitssysteem. Daarin 
worden ontwikkelingsstappen ondernomen die het 
activiteitssysteem in zijn geheel ten goede komt. 
Wat individuele professionals leren, is erop gericht 
de alledaagse handelingen zo te gaan verrichten dat 
de nieuwe vorm van handelen onderdeel wordt van 
het nieuwe handelingsrepertoire. Dat handelen 
wordt in gezamenlijkheid aangeleerd (zie 
Community of Practice). Alle handelingen die indi-
vidueel door personeelsontwikkeling worden aange-
leerd, zijn gericht op het collectieve Object in het 
systeem, het leren van de organisatie op een OGO-
manier volgens de principes die gelden voor het 
OGO-concept.

  Mensen verschillen in hun competenties die ze 
meenemen vanuit hun eigen ontwikkelingstraject. 
Een activiteitstheoretische benadering van compe-
tentie is dat ontwikkeling een kenmerk van compe-
tentie is. De rol die professionals in het verande-
ringsproces kunnen spelen, hangt samen met 
aanwezige of te ontwikkelen competenties. De ont-
wikkeling van de vereiste handelingsbekwaamheid 
is bij personeelsontwikkeling van belang. Daaraan 
verbonden is het ontwikkelen van het activiteitssys-
teem als geheel. In het veranderingsproces is het 
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nodig dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten 
en dat de verworven plaats voor eenieder in het acti-
viteitssysteem duidelijk is, inclusief de taken, be-
voegdheden en verantwoordelijkheden die erbij pas-
sen. Zo is duidelijk wie er functioneel wat doet aan 
de te verrichten arbeid binnen het activiteitssys-
teem. Leren van de professional is een constructieve 
onderzoekende activiteit leidend tot kwalitatieve ver-
andering en ontwikkeling. Door de leiding worden 
de leden van het systeem op de plaats gezet waar ze 
het best tot hun recht en tot hun doel komen in de 
uitvoering van de arbeidsactiviteit. Er wordt reke-
ning gehouden met meerstemmigheid in het sys-
teem, omdat ieders inbreng als waardevol wordt ge-
zien. Het gaat hier om het ontwikkelen van kennis 
en vaardigheden die nodig zijn om de veranderin-
gen aan de onderwijspraktijk gestalte te geven. 

•	 Bedoeld Object/OGO-conceptie van een lerende basis-
school

  De ontwikkelingsstap bij de transitie in de school als 
lerend activiteitssysteem is de overgang van bijvoor-
beeld PGO naar OGO. De oude vorm van activiteit 
moet uiteindelijk plaatsmaken voor de nieuwe vorm 
van activiteit die collectief wordt gegenereerd en 
maakt als zodanig het activiteitssysteem evoluerend. 
Reflectie op de eigen praktijk (reflection-in-action) is 
het voornaamste middel bij het expansief leren van 
het systeem. Hierbij staat ook de context van het 
probleem ter discussie en wordt gezocht naar nieu-
we doelen of werkwijzen van het activiteitssysteem. 
Het oude systeem wordt aan kritische reflectie on-
derworpen. Daarmee begint de verandering in het 
systeem. Door reflectie neemt de lerende professio-
nal afstand van alledaagse handelingen en kijkt naar 
de nieuwe vorm van activiteit die collectief gegene-
reerd wordt. De ‘herontwerpdialoog’ is nodig om tot 
ontwikkeling en leren te komen onder begeleiding 
van een ondersteuner als coach. Dat vraagt ook een 
vorm van leiderschap waarbij de lerende centraal 
staat. Kortom: het bedoeld Object is een basisschool 
als een lerend activiteitssysteem dat de overgang 
doormaakt van PGO naar OGO, waarbij door lera-
ren nieuw gedrag wordt geleerd in de activiteit van 
het onderwijzen door kinderen meer inbreng te ge-
ven. Het vormgeven van onderwijs wordt door on-
der andere reflectieve activiteiten in het team met 
elkaar besproken en vastgelegd in het systeem. De 
leider stimuleert tot ontwikkeling en stuurt proces-
sen aan.

•	 Tools/Hulpmiddelen
  De leraren in het OGO-activiteitssysteem maken 

een paradigmawisseling door vanuit hun visie op 
onderwijzen waarbij ze geholpen moeten worden 
door anderen. Ondersteuning of hulp op maat kan 

gezien worden als een Tool van de leiding om OGO 
in te voeren. Coaching en collegiale consultatie zijn 
hulpmiddelen die ingezet worden als ondersteu-
ning. Hierbij wordt aangesloten bij dat wat de pro-
fessional al kan in de uitvoering van de vernieuwing 
en gekoppeld aan dat wat de lerende nog niet zelf-
standig kan uitvoeren in de handeling. Een begrip 
uit het Vygotskyaanse gedachtegoed dat bij het bie-
den van hulp op maat aansluit, is het zoeken van 
een hulpinstrument (scaffold) om de taak te volbren-
gen. We geven hieronder aan waartoe hulpmiddelen 
worden ingezet met het oog op het bedoeld Object. 

  Ondersteuning is nodig, zodat de competenties die 
de vernieuwde activiteit vraagt van leraren goed wor-
den ontwikkeld. De vernieuwde activiteit bestaat uit 
het inoefenen van de nieuwe beroepsrollen, zoals 
het vormgeven van de leraarsrol van coach, mede-
speler en spelverdeler (Van Rijk, 2008, p. 172; zie 
ook: Beishuizen, 2004). De rol van trainer moet aan 
kritische reflectie worden onderworpen, omdat door 
het sturende element van de leraar de leerling geen 
ruimte wordt geboden. Van nieuw te vormen be-
roepsrollen worden leraren eigenaar om zo per-
soonlijk een bijdrage te leveren aan het leren ten 
behoeve kinderen, van schoolontwikkeling en van 
het lerend activiteitssysteem als geheel van de verbe-
terde praktijk. Belangrijk in de OGO-school is dat 
dit hulpmiddel ook ‘des OGO’s’ wordt ingevuld, niet 
door de coach van bovenaf wordt opgelegd, maar dat 
er in ‘zones van naaste ontwikkeling’ gewerkt wordt 
aan persoonlijke ontwikkel-/hulpvragen van leraren 
vanuit de fase van de actuele ontwikkeling. Het leer-
potentieel van de lerende staat voorop. Alledaagse 
handelingen worden onder de loep genomen en ge-
koppeld aan de nieuwe vorm van activiteiten die col-
lectief afgesproken zijn. Verbetering van de praktijk 
is het oogmerk waarom er ontwikkeld en geleerd 
wordt. De professionals werken aan hun gewenste 
competenties, ze verbeteren en optimaliseren hun 
pedagogische en didactische handelingen als activi-
teiten die gericht zijn op de lespraktijk. Leren met 
ondersteuning vindt vooral plaats tijdens het uitoe-
fenen van de functie van leraar, het zogenaamde im-
manent leren. Leren is geïntegreerd in het handelen 
binnen gestructureerde handelingscontexten.

•	 Subject/lerende OGO-school
  Het leren van het Subject, hier de OGO-scholen als 

lerende organisaties met hun actoren, vindt te allen 
tijde plaats in de context van expansief leren van het 
activiteitssysteem. De regels die vanuit leiderschap 
samen met het team worden opgesteld, focussen op 
het zich ontwikkelen van het systeem en zullen re-
sulteren in een cyclische ontwikkeling van het ene 
naar het andere paradigma (van PGO naar OGO) 
die zich cyclisch voltrekt en zich ontwikkelt en in de 
richting van het gewenste resultaat (Outcome) leidt. 
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Een dergelijk proces verloopt over meerdere jaren 
(twee tot drie jaren voor de contouren van de ver-
nieuwing volgens Fullan, 2000). Om tot de richting 
van een volledig en systematisch ingevoerd OGO te 
komen, maakt de school afspraken over speerpun-
ten, gericht op het einddoel. De principes van OGO 
(uit paragraaf 2.2) zullen daarbij leidend zijn. Vanuit 
een OGO-conceptie wordt leren geformuleerd als 
een activiteit van schoolontwikkeling waarbij bete-
kenis geconstrueerd wordt in het gedeelde leven 
binnen de schoolorganisatie. Continue kwalitatieve 
verandering treedt op (cognitief, affectief en cona-
tief) door sociale interactie op drie niveaus: indivi-
dueel leren, samenwerkend leren en organisatiele-
ren. Bij dat leren van het systeem zijn steeds 
ontwikkelingsstappen geformuleerd, ontworpen, 
uitgeprobeerd en geïnstitutionaliseerd. Dat proces 
moet begeleid worden door arbeidsonderzoek dat 
een leidraad levert voor een stapsgewijze ontwikke-
ling van het activiteitssysteem. Het ideaalbeeld van 
een lerend activiteitssysteem is dat het uitmondt in 
duurzaam kwalitatief verbeterde handelingen in het 
geheel van het systeem, waarbij de componenten er-
van op elkaar zijn afgestemd (zie de tweede gefor-
muleerde definitie in paragraaf 5.4.6).

•	 Rules/ Veld en regels 
  Gezien de geformuleerde aanname in paragraaf 3.3 

(dat met rules wordt aangegeven met welk veld en 
welke regels het activiteitssysteem wordt geregu-
leerd) is leiderschap in de persoon van de schoollei-
der met het voorgestelde profiel cruciaal om de pro-
fessionals in de school de ruimte te geven om zich te 
ontwikkelen. Daarbij zijn visie en beleid nodig en 
sturing om mensen het goede te gunnen met als 
doel in dat gezamenlijke motief tot de voorgestelde 
verbeterde praktijk te komen waarin eenieder ver-
antwoordelijkheid draagt. Dat verhoogt het welbe-
vinden van elke betrokkene in de school. De actoren 
voeren hun activiteiten uit, gericht op het transitie-
proces van bijvoorbeeld PGO naar OGO, in een le-
rend activiteitssysteem met de nodige regels. In die 
zin bemiddelen de regels tussen Subject en Object. 
Het leren van het Subject, de lerende OGO-scholen, 
vraagt om regels die aangestuurd worden door lei-
derschap in samenspraak met het team. Het opleg-
gen van vaste handelingsstructuren in organisatie-
setting wordt uitdrukkelijk vermeden. Het expansief 
leren van het systeem als derdeordeleren is nodig 
om de transitie te kunnen maken. Kritisch-reflectief 
leren maakt onderdeel uit van het expansief leren 
van schoolorganisaties als systemen. Het zich ont-
wikkelen van de leraar als mens en professional 
staat hierbij centraal. Dat vraagt een empathische en 
sturende rol van het leiderschap.

  De kernwaarden van OGO kunnen opgevat worden 
als de vijf hoofdkenmerken van het OGO-concept. 
Deze kernwaarden zijn de ‘hard core’ van het con-
cept en dienen in het achterhoofd van de OGO-
leraar in de beredenering steeds aanwezig te zijn en 
deel uit te maken van het handelingsrepertoire.

  Een coherent stelsel van afspraken geeft mogelijk-
heid tot een gemeenschappelijk referentiekader en 
gemeenschappelijk te gebruiken taal. Zo kan de or-
ganisatie zich aanpassen aan de veranderingen in 
haar omgeving en omgekeerd de omgeving beïn-
vloeden (Vygotsky, in: Van der Veer, 1996). Het gaat 
hier om de relatie tussen de omgeving en de leren-
den in de Community. De ontwikkelingsstappen in 
het ‘leren’ worden bepaald door de verhouding tus-
sen structuur en cultuur in de organisatie. Er dient 
een zeker evenwicht te zijn tussen de cultuur en de 
structuur. In de activiteitstheorie is dat evenwicht 
meer ideaaltypisch van aard en wordt het streven 
naar echt evenwicht als irrealistisch beschouwd.

•	 Community/Community of Practice
  Innoveren in een activiteitssysteem, zoals groeien 

naar een lerend activiteitssysteem, bestaat uit het 
evolueren van coördinatie naar coöperatie. 
Medewerkers delen een probleem en overstijgen 
oude rollen en voorschriften uit de oude bedeling. 
De individuele belangen veranderen in een groeps-
belang. Dat vraagt reflectieve communicatie. Co-
creatie van kennis vindt op problematiserende wijze 
plaats, zodat spanningen en storingen zichtbaar 
worden. Deze vragen om een oplossing die in het 
collectief aangepakt worden. Impliciete kennis 
wordt expliciet gemaakt en gedeeld (zie paragraaf 
4.4.2). Deze kennisconstructie is nodig om tot een 
evenwichtige oplossing te komen voor spanningen 
en storingen. Om het individuele leren van de deel-
nemers te kunnen relateren aan het groepsleren is 
het goed dat de actoren ‘grenservaringen’ opdoen. 
Dan wordt de grens van het zelfbeeld zichtbaar 
(Meijers & Wardekker, 2001). Subjectieve concepten 
worden aan herijking onderworpen om handelin-
gen in het nieuwe systeem te kunnen verrichten, 
oude modellen worden ingewisseld voor nieuwe in 
de vorm van transformaties. Er wordt door indivi-
duen in die individuele leersituaties gezocht hoe 
zich te identificeren met de nieuw te vormen situa-
tie in het activiteitssysteem en de roleisen die aan 
eenieder worden gesteld. Het zich eigen maken van 
die roleisen gebeurt door een vorm van professiona-
lisering van een nieuw te vormen handelingsreper-
toire.

  Om samenwerkend of collectief leren te kunnen reali-
seren in een lerend activiteitssysteem gaan leraren 
ook individuele processen (individueel leren) van le-
ren meemaken. Hierdoor worden competenties 
aangescherpt die nodig zijn om het handelingsre-
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pertoire van de professional af te stemmen op de 
eisen van het systeem. Het impliciete leren wordt 
gedeeld met andere lerenden uit de Community en 
draagt bij aan het zich gezamenlijk richten op het 
Object van de verandering in het lerend activiteits-
systeem. Zo wordt leren ingebed in arbeidsactiviteit 
waardoor het gaat deel uitmaken van het handelend 
optreden van de lerenden in het systeem.

  In dit hoofdstuk maakten we ons een voorstelling 
hoe de praktijk van de lerende basisschool eruit 
komt te zien, beredeneerd vanuit de algemene lite-
ratuur over de lerende organisatie en de activiteits-
theorie als voedingsbodem, waarbij gaandeweg een 
OGO-conceptie ontstaat van de zich ontwikkelende 
schoolorganisatie. De uitkomsten geven we nader 
vorm in een heuristisch instrument (hoofdstuk 5) 
als opmaat naar het analysekader om exploratief de 
praktijk te bezien.
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5.1 Inleiding

We hebben het invoeren van het OGO-concept (hoofd-
stuk 2) opgevat als onderwijsontwikkeling en het model 
van Engeström als leidend model gekozen om de school-
organisatie in ontwikkeling te kunnen beschouwen en 
te beschrijven (hoofdstuk 3). Om de componenten van 
het activiteitssysteem met elkaar te kunnen verbinden 
en het dynamisch karakter van de schoolorganisatie in 
ontwikkeling te kunnen beschouwen en te beschrijven, 
hebben we de kenmerken van de lerende organisatie 
verbonden met het activiteitssysteem van Engeström. 
Zo zijn we in hoofdstuk 4 gekomen tot een concept van 
een lerend activiteitssysteem, waarmee alle onderwijsont-
wikkelingsaspecten uit de review van de onderzoekslite-
ratuur (paragraaf 3.4) zijn verbonden. De kern van dit 
onderzoek wordt gevormd door ontwikkeling op twee 
domeinen: de conceptuele ontwikkeling van ideeën en 
visie door de professionals in het systeem middels co-
creatie, en daarnaast de praktijkontwikkeling die plaats-
vindt door het planmatig invoeren van ontwikkelingsa-
specten op organisatieniveau.

Op basis hiervan ontwikkelen we in dit hoofdstuk een 
heuristisch model. In paragraaf 5.2 (5.2.1 tot en met 
5.2.4) zetten we de fasering van de ontwikkeling van het 
model op een rij en de legitimatie van de conceptualise-
ring. In paragraaf 5.3 presenteren we de ambidextere 
organisatie en op grond daarop herdefi-
niëren we een lerend activiteitssysteem. 
In paragraaf 5.4 presenteren we een ver-
bijzondering van de zone van naaste ont-
wikkeling in het systeem, de ‘zone van 
productieve ontregeling’ met als marke-
ring dat ontregeling binnen de ZNO 
leerpotentieel oplevert om discontinuï-
teit aan te pakken. In paragraaf 5.5 ma-
ken we de opbrengst van wat het theorie-
deel ons heeft opgeleverd en we 
verbinden de onderwijsontwikkelingsa-
specten met de gesloten codes en het 
ontwikkelde heuristische model. In de 
slotparagraaf 5.6 willen we het ontwik-
kelde model vergelijken met andere op-
vattingen over de lerende organisatie. 

Dat doen we om de heuristische kracht van het geamen-
deerde model te presenteren en daarmee geven we aan 
wat dit theoriedeel uiteindelijk heeft opgeleverd. Met dit 
hoofdstuk sluiten we het theoriedeel af.

5.2 Fasering in de opbouw van het model

Hieronder geven we de doorlopen fasen (vijf fasen) weer 
voor de totstandkoming van het heuristisch model dat 
voor onderzoek gebruikt kan worden als analysekader 
om na te gaan of het theoretisch model in de praktijk ook 
hout snijdt. Voor de eerste fase dient als basis figuur 1 uit 
paragraaf 2.3.1, de basisdriehoek van Vygotsky (1987). De 
tweede fase wordt gevormd door figuur 2 uit paragraaf 3.3, 
het activiteitssysteem van Engeström (1987, p. 78), als af-
geleid model van de activiteitstheorie. Op grond van de 
theoretische verkenning in de hoofdstukken 3 (onder-
wijsvernieuwing) en 4 (lerende organisatie) breiden we 
dit model uit tot een heuristisch model dat we nodig heb-
ben om de praktijk te beschouwen en te beschrijven. 

In hoofdstuk 3 hebben we het activiteitssysteem van 
Engeström als model gekozen. In de derde fase geven we 
het oorspronkelijke model van het activiteitssysteem 
concrete invulling vanuit de conceptualisatie voor ons 
onderzoek in figuur 10.

Hoofdstuk

De opbouw van het heuristisch model 5  

Division of Labour

Object

Mediating Artefacts:
Tools and Signs

Subject

Rules Community

Met behulp van Tools als coaching en
collegiale consultatie worden de
nieuwe rollen voorgeleefd en geleerd
en veelstemmige oplossingen ontwikkeld.

De activiteiten van alle actoren als
uitkomst van de veranderende en
verbeterde praktijk in het proces van
Programma Gericht Onderwijs naar
OntwikkelingsGericht Onderwijs.

Rollen, taken, bevoegdheden
verantwoordelijkheden en expertise

Leren vindt plaats door mensen, 
maar ook door het systeem in 
haar geheel dat door mensen 
in ontwikkelingkomt.

Regels en procedures worden via
Rules in gezamenlijkheid opgesteld 
en gaandeweg worden deze aan
kritische reflectie onderworpen.

School als levend organisme, het
netwerk van de OGO scholen met hun
teams, individuele docenten, ib'ers en
schoolleiders

Figuur 10. Model van Engeström als heuristisch instrument
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5.2.1 Verbinding van het model van het 
activiteitssysteem met het OGO-concept

In de vierde fase verbinden we het model van het activi-
teitssysteem met het OGO-concept in figuur 11. We ge-
ven een eigen invulling aan het begrippenapparaat van 
Engeström en beschrijven hoe we die invulling van de 
OGO-visie op onderwijs zien. Hoofdgedachte hierbij is 
het activiteitssysteem en de activiteiten van alle actoren 
die erin plaatsvinden met de in te zetten middelen om 
tot verdieping van de invoering van het OGO-concept te 
komen.

Figuur 11. Het bijgestelde model van het activiteitssysteem van 
Engeström

De zeven componenten duiden we aan met Romeinse 
cijfers. We verwijzen naar paragraaf 3.3 waar we bij fi-
guur 2 de onderdelen summier hebben uitgelegd. We 
doen dat nu voor het heuristisch model dat leidend is in 
deze studie in onze eigen woorden. Per component uit 
het model van Engeström kijken we (opnieuw) naar de 
parameters en de constructen:
I Division of Labour benoemen we als ‘Rolverdeling’: de 

arbeidsdeling waarbinnen de actoren hun activitei-
ten uitvoeren is de focus.

II Object blijft ‘Object’: in figuur 11 eerder in deze para-
graaf aangegeven als de activiteiten van alle actoren 
als uitkomst van de verander(en)de en verbeterde 
praktijk in het proces van PGO naar OGO. Object 
omvat de praktijk die we willen veranderen. De 
nieuwe praktijk stellen we ons voor door een andere 
visie te ontwikkelen die leidt tot paradigmawisse-
ling: een verandering van een PGO-gekarakteriseerd 
object naar een OGO-gekarakteriseerd object. 
Ontwikkeling vindt plaats voor de twee voorgestelde 
domeinen om daarmee het object te veranderen: de 
mensen (individueel en als team) en de praktijkont-
wikkeling op organisatieniveau. We proberen de 
condities op het spoor te komen waaronder we ver-
anderingsprocessen op gang brengen. Het 
verander(en)de object is het doel en in de activiteits-
theorie heeft dat een verklaring: “een doel bereiken 

betekent altijd dat je iets moet veranderen” 
(Wardekker, 2009, p. 17). Bij het nastreven van dit 
object leiden de handelingen van de subjecten tot 
gezamenlijke producten die helpen om de uitvoe-
ring van het nieuwe concept te realiseren (zie para-
graaf 3.3). Het lesgeven op een OGO-wijze is hier 
het doel waar leraren met elkaar via transformatie 
van de gangbare praktijk willen uitkomen. Het gaat 
hierbij om de (transformerende) activiteiten van alle 
actoren die bij de transitie van PGO naar OGO be-
trokken zijn als uitkomst van de veranderde prak-
tijk. In het oorspronkelijke model van Engeström 
worden object en outcome samengenomen. Wij 
koppelen deze los in het nieuwe model. We vatten 
‘Outcome’ op als het voorlopig resultaat van de ver-
nieuwing in de vorm van ‘institutionalisering’ (zie 
opmerking cursief bij punt VII in deze uitleg van 
het bijgestelde model) en plaatsen het in het hart 
van het model zelf. Outcome gaat hierbij op in 
Institutionalisering.

III Tools benoemen we als ‘Hulpmiddelen’: de onder-
steuning kan gezien worden als een Tool van het 
management om OGO te implementeren. Daarvoor 
zijn onder meer coaching en collegiale consultatie 
de methodieken die ingezet worden en kunnen de 
vijf kernwaarden48 voor verdieping zorgen. De hulp-
middelen die worden ingezet, dienen om de transi-
tie te ondersteunen en te stimuleren en zo te komen 
tot een veranderd object. Opinieleiders geven vaak 
de goede richting aan om door te ontwikkelen.

IV Subject blijft ‘Subject’: de uitleg van deze component 
moet breed opgevat worden. We deden de aanname 
om de organisatie te zien als een levend systeem, 
daarom scharen we de school als levend systeem on-
der Subject. We zien Subject als de enkele OGO-
school of de groep OGO-scholen met de actoren: 
team(s), individuele leraren, ib’er(s) en 
schoolleider(s). Subject staat hier ook voor het lerend 
activiteitssysteem.

V Rules benoemen we als ‘Veld en regels’: in het activi-
teitssysteem worden ‘rules’ opgesteld door het ma-
nagement van de school (in samenspraak met me-
dewerkers via middle-up-downmanagement). Zij 
faciliteren, stellen kaders en ondersteunen de team-
leden. Veld en Regels vatten we op als het veld waar-
in en de regels waarmee actoren hun activiteiten 
uitvoeren. Het gaat dan om het vormgeven van het 
afsprakenapparaat binnen de school als activiteits-
systeem in de communities dat plaatsvindt in wis-
selwerking tussen de leiders en de andere leden van 
het systeem.

VI Community benoemen we als ‘Communities of 
Practice’: een gemarkeerd gremium in het activi-
teitssysteem waar de focus van verandering plaats-
vindt. In de contextspecifieke benadering is de 
school het centrum van de verandering. We selec-

Hulpmiddelen die worden ingezet om de actoren bij de
transitie van Programma Gericht naar OntwikkelingsGericht
Onderwijs te ondersteunen en te stimuleren

OGO-school met actoren:
team, individuele docenten,
ib'ers en schoolleider

Het veld waarin en de regels
waarmee de actoren hun
activiteiten uitvoeren

De rolverdeling waarbinnen de
actoren hun activiteiten
uitvoeren

Relaties en samenwerking 
van de actoren

Activiteiten van alle actoren bij de transitie
van Programma Gericht Onderwijs naar
OntwikkelingsGericht Onderwijs

Activiteiten

IV. Subject

V. Veld en Regels I. RolverdelingVI. Communities of practice

II. Object

III . Hulpmiddelen

VI I .

Activiteiten

I
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Institutionalisering van het OGO-concept in de
schoolorganisatie van de basisschool
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teerden de CoP als dat gemarkeerde centrum in pa-
ragraaf 4.3.1. Dit centrum dient als motor van het 
systeem dat ‘energie’ levert voor veranderingspro-
cessen in de andere onderdelen van het systeem. 
Daar vindt de professionalisering van leraren plaats, 
waarbij activiteiten worden bekeken vanuit het le-
rend perspectief 49van leraren. Leren is geïntegreerd 
in het handelen binnen gestructureerde handelings-
contexten (Van Parreren, 1983; Van Oers, 1987). 
Leren is ook immanent leren50. Vertaald naar de 
overgang van de OGO-praxis: hoe men omgaat met 
leerlijnen, kerndoelen, methoden en hoe doelge-
richt aanbod werkt (Pompert, 2013). In de CoP vin-
den mediërende processen plaats door samenwer-
kend leren (co-creatie). Daaronder verstaat 
Engeström (1987) bijvoorbeeld de horizontale inter-
actie tussen leraren in een team en de interactie tus-
sen impliciete en expliciete kennis. Het leren van 
mensen is ook hier het centrale Motief. De relaties 
en het samenwerken van de actoren worden met op-
zet in het meervoud geduid. Er bestaan meerdere 
Communities (ze vormen subsystemen), tussen le-
raren onderling, tussen leraren en management, 
tussen leraren en ouders, tussen leraren en kinde-
ren, tussen leraren management en inspectie, enzo-
voorts.

VII Institutionalisering: deze voegen we toe ter aanvul-
ling van het model van Engeström. Het is de verta-
ling van het woord ‘Outcome’. In paragraaf 3.5.1 heb-
ben we bij ‘institutionaliseren’ vermeld dat Outcome 
staat voor de vormgeving van de veranderde/verbe-
terde praktijk. Institutionaliseren (als het tot een 
vast gebruik maken van het OGO-concept) staat hier 
voor het in de breedte en diepte van het activiteits-
systeem vormgeven van de door co-creatieprocessen 
verbeterde en getransformeerde onderwijspraktijk, 
OGO genoemd. Op systeemniveau is er sprake van 
expansief leren. Engeström verstaat eronder (zie pa-
ragraaf 4.2.1) dat deelnemers in een activiteitssys-
teem een gezamenlijk leerproces doormaken bij het 
uitvoeren van activiteiten. Dat leerproces levert op 
dat er iets wordt geleerd of ontdekt wat nog niet eer-
der bekend was waardoor (het Object van) een acti-
viteit kan worden uitgebreid of veranderd. Bij 
Engeström betekent expansief leren dat er collectief 
wordt gereflecteerd op een bestaande problemati-
sche praktijk (hier PGO) binnen een systeem. Het 
oude systeem wordt omgevormd naar een nieuw 
systeem (OGO). Zo vindt er een verandering plaats 
waarbij de noden en conflicten als gevolg van pri-
maire en secundaire tegenstellingen worden opge-
lost.

  In ons nieuw te vormen model vatten we ‘Outcome’ op 
als het voorlopige resultaat van de vernieuwing in de 
vorm van ‘Institutionalisering’ en als effect van een le-
rend activiteitssysteem. We plaatsen dat begrip weer te-

rug in het hart van het model van het activiteitssysteem 
om te laten zien dat de vernieuwing (het invoeren van 
OGO) in het systeem wordt geborgd. Dit als markering 
van het ontstaan van een sociaal-culturele gemeenschap 
die als context dient voor de leefwereld van hen die in het 
systeem (gemedieerd) handelen (onder handelen valt 
ook het denken; Wardekker, 2009, p. 17). De evolutie 
van het activiteitssysteem voltrekt zich in meerdere stap-
pen. Is ‘Outcome’ bij Engeström een statisch punt in de 
tijd op de lijn Subject/Object, ‘Institutionalisering’ is 
een aaneenschakeling van ontwikkelmomenten in de 
tijd dat een dynamisch ontwikkelingsproces weergeeft.

5.2.2 Legitimatie uitbreiding model Engeström 
voor vierde en vijfde fase

We hebben aan het einde van hoofdstuk 3 beschreven 
dat we voor ons onderzoek de verbinding van de compo-
nenten in het model van Engeström missen en dat het 
dynamische karakter van het veranderingsproces in de 
schoolorganisatie te beperkt is beschreven. In hoofdstuk 
4 hebben we daarvoor een verkenning gedaan in de lite-
ratuur naar kenmerken van een lerende organisatie, 
waarin er juist een sterk accent is te zien op het verbin-
den van alle componenten van het model van Engeström 
met het oog op het veranderingsproces dat een school in 
de ontwikkeling naar OGO doormaakt. Het verbindende 
karakter van de verschillende componenten komt sa-
men binnen de zogenaamde Communities of Practice 
(CoP). Daar vindt de co-creatie plaats van kennis in sa-
menwerkende leerprocessen op de verschillende terrei-
nen en niveaus van de schoolorganisatie.

De vierde fase in de ontwikkeling van het heuristisch mo-
del wordt gevormd door co-creatie van kennis. Deze 
vormt de motor van het model en is gesitueerd in de 
Communities of Practice (zie onderstaande figuur 12). 
In hoofdstuk 3 selecteerden we aspecten van onderwijs-
ontwikkeling (paragraaf 3.4) en beschreven de verdere 
uitleg daarvan in het vervolg van deze literatuurstudie. 
In paragraaf 4.3.1 (genoemd bij de uitwerking van punt 1 
en 2 in die paragraaf) hebben we vanuit de contextspeci-
fieke benadering als centrum van de verandering in de 
school de CoP gekozen in het model van Engeström. 
Voor de invoering van OGO is een kennisgremium no-
dig dat ons eerste en tweede domein van deze studie ver-
bindt. Hierbij doelen we op de twee domeinen die in 
beeld komen uit paragraaf 3.2, waarmee het Object 
wordt veranderd, namelijk:
1 De conceptuele ontwikkeling van ideeën en visie als een 

intern ontwikkelingsproces van individuele professionals 
en het team dat plaatsvindt door co-creatie;

2 De praktijkontwikkeling die plaatsvindt door het plan-
matig invoeren van ontwikkelingsaspecten op organisa-
tieniveau van de school, het leren veranderen van de 
school als organisatiesysteem.
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Aangezien co-creatie plaatsvindt in het team, aange-
stuurd door het management van de school, zijn de 
CoP’s (Communities of Practice) het uitgelezen cen-
trum van de verandering. Ook Guile en Young (1998, 
pp. 183, 184) beargumenteren dat “Communities of 
Practice het leren van individuen en groepen kunnen 
versterken door een cultuur van uitwisseling, debat en 
reflexiviteit aan te moedigen die de circulatie van des-
kundigheid (‘knowledgeability’) vergroot”. De CoP als 
centrum te markeren maakt van leren nog meer “a dis-
tributed process rather than an attribute of individuals” 
(Guile & Young, 1998, p. 182). (Deze alinea is een herha-
ling van de uitleg van punt 2 uit paragraaf 4.3.1.)

Wat we precies veranderen aan het model van Engeström 
is een andere geamendeerde theoretische conceptualise-
ring. Die komt tot uiting in de grafische weergave van 
het model op onderdelen. We hebben in paragraaf 4.6.7 
(waarin de eerste legitimering wordt gegeven voor de 
uitbreiding van het heuristisch model) de organisatie-
ontwikkeling van de school beschreven vanuit het mo-
del van de tol. We beschreven de organisatiestructuur in 
paragraaf 4.6.3 en de professionele cultuur in paragraaf 
4.6.5. In het model van Engeström willen we de dyna-
miek die in de theorie van Engeström is vervat grafisch 
weergeven. De dynamiek die ontstaat in een spannings-
veld tussen ‘structuur’ en ‘cultuur’. We vatten die span-
ning op van twee polen die een ‘magnetisch veld’ leve-
ren en stroom opwekken, net als bij een elektromotor. 
Om die reden noemen we de CoP de hoofdmotor waar 
vanuit de verandering plaatsvindt. Op de hoekpunten 
van het model van het activiteitssysteem plaatsen we de 
wyber van Van Emst. Zij vormen door dezelfde span-
ning die ontstaat tussen structuur en cultuur aparte sub-
systemen en zijn hulpmotoren die door de hoofdmotor, 
de CoP, worden aangestuurd. Alle drie de motoren op 
de hoekpunten kunnen ‘draaien’51, omdat het magne-
tisch veld een beweging geeft door de dynamiek die ont-
staat als gevolg van de contradicties in het systeem. De 
contradicties, ontstaan in de relatie tussen structuur en 
cultuur, zorgen voor dat spanningsveld. Het expliciteren 
en operationaliseren van die spanning vinden we niet in 
de theorie en het model van het activiteitssysteem van 
Engeström.

Om alle actoren een plek te geven in het subsysteem van 
de CoP is voor een ‘hexagoon’ gekozen die de hoofdmo-
tor vormt voor het hele model. Aan de structuurkant zit-
ten de ‘ouders’ en de ‘inspectie’. Zij zijn buiten de hexa-
goon geplaatst, omdat zij niet rechtstreeks deelnemen 
aan de CoP, maar er wel druk op kunnen uitoefenen. In 
de structuurkant van ouders zitten de kritische noten 
over de verantwoordingsvragen die ouders stellen waar-
om onderwijs gegeven wordt zoals men dat doet. Die 
kritische vragen kunnen tot ontregeling leiden en als 
zodanig voor problemen zorgen. De inspectie vormt 

met haar regelgeving en overheidsverplichtingen de 
druk van de gevraagde opbrengst die het systeem moet 
opleveren. Aan de cultuurkant zitten de coaches en de 
kinderen. De ontwikkeling van kinderen is de spil waar 
het systeem op gericht is en coaches bieden met hun 
artefacten de middelen waardoor leraren hun hande-
lingsrepertoire voor het begeleiden van kinderen kun-
nen vergroten, zodat die kinderen beter tot ontwikkeling 
komen.

Bovenaan is de ‘leraar’ geplaatst als belangrijke actor in 
de veranderingen (zie de figuren 12 en 13). Zij/hij vormt 
de gepersonaliseerde verbinding tussen structuur en 
cultuur en alle transformatieprocessen worden in het 
persoonlijke identiteitsprofiel van de professional als 
persoon opgenomen. De positie van leraar tussen struc-
tuur en cultuur geeft aan dat de leraar bij beide een be-
langrijke rol speelt. Zij/hij maakt deel uit van de profes-
sionele cultuur in de school samen met de community, 
de andere professionals uit het team, en moet vormge-
ven aan de organisatiestructuur van de school als insti-
tutie. De ‘directie’ is de ‘drager’ van het hele systeem en 
het subsysteem (geplaatst onderin als achtervang van de 
leraar) die de formeel-instrumentele kant (structuur) en 
de sociaal-culturele kant (cultuur) met elkaar verbindt. 
Beiden, de leraar en de directie, zitten apart in een sub-
systeem. De CoP is een belangrijk mediërend platform 
tussen individuele leerprocessen en de expansieve leer-
cyclus van activiteitssystemen. In deze hexagoon wor-
den de emotionele brandpunten van de deelnemers en 
de systemische brandpunten van het activiteitssysteem 
zichtbaar gemaakt. De tollen kunnen draaien, de CoP 
als hoofdmotor draait niet, omdat deze het evenwicht in 
het systeem nastreeft als ideale situatie. Wetend dat 
evenwicht irrealistisch is, worden problemen proactief 
aangepakt om de spanning in het systeem te minimali-
seren of op te heffen. In de hexagoon vindt de co-creatie 
plaats, waarin te zien is wat het effect is van het omzet-
ten van tacit knowledge in discursieve processen van 
expansief leren op teamniveau.

In het vernieuwde model van Engeström (zie figuur 12) 
is op de middellijn van de hexagoon (snijvlak tussen 
structuur/cultuur) een markering van de driehoek gege-
ven die ontstaat in de verbinding van Subject/Object en 
CoP. Bij het doortrekken van de lijn Subject/CoP en de 
lijn Object/CoP komt de leraar precies in het middel-
punt te staan. Subject staat in dit subsysteem voor het 
lerend activiteitssysteem dat bestaat uit OGO-scholen 
met hun actoren. Object vormt het doel van de verande-
ring: namelijk dat wat je verandert. De leraar is het brand-
punt van het model, deze professional moet gestalte ge-
ven aan de vernieuwing, zodat kinderen zich daardoor 
beter ontwikkelen. 
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De reden waarom het activiteitssysteem met tollen en 
een hexagoon wordt uitgebreid is het feit dat er aan het 
model van Engeström tekortkomingen kleven. We doen 
een poging om het model sterker te maken tot een ade-
quater heuristisch model. In paragraaf 4.6.1 gaven we al 
een legitimatie om het model uit te breiden. We vatten 
hier de kernpunten samen: het model van het activiteits-
systeem wil de dynamiek aangeven om tegenstellingen 
zichtbaar te maken. De dialectiek van de theorie van 
Engeström, waarop hij zijn model baseert, is gestoeld op 
‘tegenstellingen’. Maar we komen met de vijf aspecten 
van onderwijsontwikkeling die we willen verbinden met 
dit model niet uit. De heuristiek in zijn model is onzes 
inziens niet heuristisch genoeg. We willen grafisch 
weergeven dat er dynamiek in het systeem zichtbaar ge-
maakt kan worden. Met het aangeven van de spannin-
gen tussen ‘structuur’ en ‘cultuur’ in de tol willen we op 
drie hoekpunten van de driehoek van Engeström laten 
zien dat er in de ontwikkeling van het systeem driedi-
mensionaliteit ontstaat. We willen aangeven dat er ook 
een opwaartse beweging door de ontwikkeling plaats-
vindt waardoor het activiteitssysteem op een ‘hoger plan’ 
komt (figuurlijk, maar ook letterlijk). Als dat niet ge-
beurt, is het onmogelijk om (leer)problemen aan het 
licht te brengen die aangepakt kunnen worden. Door 
het maken van een ‘kennisslag’52 met de kennisspiraal 
komt er opwaartse beweging in de ontwikkeling. Dat 
willen we ook grafisch in het model laten zien, omdat we 
het oorspronkelijke model ‘te plat’ vinden weergegeven. 
De driedimensionaliteit, die ontstaat door derdeordele-
ren (dat is expansief leren), komt nu meer zichtbaar in 
het nieuwe model. Met het begrip driedimensionaliteit 
doelen we op twee zaken: de breedte en de diepte. Het 
leren op de drie niveaus van het lerend systeem in de 
breedte betekent: individueel, het team en de organisa-
tie zelf. Maar we bedoelen ook de diepte: door kennis-
ontwikkeling via co-creatie verdiepen de leerprocessen 
van de lerende professional: het handelen (en daarmee 
het denken) (wat doe ik?); het waarden- en normensys-
teem/waardecreatie (wat vind ik?) en het willen/voelen 
(wat wil ik?). Dit is weergegeven in het ijsbergmodel, fi-
guur 3 uit paragraaf 4.2.3. Bij de hoekpunten maken we 
via de tollen nu duidelijk dat er in de breedte spannin-
gen ontstaan tussen structuur en cultuur en dat de ont-
wikkeling in de diepte mogelijk is op de drie genoemde 
dimensies. We maken zo méér zichtbaar wat Engeström 
expliciet wel in de theorie heeft willen communiceren. 
We stellen uitbreiding voor op twee punten (zie voor de 
eerste legitimering paragraaf 4.6.1):
1 Op de hoekpunten met de tollen (zie figuur 13) om 

de dynamiek aan te geven door de beweging met pij-
len zichtbaar te maken die ontstaat door spannin-
gen en tegenstellingen als gevolg van de relatie 
structuur/cultuur. Daarmee komen leerproblemen 
openbaar die aangepakt kunnen worden.

2 In de tweede plaats door de kennisslag te laten zien, 
die ontstaat door de co-creatieprocessen, die het sys-
teem op een hoger plan brengt. Dat maken we zicht-
baar in de dynamische weergave van het model in 
figuur 16: de wenteltrap, zichtbaar onder het model, 
stelt de kennisspiraal voor. Ook op de voorkant van 
dit proefschrift symboliseert de wenteltrap een ken-
nisspiraal van twee trappen naast elkaar die in spi-
raalvorm opwaarts gaan. De coach als meerwetende 
partner loopt mee op in de opwaartse ontwikkeling 
(ZNO) en de lerende leraar klimt ernaast mee op. 
De coach stopt en de lerende gaat in ontwikkeling 
verder. 

De vierde fase in de ontwikkeling van het model geven 
we weer in figuur 12:

Figuur 12. De vierde fase in modelvorming met nadruk op de CoP 
als motor

5.2.3 Verbinding van het model van Engeström 
met de tol

In de vijfde fase (eindfase) verbinden we in figuur 13 de tol 
uit paragraaf 4.6.7 met het model van Engeström. De 
theoretische operationalisering om deze verbinding met 
de activiteitstheorie en daarmee met het activiteitssys-
teem plausibel te maken, hebben we beschreven in para-
graaf 4.6.6.

Bij de vier componenten I, III, V en VI uit paragraaf 
5.2.1, die we als belangrijke knooppunten zien van het 
model in figuur 12, vormt de ontwikkeling van mensen 
het hart van het systeem en heeft als effect dat het sys-
teem verandert en evolueert. Op die plaatsen is ook een 
aanpassing gedaan om de dynamiek aan te geven tussen 
structuur en cultuur, en om ze afzonderlijk te beschou-
wen als een subsysteem met een eigen Subject-
Objectrelatie. 
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We geven bij elk van de vier subsystemen een voorbeeld 
ter illustratie hoe de relatie structuur/cultuur, de relatie 
Subject/Object, en daarmee de dynamiek in de tollen 
moet worden opgevat. De activiteiten die worden be-
schreven, dienen een bijdrage te leveren aan een doelge-
richte verandering van het beoogde verander(en)de 
Object.

Bij Rolverdeling (I) kan een leraar bij structuur in de mo-
nofunctie van lesgever blijven hangen zoals dat vorm 
werd gegeven in het concept van PGO. In de cultuur-
kant wordt zij/hij uitgedaagd om door reflectie en idee-
enontwikkeling tot verdere ontplooiing te komen waar-
bij de persoon multi-inzetbaar is en de deelneming aan 
de nieuwe activiteit wordt beoefend. Het Subject staat 
voor ‘de actor leraar’ en het Object is ‘het veranderd 
Object’: de OGO-leraar beoefent zijn functie vanuit de 
aangeleerde rollen (zoals coach, medespeler en spelver-
deler) die bij het OGO-concept horen (dat is: de deelne-
ming in de rol van leraar aan de nieuwe activiteit).

Bij Hulpmiddelen (III) zijn het de ondersteuners (Subject) 
van de leraren-in-ontwikkeling die voor de keuze staan 
artefacten te kiezen als hulpmiddel bij ondersteuning: 
via planning en control tewerk te gaan (structuur) en van 
bovenaf opgeven hoe leraren zich moeten ontwikkelen; 
ze kunnen ook coaching en collegiale consulatie (cul-
tuur) toepassen waarbij de strategie ‘bottom-up’ wordt 
toegepast om in te spelen op individuele hulpvragen. De 
activiteit binnen dit subsysteem is de keuze die onder-
steuners maken om tot inzichten van de hulpmiddelen 
te komen. Het doel van de ondersteuning is te helpen bij 
deelneming aan het veranderd Object.

Bij Veld en regels (V) is het management Subject en het 
Object is het veranderde leidinggeven in het subsys-
teem, gerelateerd aan het veranderd Object van het ge-
hele systeem (leidinggeven volgens de OGO-principes). 
Het doel daarbij is deelneming aan het veranderd Object 
door non-lineair leidinggeven en in te steken op de per-
soonlijke ontwikkeling van de professionals die de deel-
neming van nieuwe activiteiten in het veranderd Object 
beoefenen. Blijven hangen aan de structuurkant bete-
kent dat een directeur meer manager dan leider is.

Bij de CoP (VI) vormen het team, de leiding, de onder-
steuners en de leerlingen het Subject, het Object is weer 
deel te nemen aan activiteiten die passen bij het veran-
derd Object. Luisteren naar de mensen-in-ontwikkeling 
vormt de cultuurkant van het subsysteem en de struc-
tuur wordt gevormd door regels, waarden en normen 
die zowel binnen als buiten het systeem worden opge-
steld en moeten worden nageleefd. Te veel luisteren 
naar wat de ouders en de onderwijsinspectie voorschrij-
ven die buiten het systeem druk uitoefenen geeft het 
gevaar alleen oog te hebben voor de structuurelementen 

in de organisatie. Streven naar evenwicht is hierbij het 
devies, wetend dat het evenwicht door regel- en wetge-
ving en dergelijke weer kan worden verstoord. De CoP is 
geen tol, omdat ze dienst doet als motor om de tollen te 
laten draaien en ook al kent ze de dynamiek in de span-
ning structuur/cultuur, dan is dat wel merkbaar in het 
systeem als geheel. Het is merkbaar in het afgeven van 
‘veranderend vermogen’ naar de onderdelen van het 
hele systeem; hoe beter de CoP werkt, des te beter het 
systeem functioneert.

Subjecten ontwikkelen ‘mediërende artefacten’ om hun 
gewenste doelen te bereiken. Bij elke component die als 
tol of hexagoon in het nieuwe model is weergegeven (fi-
guur 13) wordt de spanning in het activiteitssysteem aan-
gegeven met de begrippen ‘structuur (links) en cultuur 
(rechts)’, naar analogie van het model van Van Emst/
Van Leeuwen et al. (1999a/1997). In elke component 
ontstaan in de transformatie van het subsysteem span-
ningen tussen het oude en het nieuwe Object, tussen de 
oude individuele en de nieuwe collectieve onderwijsin-
strumenten, tussen de oude en de nieuwe regels en tus-
sen de oude en nieuwe arbeidsdeling. Die spanningen 
dwingen de deelnemers tot reflectie op en het reconcep-
tualiseren van het Object en Motief van hun handelen. 
“Zo geven het object en motief via artefacten uiteindelijk 
samenhang en betekenis weer voor de handelingen van 
de deelnemers in een activiteitssysteem” (Engeström, 
2000, p. 964). Het nieuw vormgegeven model van fi-
guur 13 maakt het zo mogelijk om onregelmatigheden in 
het systeem bloot te leggen die schuilgaan achter ogen-
schijnlijke individuele en toevallige courante leerproble-
men in de dagelijkse praktijk op een werkplek.

We geven hieronder het nieuwe heuristische model 
weer (figuur 13) als een balansmodel, zoals dat na onze 
analyses is te conceptualiseren. Waarom een balansmo-
del? “In de dialectiek tussen continuïteit en discontinuï-
teit wordt de basale psychologische continuïteit gecon-
strueerd” (Van Oers, 2005a, p. 20), de zogenaamde 
ontwikkelingscontinuïteit. Een zekere balans is nodig 
om die ontwikkelingscontinuïteit te realiseren, wetend 
dat disbalans door allerlei factoren op de loer ligt.

We geven de legitimaties om op de onderscheiden on-
derdelen van het balansmodel van het activiteitssysteem 
de tol te plaatsen met daarin aangegeven de relatie tus-
sen structuur en cultuur.



101De opbouw van het heuristisch model 

5.2.4 Legitimatie van de verandering in het 
model van Engeström

We geven nu de legitimatie van wat we ons voorstellen 
als verandering in het model van Engeström. We bren-
gen hierbij een onderverdeling aan op basis van “draai-
ende” componenten van het activiteitssysteem.

Veld en regels
Veld en regels (V) vatten we op (naar aanleiding van figuur 
2 in paragraaf 3.3) als het veld waarin en de regels waar-
mee de actoren hun activiteiten uitvoeren. De activiteiten 
en afspraken zijn gericht op het inbedden van het OGO-
concept waarbij leiderschap een cruciale rol speelt. Het 
gaat om expliciete en impliciete regelingen waaraan het 
handelen onderworpen is. Rules zijn in dit verband niet 
op te vatten als statische voorschriften, maar als resultaat 
van een samenwerkingscontext in de zin van een veel-
stemmige gemeenschap waarbij de directeur van de 
school als leider of manager leidinggeeft. Als zodanig is 
er een Subject-Objectrelatie in aan te geven (zie het voor-
beeld hierboven onder Veld en regels, V). De belangrijk-
ste rol van de leiding is het wel of niet faciliteren van le-
ren op alle drie de voorgestelde niveaus: individueel, 

team en de organisatie als geheel. Deze leiders zijn als 
cultuurbouwers waarbij de ervaringskennis die door de 
deelnemers bottom-up is verkregen, verbonden wordt 
met de systeemkennis en analyses van spanningen en 
tegenstellingen (ook in de regels en afspraken onder-
ling). Aan de structuurkant zit het lineaire denken van 
top-down, aan de rechterkant de non-lineaire, bottom-
upopvatting. Tussen links en rechts bestaat de spanning 
in het subsysteem dat courante en structurele problemen 
kan veroorzaken als er niet op een ‘evenwichtige’ manier 
op problemen wordt ingespeeld en geanticipeerd.

Rolverdeling
Ook bij Rolverdeling (I) is er een spanningsveld tussen 
structuur en cultuur. Deze begrippen worden verderop 
verbonden met de begrippen ‘exploitatie’ en ‘exploratie’ 
om zo te komen tot een modelvorming die aangeeft dat 
tussen de beide constructen een spanningsveld bestaat 
dat nodig is om zich in de organisatie te kunnen ontwik-
kelen. Bij ‘structuur’ behoren de leraren die precies wer-
ken volgens de regels en binnen de kaders. Leraar-zijn 
in een ‘monofunctie’ kan verworden tot een ‘lesboer-
functie’, een koning(in) in eigen klas. Bij innovaties zijn 
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deze personen veelal de volgers. In het team ontstaat zo 
een ‘eilandengroep’, een geïsoleerde subgroep die struc-
tureel denkt en moeite heeft met de vernieuwing.

Bij ‘cultuur’ moet men denken aan leraren met ‘zelfre-
gulerend vermogen’, of zoals Nonaka (1991) het noemt 
‘self-renewal’ (het nemen van vrijheid om dingen zelf uit 
te zoeken); ze hechten aan ‘waardecreatie’. Hun taakop-
vatting is er een van een ‘multi-functie’ en ze hebben 
behoefte aan ‘jobrotation, hybridisatie en out-of-the-box-
denken’, oftewel ‘boundary crossing’ met andere systemen 
waarvan geleerd kan worden. We leggen het begrip ‘hy-
bridisatie’ uit in relatie tot ‘boundary crossing’. Bij bounda-
ry crossing bekijkt men praktijken in andere systemen. 
Wanneer men bepaalde aanpakken en gebruiken mee-
neemt uit de andere praktijk om toe te passen in de ei-
gen praktijk, bestaat er bij de laatste een kans op een 
mengeling van praktijken, hybride praktijken. Als men 
tot een oplossing komt om die mengeling zich goed ei-
gen te maken, dan is er een nieuwe praktijk ontwikkeld. 
Schoolpraktijken zijn historische ontwikkeling. De 
krachten die erop inwerken zijn economisch, leerpsy-
chologisch, moreel en anderszins en bijna per definitie 
hybride. Het samenstellen van ‘zelfsturende teams’ ligt 
in het verlengde van bovenstaande zaken. Arbeidsdeling 
is het resultaat van personeelsontwikkeling, waarbij ge-
keken wordt of op grond van in te zetten competenties 
de juiste vrouw/man op de juiste plek in de organisatie 
werkt, zodat de talenten het best worden benut. Als zo-
danig is er ook een Subject-Objectrelatie in aan te geven 
(zie het voorbeeld hierboven onder Rolverdeling, I), 
mensen die werken aan een taak in een context die his-
torisch een groei doormaakt en stadia van ontwikkeling 
passeert. 

Hulpmiddelen
Als Hulpmiddelen (III) hebben we ‘(externe) ondersteu-
ning’ als bemiddelingsparameter aangenomen. De cul-
tuurkant bestaat daar uit vormen van coaching en colle-
giale consultatie. Wanneer begeleiding verwordt tot een 
structuuritem, komt ‘planning & control’ in beeld. Er 
wordt gecontroleerd of men zich houdt aan de afspra-
ken, bijvoorbeeld voor het bijhouden van vorderingen 
van leerlingen en het vormgeven van protocollen. 
Opvallend is dat Engeström, Engeström en Suntio 
(2002) in hun beschrijving van een activiteitssysteem 
van de Jakomäki-leraren het begrippenpaar plaatsen bij 
‘instruments’, namelijk ‘control’ tegenover ‘trust’. Ook zij 
zagen die spanning tussen de twee constructen. De rela-
tie Subject/Object is aan te geven als effecten van de on-
dersteuning op het handelen, mensen die gecoacht wor-
den om taken beter op te pakken door middel van 
bijvoorbeeld mediation. Mediation is dan het gevolg van 
coaching en collegiale consultatie, het is het effect van 
de Tool op het handelen. Het coachen is dan gericht op 

het omgaan met tegenstellingen, spanningen en grens-
ervaringen.

Om de roterende beweging in de verschillende subsyste-
men meer aandacht te geven voor de dynamiek in het 
hele activiteitssysteem, kunnen we de drie tollen laten 
draaien (zie figuur 14); ze doen dienst als propellers. Ze 
worden door de hoofdmotor in de hexagoon (de CoP) 
aangedreven en de draaiing in het subsysteem van de 
afzonderlijke tol wordt gevormd door de contradicties 
die ontstaan in de spanning tussen structuur en cultuur.

Figuur 14. Het dynamisch weergegeven heuristisch model van de 
lerende organisatie als evoluerend activiteitssysteem

We kunnen die subsystemen zien als propellers die het 
activiteitssysteem omhoogtillen als er een kennisslag 
wordt gemaakt, via de beweging van de kennisspiraal 
(Nonaka & Takeuchi, 1995; zie paragraaf 4.4.1). Hiermee 
komt de wenteltrap als metafoor in beeld (zie de afge-
beelde wenteltrap op de voorkant van dit onderzoek)53. 
Voorwaarde voor die opwaartse beweging is dat alle drie 
de propellers even hard draaien. Wanneer er één propel-
ler niet goed draait (dat is: als één subsysteem niet goed 
functioneert door een probleem) trekt het hele systeem 
scheef en floreert niet in de ontwikkeling, maar stag-
neert en veroorzaakt daardoor een relapse. Op zich kan 
een terugval weer aanleiding zijn tot bezinning en pro-
actief handelen om het probleem aan te pakken. De 
voorgestelde balans dient opgevat te worden in ideaalty-
pische zin. De praktijk van de ontwikkeling van een systeem 
binnen de activiteitstheorie is er één die berust op disbalans 
en daar is het streven naar balans in een systeem een irreali-
teit. Als een subsysteem niet goed werkt, raakt het activi-
teitssysteem uit balans. Het uit balans raken kan niet 
alleen het gevolg zijn van de spanningen in de afzonder-
lijke componenten of knooppunten, maar ook tussen de 
componenten onderling.

Met dit model kunnen we de schoolorganisatie die de 
ontwikkeling doormaakt van PGO naar OGO, beschou-
wen en beschrijven op alle aspecten van onderwijsont-
wikkeling. De schoolorganisatie beschouwen we hier als 
een lerend activiteitssysteem waarbij er op de onder-
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scheiden onderdelen (zoals uitgelegd in de legitimaties) 
spanningen ontstaan tussen cultuur en structuur.

VOORBEELD < Bijvoorbeeld bij structuur behoren, zoals 
aangegeven in het vorige hoofdstuk, termen als: 
beheersing, taakbeleid, bevoegdheden, regels/
reglementen, en dergelijke. Bij cultuur behoren termen 
als: HRM, gedragsverandering, individueel en vooral 
collectief leren, procesgerichtheid, en dergelijke. Te ver 
doorschieten in de structuur kan voor de school een 
probleem opleveren. Om in evenwicht te blijven, zijn 
beide kanten nodig in de ontwikkeling van het lerend 
activiteitssysteem. Te ver doorschieten in de cultuur 
kan ook een probleem opleveren waardoor het grote 
overzicht wordt gemist dat in de structuurkant wordt 
geborgd en waar inhouden worden gemarkeerd. >

In figuur 14 kan men het omhooggaan van het activi-
teitssysteem met behulp van de kennisspiraal (wentel-
trap) zien in het licht van de trapsgewijze vorming van 
mentale handelingen (Galp’erin). De aangeleerde han-
delingen verlopen van materieel naar verbaal naar men-
taal. Het niveau waarop de handelingen kunnen worden 
uitgevoerd kan beïnvloed worden door de aard van het 
aangeboden materiaal en de mate van ondersteuning 
(coaching) door begeleiders.

We hebben een oplossing gevonden om met een term 
de verbinding aan te geven tussen ‘structuur’ en ‘cul-
tuur’ in een organisatie. In de volgende paragraaf pre-
senteren we de ‘ambidextere organisatie’.

5.3 Keuze voor het model van de 
ambidextere54 organisatie verklaard

We constateerden dat er geen theoretische modellen 
zijn die inzicht geven in de factoren die een succesvolle 
invoering van een onderwijsinnovatie kunnen bevorde-
ren (onder anderen Van den Berg & Vandenberghe, 
1999; Teddlie & Reynolds, 2000). Er is behoefte aan een 
heuristisch model voor onderzoek naar effectieve 
schoolvernieuwingsprojecten in het basisonderwijs en 
voor de opzet van evaluatiestudies naar de effectiviteit 
en invoering van onderwijsconcepten. We hebben een 
poging ondernomen te komen tot een heuristische mo-
delbeschrijving, beredeneerd vanuit de activiteitstheo-
rie. Engeström geeft zelf een aantal principes dat het 
kader vormt van waaruit in de activiteitstheorie naar een 
werkpraktijk kan worden gekeken (Engeström, 1987, 
2001). Het Subject is tot ontwikkeling in staat, ook tot 
verandering van de instrumenten die het gebruikt en 
van de Regels en Arbeidsdeling waar het aan onderwor-
pen is. Daarnaast kennen activiteitssystemen de moge-
lijkheid tot expansieve transformatie; kritiek leveren en 
afwijken van het gangbare leidt vaak tot gezamenlijke 

visieontwikkeling. Het veranderingspotentieel van zo’n 
systeem is alleen te verstaan wanneer men het plaatst in 
de historiciteit van de context; de lokale geschiedenis 
van de activiteit speelt daarin een rol.

Daniels en Edwards (2009) geven aan dat Engeström 
zelf beaamt “methodologische moeilijkheden te verkrij-
gen bij evidentie over de aard van een gemeenschap, de 
regels en de arbeidsdeling binnen een activiteitssys-
teem” (p. 152). Uitbreiding van het model voor dit onder-
zoek met de modellen voor kennisontwikkeling van 
Wells en Nonaka & Takeuchi lijkt ons gewaarborgd en 
noodzakelijk om de ontwikkeling nog duidelijker aan te 
geven.

Al bedoelt Engeström het model van het activiteitssys-
teem niet als een statisch model, het oogt wel statisch. 
In zijn werk (1987) beweert hij dat het uitgangspunt (en 
de legitimering) van de activiteitstheorie is dat arbeids-
activiteitssystemen niet statisch zijn, maar continue ont-
wikkeling doormaken. In principe kunnen zich zowel 
binnen de componenten als in de relaties tussen de 
componenten veranderingen voordoen en dat gebeurt 
ook. Dé ‘motor’ van deze ontwikkeling wordt gevormd door 
tegenstellingen en dilemma’s in het activiteitssysteem. Ook 
organisatiedeskundige Crielaard zegt (2007) dat we voor 
het ontwikkelen van nieuwe kennis en nieuwe structu-
ren juist de oude moeten wantrouwen. Oude kennis en 
systemen handhaven de status-quo en beperken de wij-
ze van denken. Tegenstellingen vormen uitdagingen. In 
het gedachtegoed van de activiteitstheorie vinden we evi-
dentie te over om deze aanname te onderbouwen 
(Engeström, Engeström, & Suntio, 2002). Zij beschrij-
ven een proces van een school in Finland. De ontwikke-
ling van een activiteitssysteem kan geanalyseerd worden 
als het vinden van oplossingen voor problemen en te-
genstellingen. Engeström onderscheidt zo vier niveaus 
waarop problemen en tegenstellingen zich kunnen 
voordoen. Dilemma’s en ‘double binds’ zijn dus nodig 
om te kunnen innoveren, ze vormen de motor. Het is 
om die reden dat Engeströms theorie wordt verbonden 
met de praktijk van OGO-scholen. Scholen die OGO in-
voeren voelen een dilemma, een ‘double bind’ met het 
programmagerichte onderwijs en in dat conflict wordt 
vaak de stimulans gevonden om met hart en ziel voor 
OGO te kiezen. Leraren zien kinderen met het program-
magerichte onderwijs niet goed floreren en dat geeft een 
spanningsveld in hun beroepsopvatting en -uitoefening. 

Om de praktijk van OGO zo gedetailleerd mogelijk te 
beschrijven, hebben we het model van Engeström uitge-
breid in de richting van een dynamisch systeem met de 
tollen. Om de dynamiek in het draaien van de tollen aan 
te geven, voegen we voor de organisatieontwikkeling 
een dimensie toe met het begrip ‘ambidexter’. We geven 
een definitie van een ambidextere organisatie zoals wij 



104 Expansief leren van een schoolorganisatie

die zien voor dit onderzoek (Van Assen et al., 2008, p. 
61; Van Emst, 1999a, p. 29; Engeström, 1987):
  Een ambidextere organisatie is een activiteitssysteem 

waarbij er tussen de organisatiestructuur (de linkerkant 
van het systeem) en de professionele cultuur (de rechter-
kant van het systeem) spanningen en tegenstellingen 
ontstaan, aangeduid als discontinuïteiten, die bij be-
wustwording ervan en het handelen55 daarnaar de orga-
nisatie leerpotentie geven om op zoek te gaan naar dy-
namisch evenwicht in het systeem, wetend dat het 
evenwicht van korte duur kan zijn doordat nieuwe 
spanningen zich zullen voordoen.

Discontinuïteit en crisis horen wezenlijk bij ontwikke-
ling van individuen (in ambities, de levensgeschiedenis 
en dergelijke; Van Oers, 2001), maar ook van organisa-
ties. We gaven discontinuïteit weer in het spanningsveld 
tussen structuur en cultuur in de voorgestelde submo-
dellen die we hebben verbonden met het model van het 
activiteitssysteem. De verhouding tussen structuur en 
cultuur levert conflicten op als gevolg van primaire en 
secundaire tegenstellingen. Die conflicten of spanning 
kunnen we ook weergeven met de begrippen ‘exploitatie 
en exploratie’. Dat doen we in navolging van Van Assen, 
Van den Berg en Wobben (2008). Zij schrijven over 
transformatieprocessen en voortbrengingssystemen in 
het bedrijfsleven en zij introduceren daarbij de ambidex-
tere organisatie. Ambidexter dient uitgelegd te worden 
als een organisatie die zowel oog heeft voor linksom als 
rechtsom en daarmee ook evenwichtig kan omgaan: “ex-
ploitatie en exploratie” (Van Assen et al., 2008, p. 61), in 
onze terminologie respectievelijk structuur en cultuur. 
Gibson en Birkinshaw (2004) schreven over “an organi-
zational ambidexterity”. Volgens hen is deze organisatie-
vorm de ultieme vorm voor het gelijktijdig en op dezelf-
de plaats organiseren van zowel exploitatie als exploratie. 
Exploratie is gericht op het zoeken en ontdekken van 
innovaties en wordt gekenmerkt door variatie, flexibili-
teit, effectiviteit en het nemen van risico’s. Exploitatie is 
gericht op verfijning en beheersing en wordt geken-
merkt door selectie, uniformiteit en stabiliteit, efficiën-
tie en het mijden van risico’s. Beide zijn nodig; een orga-
nisatie die alleen maar creatief is, zal niet oogsten, een 
organisatie die niet innoveert, raakt achterop. Beide 
kernbegrippen zijn met elkaar verbonden, maar hebben 
tegelijkertijd - ogenschijnlijk - tegenstrijdige kenmer-
ken. 

Hier komen we op een cruciaal punt in de opvatting van 
Engeström. Zo ontwikkelt een dilemma zich in het 
spanningsveld dat ontstaat tussen exploitatie en explora-
tie. Exploratie kan uitgelegd worden als ‘expansieve 
transformatie’. Dat wordt in het ontwikkelde model ge-
accentueerd. “Het vinden van een balans tussen die 
twee constructen is een dilemma voor mensen en orga-
nisaties” (Van Assen, Van den Berg & Wobben, 2008, p. 

62). Balans vatten we dan ideaaltypisch en irrealistisch 
op, wetend dat nieuwe spanningen zich kunnen voor-
doen (zie bovenstaande definitie). Deze begrippen ‘ex-
ploitatie’ en ‘exploratie’ spelen een rol in het vernieuwde 
model, zowel intraorganisationeel (in ons geval tussen 
het management van een basisschool, het MT en de 
middenlaag, de bouwcoördinatoren, de ib’ers, de coa-
ches en de leraren voor de groep) als interorganisatio-
neel, wanneer men in de vereniging of organisatievorm 
op mesoniveau door ‘boundary crossing’ zich laat inspire-
ren door andere teams. “De mens (de ‘Subject’: mede-
werker en leidinggevende, toevoeging HB) is een cruci-
ale factor bij het organiseren van de ogenschijnlijke 
tegenstrijdigheid tussen exploitatie en exploratie. 
Managers lijken niet gemaakt om met een dergelijke 
schijnbare tegenstrijdigheid om te gaan. Hun hoofdtaak 
lijkt immers nog steeds te bestaan uit plannen, sturen, 
controleren en problemen oplossen” (a.w., 2008, p. 64).

Voor het (her)ontwerpen en inrichten van processen in 
de ambidextere organisatie is het van belang om zich 
bewust te zijn van de verschillende typen processen die 
nodig zijn om exploitatie (structuur) en exploratie (cul-
tuur) gelijke kansen te geven. Ze zijn beide nodig om de 
organisatie ‘draaiend’ te houden. De mechanismen in 
de ambidextere organisatie zijn (naar Van Assen et al., 
2008):
a Co-creatieproces: deze komt tot stand wanneer er een 

spanningsveld bestaat tussen de structuur en de cultuur 
van de Communities of Practice in het model. Dan ko-
men we uit bij de spiraal voor kenniscreatie van Nonaka 
en Takeuchi (zie figuur 5 in paragraaf 4.4.2). De twee 
geschetste processen in de ambidextere organisatie heb-
ben elk hun eigen kenmerken en vragen daarom ook om 
een specifieke besturing van het management. Het be-
sturen van het co-creatieproces vraagt sturing op input 
en faciliteren van het innovatieklimaat en het invullen 
van de randvoorwaarden voor het laten ontstaan van 
nieuwe competenties. Het management dient coalitie-
vorming te ondersteunen door mensen met elkaar in 
contact te brengen, variatie toe te laten, ‘critical friends’ 
aan te stellen, het co-creatieproces niet te frustreren door 
vooral resultaten te eisen, risico’s (dilemma’s) durven 
toe te laten, conservatieve invloeden af te houden, initia-
tieven te belonen en innovatiedruk te reguleren (compe-
titie hoeft niet verkeerd te zijn, mits goed begeleid). 
Samenwerking en in contact staan met diverse partijen 
in de omgeving zijn succesfactoren voor innovatie (Van 
Assen & Van Hezewijk, 2007). Het aangaan van 
‘boundary crossing’ dat externe relaties oplevert, is es-
sentieel voor het opdoen van prikkels en ideeën. 
Ambidextere organisaties beseffen dat de behoefte aan 
innovatief vermogen niet uitsluitend door de organisatie 
zelf wordt bepaald, maar door de (druk van de) omge-
ving. “Hoe groter het externe netwerk, hoe meer toegang 
de organisatie heeft tot externe kennis en hoe groter het 
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leervermogen van de organisatie wordt” (Van Assen et 
al., 2008, p. 67). Dat betekent dat door het ambidextere 
karakter beter omgegaan wordt met de spanning tussen 
structuur en cultuur. Er is vaardigheid opgedaan om 
beide kanten op elkaar af te stemmen en er is voldoende 
leervermogen voorhanden om de niet-opgeloste spannin-
gen in evenwicht te brengen.

b Institutionaliseren van de beoogde vernieuwing: dit 
komt tot stand als wordt aangestuurd op procesefficiën-
tie en op gewenste output. We kunnen hier schrijven: de 
invoering van het OGO-concept. In ons model heet dat 
het proces van institutionaliseren van het concept en re-
conceptualiseren van ideeën en visie over ontwikkeling 
en onderwijzen. Aandachtspunten hierbij zijn het eli-
mineren van ongewenste interventies (ruis) en het force-
ren van doorbraken op verschillende organisatieniveaus. 
Naast het optimaliseren van processen en organisatie-
ontwikkeling wordt er rekening gehouden met dynamiek 
van en tussen mensen, de ‘human dynamics’. “Human 
dynamics is geen typologie. Het onderscheidt fundamen-
tele structuren die aan de basis liggen van de verschillen 
in het functioneren van mensen als hele systemen en be-
schrijft de processen en functie van deze systemen” 
(Seagal & Horne, 2003, p. 13). Human dynamics richt 
zich op de beheersing van de intermenselijke dynamiek 
in veranderingstrajecten en daarmee ook op de persoon-
lijke effectiviteit van leiders om implementatie van ge-
lijktijdige exploitatie daadwerkelijk te realiseren.

We concluderen dat bovenstaande twee mechanismen 
die door Van Assen et al. (2008) zijn genoemd onze 
twee domeinen bevatten die we in deze studie marke-
ren. We doelen op de conceptuele ontwikkeling van 
ideeën en visie als een intern ontwikkelingsproces van 
individuele professionals en het team dat plaatsvindt 
door co-creatie; en de praktijkontwikkeling die plaats-
vindt door het planmatig invoeren van ontwikkelingsa-
specten op organisatieniveau van de school, het leren 
veranderen van de school als organisatiesysteem, kort-
om: institutionalisering.

De spanning tussen structuur en cultuur kan worden 
benut als leerpotentieel in een lerend activiteitssysteem 
en daarvoor is het noodzakelijk dat een team in ontrege-
ling wordt gebracht om het oude systeem tegen het licht 
te houden van de houdbaarheid ervan, en te bezien hoe 
het nieuwe systeem vorm en inhoud dient te krijgen. 
Daarvoor introduceren we twee nieuwe begrippen.

5.4 De ’Zone van Productieve Ontregeling’ 
(ZPO) in een ’chaordisch systeem’ 

We stelden in paragraaf 4.2.6 dat veel nieuwe (beleids)
initiatieven die de laatste jaren worden ondernomen om 

de professionaliteit van leraren te versterken, zich vooral 
richten op de ‘buitenkant ‘ van het beroep, namelijk de 
status en het respect voor de beroepsgroep, en veel min-
der op de ‘binnenkant’ van leraarschap (zie paragraaf 
4.2.6): de houding en het handelen van individuele lera-
ren in hun dagelijkse onderwijspraktijk. We wezen in 
paragraaf 4.6.6 op het onderscheid dat de socioloog 
Habermas geeft tussen de systeem- en leefwereld. Beide 
werelden leveren een spanningsveld op. De prestatiege-
richte systeemwereld en de zingeving en persoonlijke 
relaties in de leefwereld. Veel van de moeilijkheden die 
leraren ervaren in hun beroepsuitoefening zijn het ge-
volg van spanningen tussen de buiten- en binnenkant 
(de systeem- en leefwereld) van het beroep (Beijaard, 
2009). Die spanning kan onzekerheid en angst opleve-
ren. In veranderingsprocessen van organisaties speelt 
bij organisatieleden ‘angst’ als prominente uitingsvorm 
van mentale modellen een grote rol (Mulder, 2012, p. 
59). Angst ontregelt mensen in hun arbeidsactiviteit en 
leidt tot onzekerheid. Onzekerheid vindt haar oorsprong 
in complexiteit (Holt, 2004). “Onzekerheid staat in de 
literatuur synoniem voor een gebrek aan kennis en een 
onvermogen om het te meten en wordt in een adem ge-
noemd met risico. Onzekerheid is een perceptie die 
wordt gevoed door complexiteit en dynamiek” (Mulder, 
2012, p. 59). We zijn op zoek gegaan naar de evidentie 
van de complexiteitstheorie en concluderen dat we voor-
zichtig te werk moeten gaan. Volgens Morrison (2010) is 
de complexiteitstheorie als een ster gerezen in de ma-
nagementliteratuur (p. 374). De theorie geeft een set van 
uitdagingen om het lineaire denken en handelen in or-
ganisaties te lijf te gaan, meer dan dat het beschouwd 
kan worden als een omvattende discipline. Er zijn ver-
schillende versies van de complexiteitstheorie die de evi-
dentie doen vertroebelen (Burnes, 2005; Houchin & 
MacLean, 2005; Ortegón-Monroy, 2003; Schneider & 
Somers, 2006). Morrison geeft aan dat deze theorie lei-
derschap en schoolontwikkeling ziet in de lijn van: “or-
ganisch, ver van evenwichtig, dynamisch, niet-lineair en 
holistisch” (Morrison, 2010, p. 376). Als zodanig passen 
genoemde begrippen van Morrison bij een activiteitssys-
teem beredeneerd vanuit de activiteitstheorie. 

In de volgende subparagraaf willen we met de bespre-
king van angst aangeven dat in de activiteitstheorie ont-
regeling bij het proces van innoveren hoort.

5.4.1 Mentale modellen

We onderzochten ‘angst’ als veelvoorkomend verschijn-
sel vanuit vier disciplines, de organisatiekunde (Amado & 
Ambrose, 2001; Boonstra, Steensma & Demenint, 2003; 
Cozijnsen, 2014; Cozijnsen & Vrakking, 1995; Heifetz, 
Grashow en Linsky, 2009; Van de Loo, 2010; Metselaar, 
1997; Mulder, 2012; Parellada, 2007; Quinn, 2000; 
Schein, 2002; Simpson, French & Harvey, 2002; Snyder 
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& Cummings, 1998; Wierdsma, 1999), de communicatie-
wetenschappen (Van Ruler, 2004a, 2004b), de psychologie 
(Doosje & Fischer, 2005) en de activiteitstheorie (Meijers 
& Wardekker, 2002). De psychologen Doosje en Fischer 
spitsen faalangst toe als een verschijnsel van emotie bij 
het reflecteren tijdens veranderingsprocessen. De term 
‘cognitieve dissonantie’ wordt in de psychologie gebruikt 
om het gevolg van de ervaren dilemma’s mee aan te ge-
ven. Gedachten in mentale modellen botsen met de 
nieuwe deelneming aan activiteiten. De rol van emotie-
beleving speelt in al de genoemde disciplines een rol. 
Faalangst beschreven we in paragraaf 4.7 al als een vorm 
van verlamming. “Leren en innoveren is een energiero-
vend, emotioneel en pijnlijk proces, waarin zelfvertrou-
wen, geloof in eigen kunnen en geloof in de vernieu-
wing op de tocht komen te staan en men zich afvraagt of 
en hoe men een bijdrage aan de vernieuwing kan leve-
ren. De meeste leraren weten zich door deze grenserva-
ringen heen te vechten en een persoonlijke en soms ook 
collectieve betekenis te geven aan inhoud en proces van 
innovatie” (Miedema & Stam, 2008, p. 404). 
‘Verlamming’ wordt genoemd door Snyder en 
Cummings (1998) als een ‘freeze reactie’ in het kader 
van een belemmering (zie paragraaf 4.7). We beschre-
ven een vorm van verlamming, namelijk faalangst. 
‘Flexibilisering’ en ‘faalangst’ hebben alles met elkaar te 
maken wanneer we de publicaties lezen van Rosa (2005), 
Sennett (2000) en Dehue (2008). Ook volgens Van de 
Loo (2010), Quinn (2000) en Schein (2002) roept leren 
van nieuwe normen die worden gesteld angst op, zelfs 
“pijn” (Cozijnsen, 2014, p. 49). Schein maakt het onder-
scheid tussen ‘learning anxiety’, leerangst, en ‘survival 
anxiety’, overlevingsangst. Bij laatstgenoemde is veran-
dering een voorwaarde om de situatie te overleven. 
“Leerangst wordt opgewekt door de vrees dat men iets 
nieuws moet proberen dat te moeilijk zal blijken, waar-
door we een zichtbare flater slaan, of doordat we oude 
gewoonten moeten loslaten die voor ons in het verleden 
hebben gewerkt” (Schein, 2002, p. 104).

Faalangst elimineren en pijn aanpakken, gebeuren on-
der begeleiding via coachen, daarop wijzen Simpson, 
French en Harvey (2002) en Van de Loo (2010). Zij be-
weren dat het in die begeleiding de kunst is bij verande-
ringsprocessen mensen in verwarring te brengen. “Een 
te veilige of oppervlakkige benadering brengt de beoog-
de verandering niet tot stand. Anderzijds moet men er-
voor waken niet in een zone terecht te komen waarbij de 
ontregeling verstorend werkt waardoor de verandering 
in feite onmogelijk wordt gemaakt” (Van de Loo, 2010, 
p. 56). In dat geval zou er sprake kunnen zijn van een 
leerprobleem. Een transitionele ruimte is nodig, een vei-
lige plek om gezamenlijk na te denken en betekenissen 
en belevingen onderling uit te wisselen, te exploreren en 
ervan te leren (Amado & Ambrose, 2001). Zij stellen een 
benadering voor van leren in organisaties, waarbij er 

speelruimte nodig is voor fantasie, creativiteit en inno-
vatie. Dat gebeurt dan in het discours met anderen. Die 
speelruimte waar de pijn en de moeiten worden ervaren 
geeft “een spanningsveld tussen ordeningsbehoefte en 
ordeningsresultaat, hier construeren de actoren met el-
kaar in een proces van uitwisseling en onderhandelen 
een werkelijkheid in taal, een ordeningsresultaat” 
(Wierdsma, 1999, p. 130).

In dat kader willen we hier twee nieuwe begrippen intro-
duceren: ‘het chaordisch systeem’ en de ‘zone van pro-
ductieve ontregeling’.

5.4.2 Het chaordisch systeem

“Een chaordisch systeem is een systeem waarin zowel 
chaos als orde heerst” (Mulder, 2012, p. 46). Zo’n sys-
teem is niet ‘fixed’ (vast), maar ‘flow’ (stromend). 
Conventionele systemen zijn niet in staat om innovatie 
te creëren, chaordische systemen wel (Stacey, Grien & 
Shaw, 2000). Het denken in termen van chaordische 
systemen is afgeleid van de chaostheorie. We willen het 
hier alleen metaforisch inzetten en als zodanig is het be-
ter (in navolging van Van Eijnatten, 2003, 2004, 2009) 
te spreken van het chaosdenken in plaats van de chaos-
theorie. Volgens Stacey et al. (2000) is het denken in de 
zin van chaordische systemen een lens om naar socio-
ecologische systemen te kijken. Een systeem als het acti-
viteitssysteem is te zien als een stromend systeem (flow), 
in plaats van een vast gegeven (fixed) is een basisgedach-
te in de filosofie van de Franse filosoof Deleuze (1925-
1995) (Weinbaum, 2011). Deleuze wil het lineaire den-
ken doorbreken, zijn kernwoorden zijn ‘immanentie’ 
(het wezenlijke, het interne) en ‘multipliciteit’( meer-
voudige expressie van een substantie). “Deleuze baseert 
het systeemdenken op een ontologie van processen van 
verandering, heterogeniteit en onuitputtelijke innova-
tie” (Mulder, 2012, p. 40). We vinden het werk van 
Deleuze terug in het complexiteitsdenken (Laszlo & 
Laszlo, 1997; Van Eijnatten, 2003). De complexiteitsthe-
orie kent haar oorsprong in het werken aan dynamische 
eigenschappen en transformaties van niet-lineaire syste-
men. Toepassingen van dit denken zien we terug in de 
sociale- en organisatiewetenschappen (Meijer, 2006).

Mulder (2012) operationaliseert in haar studie over cha-
ordische systemen het begrip ‘holon’ om een gebied te 
markeren in een systeem waarin transformatieproces-
sen plaatsvinden. “Een holon als woord is een combina-
tie van het Griekse ‘holos’ (geheel) en het achtervoegsel 
‘on’ dat verbinding van een deel met het geheel sugge-
reert, zoals in proton en neutron. Een holon is dus let-
terlijk een geheeldeel” (a.w., p. 43). Kira en Van Eijnatten 
(2008) verbinden het gebruik van het begrip ‘holon’ met 
een sociaal-cultureel systeem. Zij definiëren holon als “a 
whole in itself (an individual entity), but also a part of a 
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greater socio-cultural system” (Kira & Van Eijnatten, 
2008, p. 749). Vanuit dit ‘holonperspectief’ zijn het in-
dividu en zijn grotere sociaal-culturele omgeving waarin 
deze is ingebed, niet te scheiden. En zo zien wij dat ook 
vanuit de activiteitstheorie. Door op deze manier naar 
een activiteitssysteem te kijken als een lerende schoolor-
ganisatie, wordt de aandacht onmiddellijk naar de on-
derlinge verbondenheid en wederzijdse verantwoorde-
lijkheid binnen het systeem en de subsystemen 
getrokken. Door de onderlinge verbondenheid en we-
derzijdse verantwoordelijkheid, zoals we die zien in een 
zich ontwikkelend activiteitssysteem, zien we een holon 
als een ‘transformatiegebied’ dat zowel het behouden 
van zijn eigen identiteit als het inpassen in de omgeving 
tegelijkertijd bewerkstelligt. 

We merken op dat “een van de centrale kenmerken van 
chaordische systemen de notie van discontinue groei is” 
(Mulder, 2012, p. 46), zoals we dat kennen in een activi-
teitssysteem. Een holon kan geleidelijk groeien, maar 
kan ook plotseling naar een hoger niveau van complexi-
teit springen.56 In een discontinue groei wisselen even-
wicht en chaos elkaar af (Van Eijnatten, 2003; Van 
Eijnatten & Van Galen, 2002). Nieuwe niveaus van com-
plexiteit kunnen worden bereikt door een afwisseling 
van een toestand van evenwicht (‘equilibrium’) en een 
toestand ‘far from equilibrium’(Laszlo & Laszlo, 1997). In 
zo’n dynamisch systeem waar chaos en orde elkaar af-
wisselen is er ruimte voor waardecreatie en is er ver-
schuiving in managementrollen (Beck & Cowan, 2004; 
zie ook Baets, 2002, p. 65). In het naar boven halen van 
ieders drijfveren in organisatieontwikkeling spreken 
Beck en Cowan van ‘Profile Dynamics’. 

5.4.3 De overgang van PGO naar OGO in een 
chaordisch systeem

We schetsen nu als voorbeeld de overgang van PGO 
naar OGO als zo’n proces in een chaordisch systeem zo-
als we ons dat voorstellen op grond van bovenstaande 
theoretische operationaliseringen (naar: Edwards, 2007; 
Houchin & MacLean, 2005; Mulder, 2012; Van Oers, 
2009b; Ortegón-Monroy, 2003; Parellada, 2007; 
Schneider & Somers, 2006).

VOORBEELD < Als we de holon zien als een ‘transforma-
tiegebied in een chaosfase’, gebeurt ontwikkeling in 
het activiteitssysteem (het werken volgens de OGO-
principes) niet in één beweging. Het activiteits- of 
handelingsprincipe van de activiteitstheorie komt in 
beeld. Hierbij is de lerende leraar een actief handelend 
wezen dat door zichzelf of door anderen gestelde 
doelen probeert te bereiken. Alle activiteiten van de 
professional worden geïnterpreteerd in termen van 
handelingen die op zich de bouwstenen van het 
leraargedrag vormen. Een holon beweegt zich in het 

perspectief van het oude denken (PGO), een relatief 
veilig en dominant patroon. Onder invloed van 
(externe) krachten (coaching om de vernieuwing door 
te maken of door boundary crossing) wordt de holon in 
verwarring gebracht en reageert bijvoorbeeld met 
nieuwe gedachten. Nieuwe gedachten over het 
vormgeven van onderwijs volgens de OGO-principes 
worden toegepast op oude gedragspatronen. 
Perceptief handelen vindt plaats doordat wordt 
waargenomen wat het nieuwe gedrag in gaat houden. 
Het menselijk handelen van de leraar veronderstelt 
actie en draagt een spontaan en planmatig karakter. 
Deze toestand veroorzaakt verwarring (discontinuïteit, 
chaos) waardoor de holon op haar vertrouwde 
gedachten reflecteert en/of, door nieuwsgierigheid 
gedreven, op het oude denken (PGO), maar al met 
nieuwe gedragspatronen stoeit (handelingsinteriorisa-
tie richting OGO). Nu komt naast het activiteits- of 
handelingsprincipe het ontwikkelingsprincipe om de 
hoek kijken. Door sociale interactie (met behulp van 
discursieve processen) worden door de professional 
nieuwe ervaringen, die door taal worden vastgelegd, 
zich eigengemaakt. Via taal is de professional in staat 
zijn concrete situatie (PGO) te overstijgen en zijn 
gedrag te reguleren. Ook dat geeft weer verwarring, 
want het oude denken past niet meer bij het oude 
gedrag. Die verwarring heeft effect op de verbinding 
met het geheel van het activiteitssysteem en zijn 
subsystemen. Zo kan de holon bewegingen maken om 
uiteindelijk een nieuw evenwicht te vinden. De taal die 
bij het nieuwe gedrag hoort, wordt aangeleerd en 
brengt een fundamentele wijziging teweeg in vrijwel 
alle psychische processen (naar Vygotsky, 1978). Het 
streven naar evenwicht is een gegeven om de toege-
paste en uitgeprobeerde gedragspatronen te interiori-
seren (Edwards, 2007, p. 9). We doelen op het 
aangeleerde gedrag zichtbaar in handelingen die bij 
het uitvoeren van OGO behoren: het lesgeven volgens 
de OGO-principes. >

Het wijzigen van structuren en culturen van gedachten 
en gedrag vindt plaats in een proces dat kan worden 
weergegeven in een adaptieve cyclus van vier fasen: ex-
ploitatie, instandhouding, loslaten en reorganisatie 
(Gunderson & Holling, 2002). Door nieuwe gedachten, 
gedragingen, waarden en rollen te accepteren, kan de 
holon naar een hoger niveau van complexiteit springen. 
Dat blijkt uit het feit dat de lerende loskomt van de ma-
teriële handeling van het oude gedrag (PGO) en de 
trapsgewijze vorming van mentale handelingen kan 
voortzetten (verbaal en mentaal). Nieuwe niveaus van 
complexiteit kunnen worden bereikt door afwisseling 
van continuïteit en discontinuïteit in het activiteitssys-
teem. Om dat te markeren stellen we binnen de zone 
van naaste ontwikkeling een gebied aan dat we de ‘zone 
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van productieve ontregeling’ noemen. We introduceren 
die zone hieronder.

5.4.4 Zone van productieve ontregeling (ZPO)

We kennen vanuit de Vygotskyaanse theorie de ‘zone 
van naaste ontwikkeling’ (ZNO: zie paragraaf 2.3.2). Als 
vertrekpunt voor de ZNO situeert hij het ‘niveau van de 
actuele ontwikkeling’, dat is het actuele niveau waarop 
een kind op dat moment zich bevindt. In de ZNO bevin-
den zich momenten waarop de meerwetende partner in 
relatie met de lerende partner de lerende in ontregeling 
brengt. Dat gebeurt op momenten waarop de meerwe-
tende partner (de coach) de lerende zelf laat nadenken 
en voor dilemma’s stelt. In de ontstane ZNO ontstaat 
‘leerpotentieel’ tussen de coach en de lerende. De leren-
de kan weer terugvallen op het sociale netwerk waarvan 
hij deel uitmaakt om de ontregeling in het discours in te 
brengen. Dat moment van ontredderd zijn, teruggewor-
pen te worden op zichzelf en het sociale netwerk, willen 
we markeren met de term de ‘zone van productieve ontre-
geling’ (ZPO). De ZPO richt zich op het idee van 
Vygotsky dat ontwikkeling stoelt op crises die men moet 
zien te overwinnen en waarbij een focus nodig is in de 
richting van het veranderd/veranderend Object en de 
hulp van anderen.57 Wat de ontregeling productief 
maakt, is dat er bij het zich aandienen van discontinuï-
teit tussen de coach en de lerende leerpotentieel ontstaat 
dat energie geeft om evenwicht te gaan zoeken om de 
discontinuïteit op te heffen. Dat gebeurt door verbindin-
gen te leggen tussen verschillende praktijken en het vin-
den van een manier om te handelen en te communice-
ren (naar: Akkerman & Bakker, 2011, 2012 en Akkerman, 
2011). Dat leerpotentieel zet soms aan tot ‘boundary cros-
sing’, al kan het zo zijn dat ontregeling juist plaatsvindt 

door ‘boundary crossing’. Het zien van andere praktijken 
werpt terug op de eigen praktijk. Het is pas eigendom 
van de lerende als de nieuwe handelingen zijn toege-
voegd aan het actuele handelingsrepertoire: persoonlijk 
betekenisvol, in de zin van ‘understanding’ (zie para-
graaf 4.4.1. bij de uitleg van het model van Wells; zie ook 
Van Oers, 2005a, p. 18). Met de nieuwe handelingen 
moet de lerende ook nieuwe problemen kunnen oplos-
sen. Het persoonlijk leren vergroot zo de actieradius van 
de persoon. In de organisatiekunde is (zoals we hierbo-
ven hebben gezien) deze zone eerder geïntroduceerd 
met de gedachte dat verandering ontregelt (Heifeld, 
Grashow & Linsky, 2009; Van de Loo, 2010). Wij willen 
deze verbinden met de activiteitstheorie en koppelen 
aan de ZNO. In figuur 15 en figuur 16 tonen we de zone 
in de context van de veranderingen binnen een activi-
teitssysteem. Het discours over wat goed onderwijs in-
houdt, is in beide figuren zichtbaar (zie voor het belang 
van het discours paragraaf 4.2.4). 

Als we een vertaling maken naar ons onderzoek, dan 
komen we op het volgende. Een transitie van PGO naar 
OGO is een paradigmashift. Volgens Engeström begint 
een paradigmashift met het ervaren van onvrede over 
het oude systeem waarin men zit dat voortkomt uit de 
verbeelding van het nieuwe systeem waarmee we on-
der andere door boundary crossing kennismaken. Hij 
beschrijft in zijn cyclus van expansief ontwikkelde 
transformaties (Engeström, 2001, p. 152) (zie paragraaf 
4.5.2) stadia van ontwikkeling waarin ontregeling ont-
staat door processen van onvrede, spanningen, dilem-
ma’s en discontinuïteiten. Dat uit zich door het ervaren 
van ongemak bij bepaalde arbeidsactiviteiten die bij 
het oude paradigma behoren. We noemden in para-
graaf 4.5.2 het bijhouden van kruisjeslijsten door lera-
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Figuur 15. De zone van productieve ontregeling binnen de ZNO (van bovenaf gezien) waarbij de overgang van het oude naar het nieuwe 
paradigma wordt gemaakt
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ren als een administratietaak die veel werk opslokt en 
zich bevindt aan de structuurkant van de onderwijs-
praktijk. Diezelfde tijd kan niet benut worden om aan 
de voorbereiding en uitvoering van ontwikkelingspro-
cessen van kinderen te werken. Die frustratie geeft ont-
regeling en spanning met het oude systeem. Zo vindt 
er Objectverschuiving plaats waarbij de noden en con-
flicten als gevolg van primaire en secundaire tegenstel-
lingen worden opgelost. En zo kan er expansief geleerd 
worden door collectieve reflectie op de bestaande pro-
blematische praktijk, hier het PGO-paradigma. Het 
oude systeem wordt omgevormd, getransformeerd, 
naar een nieuw systeem (OGO) en persoonlijk door de 
leraar zich toegeëigend. De nieuwe geleerde handelin-
gen (materieel, verbaal en mentaal) worden toegevoegd 
aan het actuele handelingsrepertoire. De reden waar-
om een lerende leraar in A kennis gaat ontwikkelen 
komt door het in ontregeling brengen van die leraar 
door de schoolleider. Die leider zet die ontwikkeling 
mede in gang doordat deze een verbeelding heeft dat 
het handelen van de leraar beter kan, zodat door visie-
ontwikkeling en co-creatie verdere ontwikkeling moge-
lijk is. Op het niveau van visie wordt vooruitgelopen op 
de nieuwe praktijk, B. Wat de input in het discours is, 
wordt bepaald door die visieontwikkeling die de school-
leider heeft om met de individuele leraar en het team 
die opwaartse beweging te maken.

Tot slot van deze paragraaf wijzen we erop dat in de bo-
venstaande figuren 15 en16 het woord ‘discours’ is opge-
nomen. In paragraaf 4.2.4 gaven we een definitie van 
het begrip discours. In het discours over wat goed on-

derwijs inhoudt vinden transformaties plaats van het 
oude naar het nieuwe paradigma. Door middel van het 
discours dient ontregeling, zoals beschreven in deze pa-
ragraaf, gereguleerd te worden voor de lerende. Daarom 
is het belangrijk dat er coaching plaatsvindt om het cha-
ordisch proces bij de persoon van de lerende te begelei-
den. Sturing op de balans tussen verstoring en even-
wicht is nodig. Daarover gaat de volgende paragraaf.

5.4.5 Sturing op de balans tussen verstoring en 
evenwicht

We willen slechts een markering aangeven binnen de 
ZNO voor organisatieontwikkeling en de bewustwor-
ding onder de aandacht brengen dat proactief tot ontre-
geling kan worden aangezet door leiders en coaches. Dat 
mag geen doel op zich zijn. Zo brengen Kemperman, 
Geelhoed en Op ’t Hoog (2013) naar voren dat chaos, ri-
sico, discontinuïteit geen doel op zich zijn, maar een 
“onvermijdelijke consequentie als je echt op baanbre-
kende wijze het verschil wilt maken en binnen dat gege-
ven is het zaak risico zo beheersbaar mogelijk te maken” 
(a.w., p. 295). Het beheersbaar maken van discontinuï-
teit is een zorgpunt voor schoolleiders om in ontrege-
ling te brengen. Bruin (2013) geeft aan dat ‘druk’ ge-
bruikt kan worden door leiders om met het schoolteam 
in gesprek te raken in een gezamenlijke oriëntatie op de 
kwestie die speelt. De kwestie wordt benut als impuls 
om tot de veranderingsbehoefte (het motief) van teamle-
den door te dringen (Bruin, 2013, p. 17). In ons model 
stelt de linkercirkel de sociaal-culturele activiteit voor, de 
actuele wijze waarop een persoon deelneemt aan de ac-
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digma met de kennisspiraal wordt gemaakt.
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tiviteit (het niveau van actuele ontwikkeling), de rechter 
de deelneming aan de nieuwe activiteit. Hierbij kan bin-
nen de ZNO ontregeling plaatsvinden die we markeren 
met een nieuwe zone van naaste ontwikkeling in het ac-
tiviteitssysteem en dit vormt een uitgangspunt voor 
weer een nieuwe zone van naaste ontwikkeling. Zo wor-
den er weer nieuwe handelingsmogelijkheden geleerd. 
Het overlapgebied tussen de twee cirkels is het gebied 
van de grenservaringen dat we al eerder aangaven als 
een ‘holon’. In het overlapgebied tussen de twee praktij-
ken situeren we de kern van de ontregeling. Hier gaan 
mentale modellen van de mensen in het systeem herijkt 
worden en maken plaats voor nieuwe inzichten die een 
nieuw repertoire aan handelingen geven die uitgevoerd 
worden in de nieuwe praktijk. Het overlapgebied tussen 
de praktijken is mogelijk een zone van productieve ont-
regeling (‘edge of chaos’) en komt tot stand door boundary 
crossing. Een complex adaptief systeem ontstaat dat de 
grens zoekt van orde en chaos: een chaordisch systeem. 
Daarin vindt kennisontwikkeling plaats door discursie-
ve processen (de wenteltrap doet hier dienst als kennis-
spiraal uit de theorie van Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 
61), waarbij de faalangst wordt overwonnen, mentale 
modellen worden herijkt en zaken worden geherdefini-
eerd (zie ook Bakker, 2012). Er vindt hierin reconceptua-
lisatie en een paradigmashift plaats (adaptive change) 
door boundary crossing (Akkerman, 2011) (zie paragraaf 
4.2.2). Engeström (2001) spreekt van een ‘boundary 
zone’ als men reflecteert op de eigen structuur, overtui-
gingen, normen en rollen. Het geeft de mogelijkheid in 
gezamenlijkheid het Object van elk activiteitssysteem 
uit te breiden of een gezamenlijk Object tussen syste-
men te creëren (Engeström, 2001, p. 136). Hier ontstaat 
vrije speelruimte voor creativiteit, fantasie en innovatie. 
In deze fase dient een coach de zich ontwikkelende deel-
nemer aan de activiteit door deze zone heen te loodsen/
coachen. Alleen deze oversteek maken, is gewaagd en 
niet aan te raden. In co-constructie dient de deelneming 
aan de nieuwe praktijk te worden beoefend. Fasen als 
ontkennen, twijfelen, vermijden en dergelijke moeten 
worden doorlopen. Faalangst en onzekerheid horen bij 
verandering en dienen overwonnen te worden. In de 
OGO-scholen dient de schoolleider door sturing dia-
loog, reflectie, onzekerheid en het constructief adresse-
ren van verschillen als Hulpmiddelen te hanteren om 
mensen in de ontregeling te krijgen. Pas dan gaan men-
sen ruimte maken om de deelneming aan de nieuwe 
praktijk in zich toe te laten. “We zien mooie voorbeelden 
van hoe mensen er58 weer plezier in krijgen als ze zien 
hoe het beter kan. Doelen stellen helpt” (Roeters, 2010, 
p. 9). We merken op dat het altijd ontregeld worden niet 
goed is. Rustmomenten zijn nodig om in evenwicht te 
komen en balans in het systeem is nodig om groei door 
te maken.

Het type leiderschap dat past bij het inzetten van ontre-
geling (chaos of disbalans) en het sturen op de balans 

tussen verstoring en evenwicht is de typologie van 
‘transformationeel leiderschap’. Middleton (2011) be-
keek transformationeel leiderschap door de lens van 
chaos en concludeert dat dit type leiderschap geschikt is 
om “redesign” teweeg te brengen bij schoolorganisaties 
die zich ontwikkelen (Middleton, 2011, p. 6). Voor ons 
onderzoek een extra argument om transformationeel 
leiderschap erbij te betrekken in onze voorgestelde typo-
logie van leiderschap. De reden daarvan is dat dit type 
leider ‘outofthebox-denken’ toepast en op een creatieve 
manier mensen in processen van ontregeling kan bren-
gen, maar wel onder coaching van de leider zelf. 
Cozijnsen geeft aan dat het intellectueel stimuleren van 
mensen dat bij transformationeel leiderschap hoort 
“van belang is bij het aanmoedigen van creativitiet en 
innovatie” (Cozijnsen, 2014, p. 55). Het gaat de leider er 
om zijn team in tweedeordeleerprocessen te krijgen 
(Middleton, pp. 15, 49). Middleton redeneert vanuit de 
chaostheorie en ziet disbalans als de splijtende kracht 
om een organisatie zich te laten transformeren (2011, p. 
23). Dit idee wordt ondersteund door Marzano, Waters, 
McNulty en Brian (2005), Murphy en Murphy (2002), 
Reeves (2006, 2007, 2008), en Wheatley (2007). Zij be-
schouwen chaos als een gelegenheid voor verdere groei 
en de erkenning dat die groei disbalans teweegbrengt. 
Met betrekking tot succesvol veranderen lijkt er consen-
sus over de positieve invloed van transformationeel lei-
derschap (Cozijnsen, 2014; Cumming & Worley, 2007)

5.4.6 Tweede definiëring van het 
activiteitssysteem

In paragraaf 4.3.3 gaven we een eerste aanzet tot het de-
finiëren van een lerend activiteitssysteem. Aangezien 
we nu het chaordisch systeem en de ambidextere orga-
nisatie hebben geconceptualiseerd, willen we die begrip-
pen koppelen aan de eerdere definitie. De volgende defi-
niëring van een lerend activiteitssysteem (Engeström, 
1987, pp. 125, 153; Chin & Benne, 1969; Cozijnsen, 2014, 
p. 53) luidt dan:
  Een lerend activiteitssysteem als chaordisch systeem is 

een ambidextere organisatie (waarbij een deel van de 
spanning links/rechts: structuur/cultuur is opgelost 
door het discours over deze spanning) die er bewust op 
gericht is om in een zich evoluerende, expansieve leercul-
tuur het samenwerkend leren en het leervermogen van 
individuen, groepen en de organisatie als geheel op zo-
danige wijze met elkaar te verbinden, dat continue ver-
andering optreedt door sociale interactie, bemiddeling, 
participatie en reflectie op alle drie de niveaus van leren 
in de richting van de door alle medewerkers met geza-
menlijke visie onderbouwde output en uitmondt in 
duurzaam kwalitatief verbeterde handelingen in het ge-
heel van het activiteitssysteem, waarbij de componenten 
van het systeem op elkaar zijn afgestemd.
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5.5 Ontwikkelingsaspecten verbonden met 
de gesloten codes en het heuristisch 
model

Na elk theoriehoofdstuk hebben we codes geselecteerd. 
In paragraaf 3.5 maakten we een verbinding van de as-
pecten van onderwijsontwikkeling uit de innovatielitera-
tuur met de componenten van het model van Engeström. 
In hoofdstuk 4 hebben we de aspecten van onderwijs-
ontwikkeling verbonden met de school als lerende orga-
nisatie als aanvulling en uitbreiding van het activiteits-
systeem tot een lerend activiteitssysteem. Tabel 6 van 
paragraaf 4.8.1 komt grotendeels overeen met tabel 7 
hieronder. In tabel 7 maken we een verbinding met de 
aspecten van onderwijsontwikkeling en de gesloten co-
des uit de hoofdstukken 2 tot en met 4 en het ontwik-
kelde heuristische model uit dit hoofdstuk, hoofdstuk 5. 
Een verklaring voor de onderscheiden verbindingen is 
gegeven aan het eind van de hoofdstukken 3 en 4, res-
pectievelijk in de paragrafen 3.6 en 4.7. Het uiteindelijke 
verschil tussen tabel 6 en tabel 7 is dat in tabel 6 bij de 
laatste kolom de componenten uit het oorspronkelijke 
model van Engeström zijn genoemd, terwijl in de laatste 
kolom van tabel 7 de componenten uit het nieuwe heu-
ristische model zijn gebruikt en de kolom een ‘status 
aparte’ krijgt door deze los te koppelen van de rest om te 
laten zien dat die kolom de opbrengst is van hoofdstuk 5 
en daarmee de hele opbrengst vormt van het theoretisch 
deel van deze studie. De verdere opbrengst beschrijven 
we afzonderlijk nog in paragraaf 5.6 waarbij we de ver-
diensten van het geamendeerde heuristische model pre-
senteren.

In het onderzoek kijken we naar de actoren die aanwe-
zig zijn in de school als lerend activiteitssysteem, even-
tueel de groep OGO-scholen. Het kijkpunt is of wat ze 
doen aan activiteiten leidt tot verandering en verbetering 
van de onderwijspraktijk (Object) in het proces van PGO 
naar OGO en een beeld geeft van een OGO-perceptie 
van een lerende organisatie.

Met het ontwikkelde heuristisch model kijken we naar 
de kenmerken van de zich ontwikkelende OGO-school 
als lerende organisatie.

In dat proces gaat het erom:
1 in welke Rolverdeling (Division of Labour) de acto-

ren deelnemen aan het innovatieproces; 
2 welke Hulpmiddelen (Tools) de actoren helpen of 

juist tegenwerken;
3 in welk Veld en met welke spelregels (Rules) de ac-

toren tot resultaat komen of juist niet;
4 met wie (Communities) de actoren tot resultaat ko-

men en met wie niet.

Dat vormt het onderzoeksdomein, de kernconcepten in 
het ontwikkelde heuristische model, die van invloed zijn 
op het institutionaliseren van het ontwikkelingsgericht 
onderwijsconcept. De zogenaamde gesloten codes uit de 
theorie, weergegeven aan het eind van de theoriehoofd-
stukken 2 tot en met 4, vormen in eerste instantie de 
ijkpunten om de praktijk te beschrijven met het ontwik-
kelde heuristische model als analysekader. Hiermee 
sluiten we het theoretisch deel van dit onderzoek af. Dit 

Tabel 7 

De onderwijsontwikkelingsaspecten verbonden met de Gesloten codes en het heuristisch model59

Aspecten van onderwijs-
ontwikkeling uit H3

Gesloten codes H2 Gesloten codes H3 Gesloten codes H4 Opbrengst H5
Heuristisch model

Institutionalisering Visie op OGO
Doelgericht aanbod
Thematiseren

Internalisatie/ 
Interiorisatie/Transitie 
Reflectie

Lerende organisatie 
Condities 
OLD / Leerstoornis

Subject
Object

Meerperspectiviteit Subjectief concept Individueel leren Collectief 
leren Kennisconstructie

Communities of Practice

Personeelsontwikkeling Condities Rolverdeling

Transformationeel
leiderschap

Kernwaarden OGO Leiderschap Structuur Veld en regels

Ondersteuning Doelgericht aanbod Coaching
Collegiale consultatie

Condities Hulpmiddelen
Community of Practice

Contextspecifieke 
benadering

Subjectief concept Condities Subject
Object

Interne omstandigheden 
als focus

Kennisconstructie Rolverdeling

Systematische benadering Internalisatie/ 
Interiorisatie/Transitie

Lerende organisatie Subject
Object

Effectiever 
onderwijsdoelen bereiken

Visie op OGO Communities of Practice

Geïntegreerde 
implementatiestrategieën

Reflectie Collectief leren
Kennisconstructie

Communities of Practice
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deel vormt de opmaat naar de empirische pilot, een 
exemplarische peilstokoefening, waar een voorlopige 
check over de heuristische kracht van het ontwikkelde 
model wordt uitgevoerd. In hoofdstuk 6 beschrijven we 
hoe de peiling in de praktijk is opgezet en uitgevoerd. 

5.6 Het ontwikkelde model vergeleken 
met andere concepten van de lerende 
organisatie

In deze paragraaf willen we het ontwikkelde model van 
het activiteitssysteem vergelijken met andere, vigerende 
concepten. Tevens willen we de heuristische kracht van 
het geamendeerde model presenteren en daarmee geven 
we aan wat dit theoriedeel uiteindelijk heeft opgeleverd.

Het concept van de lerende organisatie wordt in 1963 
gepresenteerd (Bomers, 1989). Om meer inzicht te krij-
gen in de verandercapaciteit van scholen, hebben onder-
zoekers onder andere gebruikgemaakt van het idee dat 
organisaties kunnen leren. Er bestaat geen allesomvat-
tende theorie over de lerende organisatie (Wijnhoven, 
1995), zo zagen we in paragraaf 4.3.1. Lerende organisa-
ties “zijn meer een perspectief dan een realiteit” 
(Onstenk, 1997, p. 10). Onstenk merkt op dat dit volgt uit 
de definitie, de organisatie als continue verandering, en 
deels uit een nog “rudimentaire praktijk” (a.w., p. 10), 
een praktijk die nog onvoldoende zich ontwikkelt zoals 
definities aangeven. Volgens hem zijn er nauwelijks or-
ganisaties die aan al deze kenmerken voldoen. 
“Voorzover er empirische referenties zijn betreft het 
voorbeelden van succesvolle ondernemingen, waarvan 
de kenmerken worden geëxtrapoleerd tot aanbevelingen 
en modellen” (a.w., p. 10). Er bestaan volgens Onstenk 
wel “leergerichte organisaties, die zich richten op het 
bevorderen van het leren van werknemers” (a.w., p. 10).

5.6.1 Uitgangspunten

In de onderwijspraktijk wordt een aantal concepten en 
uitgangspunten van lerende organisaties gebruikt. We 
hebben de literatuur bestudeerd van voor en na de mil-
lenniumwisseling en komen tot de volgende conclusies.

Voor de millenniumwisseling is de meestbekende op-
vatting die van Senge (1990) met zijn vijf pijlers60 van de 
lerende organisatie: persoonlijk meesterschap, mentale 
modellen, gemeenschappelijke doelen, teamleren en 
systeemdenken (zie ook paragraaf 4.2.6 en paragraaf 
8.5.3). Swieringa en Wierdsma (1990) wijzen op het ver-
anderen van organisatiegedrag als een collectieve bezig-
heid. Een proces dat plaatsvindt door interactie met en 
tussen meerdere mensen. Garwin (1993) wijst op ge-
dragsverandering door nieuwe kennis en visies en een 
systeem om problemen op te lossen. Meerdere auteurs 

wijzen op verandering van gedrag op drie niveaus: indi-
vidueel niveau, teamniveau en het niveau van de organi-
satie zelf (Bolhuis & Simons, 1999; Karsten, Voncken & 
Voorthuis, 1998; Kuijpers, 1999; Lagerweij & Haak, 
1994; Marsick, 1987). Het hebben van een georganiseerd 
feedbacksysteem wordt expliciet genoemd door Ritzen 
(1998) en Sydänmaanlakka (2003). Het hebben van de 
eigenschap ‘wendbaarheid’ wordt aangegeven door 
Boekaerts en Simons (1995). In de vele definities wor-
den twee richtingen aangegeven, het ontstaan van leer-
processen door het verrichten van leeractiviteiten en het 
effect van die leerprocessen: verandering van gedrag of 
gedragsdisposities met een zekere mate van wendbaar-
heid. Nonaka en Takeuchi (1995) wijzen erop dat suc-
cesvolle ondernemingen drie dingen organiseren: be-
kwaamheid, deskundigheid en kennis. Het 
herstructureren en transformeren dat past bij de activi-
teitstheorie wordt expliciet genoemd door enkele au-
teurs (Argyris, 1993; Engeström, 1987; Leithwood. 
Aitken & Jantzi, 2001).

Na de millenniumwisseling gelden bovenstaande pun-
ten nog steeds, maar komt het onderzoekend leren op in 
professionele leergemeenschappen (PLG) waarin leraren in 
een team hun eigen praktijk gaan onderzoeken. 
(Mitchell & Sackney, 2000; Popeijus & Geldens, 2009; 
Stoll, Bolam, McMahon, Wallace & Thomas, 2006; 
Toole & Louis, 2002; Verbiest 2004, 2006, 2007, 2008, 
2010). Verbiest (2008, p. 220) gebruikt de metafoor van 
“de PLG-bril”: als school moet je leren door die bril te 
kijken, dat verhoogt de kwaliteit van activiteiten binnen 
de school. Binnen het samenwerkend leren in co-con-
structie is naast de collectief zich voltrekkende proces-
sen de focus op de persoonlijke ontwikkeling een punt 
in de onderzoeksliteratuur: “De persoonlijke capaciteit 
wordt aangegeven van leden van schoolteams om zich 
professioneel te ontwikkelen en actief kennis te (re)con-
strueren en toe te passen. Deze persoonlijke capaciteit 
lijkt te worden beïnvloed door psychologische factoren 
zoals opvattingen, emoties, betekenisgeving, betrokken-
heid van leraren en de persoonlijke doelmatigheidsbele-
ving” (Sleegers & Van Dael, 2012, p. 124). (Zie ook: 
Coburn, 2001; Spillane, Reiser & Reimer, 2002; Sleegers, 
Geijsel & Van den Berg, 2002; Van Veen, Sleegers & Van 
den Ven, 2005.) Volgens Van Parreren (1990) is ‘egobin-
ding’ en volgens Geldens (2007) is ‘eigenaarschap’ een 
kenmerk van het leren van professionals in een krachti-
ge leeromgeving waarbij het toekennen van een per-
soonlijke waarde van belang is. Zo wordt het deel van 
het ‘subjectief concept’ van leraren (De Munnik & 
Vreugdenhil, 1995, 2005).

Uit bovenstaande alinea concluderen we dat die per-
soonlijke processen van reconstrueren gekoppeld zijn 
aan psychologische factoren als opvattingen, emoties, 
normen en waarden. Kortom, zaken die onder de water-
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spiegel zich afspelen in tweede- en derdeordeleerproces-
sen (de ontwikkeling in de diepte). Onderzoek naar de 
lerende organisatie laat zien dat ‘leiderschap’ een be-
langrijke factor vormt bij het leren op organisatieniveau. 
“Visieontwikkeling, het stimuleren van reflectie en indi-
viduele ondersteuning als aspecten van transformatio-
neel leiderschap zijn van belang” (Sleegers & Van Dael, 
2012, p. 124; zie ook Verbiest, 2004, p. 18).

5.6.2 Heuristische kracht balansmodel

Uit onderzoek blijkt dat er weinig empirisch onderzoek 
verricht is naar de verschijnselen van organisatieleren 
(Sleegers & Van Dael, 2012, p. 125). Zelf willen we nu de 
volgende vijf mogelijke verdiensten presenteren van ons 
geamendeerde heuristische model als uitbreiding van 
het model van het activiteitssysteem van Engeström (zie 
figuur 13 in paragraaf 5.2.3 en figuur 14 in paragraaf 
5.2.4):

1. De driedimensionaliteit in het activiteitssysteem

Door de driedimensionaliteit in het systeem is de aan-
dacht gericht op het vergroten van de capaciteit van ba-
sisscholen om zichzelf te transformeren tot krachtige 
leeromgevingen. Deze benadering is ingegeven door het 
feit dat ‘persoonlijke betekenisgeving’ en processen van 
‘samenwerkend leren’ (co-creatie van verandering) sleu-
tels zijn voor innovatie. We gaven eerder aan dat er drie 
dimensies bestaan in de breedte gericht op het individu-
ele niveau, het teamniveau en het systeemniveau. Maar 
hier wordt een tweede driedimensionaliteit bedoeld in 
de diepte. We doelen hier op eerste-, tweede-, en der-
deordeleerprocessen (we denken hierbij ook aan de 
trapsgewijze vorming van mentale handelingen, zie het 
slot van paragraaf 5.2.4). Metafoor is hier het ijsbergmo-
del. Engeström heeft het sec over rolverdeling in zijn 
model van het activiteitssysteem. Wat wij doen, is bij dat 
punt een diepte te laten zien voor individueel leren van 
de persoon van de professional. In figuur 3 van para-
graaf 4.2.3 gaven we dat aan in de ijsberg met woorden 
als ‘zelfbeelden’, ‘waarden en normen’, ‘eigenschappen’ 
en ’motieven’. Bij de voorgestelde ideeën- en visieont-
wikkeling is de waardegerichtheid en -creatie een be-
langrijk punt door erover te communiceren en erop te 
reflecteren (Onstenk, 2011, Veugelers, 2003). Reflectie 
zorgt ervoor open te staan voor externe ideeën. Daarmee 
kunnen een individu en een groep voorkomen dat er 
wordt gestagneerd en daarmee in routines wordt verval-
len die niet meer passen bij de nieuwe praktijk. Het ef-
fect van kennisontwikkeling is hier op te vatten als ‘iden-
titeitsontwikkeling’ zoals Vygotsky het heeft bedoeld 
(1978). Boundary crossing wordt toegepast (zie paragraaf 
4.2.2) om te leren van andere praktijken. Door de diep-
gang te bereiken in derdeordeleerprocessen (Bateson, 
1972; Engeström, 1987) is er sprake van ‘expansief leren’ 

(Engeström 1987). Bij het vormen van nieuwe praktijken 
zijn volgens Akkerman en Bakker (2011, pp. 142-147) vier 
leermechanismen nodig die door individueel en samen-
werkend leren worden doorlopen bij processen van 
boundary crossing: “Identificatie, coördinatie, reflectie en 
transformatie”. Zo maken hernieuwde inzichten plaats 
voor nieuwe identiteiten en zodoende nieuwe hybride 
praktijken. We merken op dat het hier gaat om domein 1 
in deze studie: ontwikkeling van mensen.

2. Het zich bewust worden van problemen op 
systeemniveau

Domein 2 van deze studie verwijst naar het systeemni-
veau: de ontwikkeling van de school als organisatiesys-
teem. Hieronder verstaan we de praktijkontwikkeling 
die plaatsvindt door het planmatig invoeren van ontwik-
kelingsaspecten. In paragraaf 4.5 beschreven we de be-
lemmerende factoren en we kwamen op een conceptua-
lisatie van een leerprobleem dat op systeemniveau kan 
plaatsvinden. Van veel problemen die in de organisatie 
voorkomen is men zich niet bewust. Het zich bewust 
worden is het durven erkennen van belemmeringen (be-
schreven als OLD’s) die disfunctioneel worden in een 
schoolorganisatie. Het balansmodel reikt handvatten 
aan om die bewustwording op gang te brengen.

3. De ambidextere organisatie

Door de aanname dat een lerend activiteitssysteem een 
ambidextere organisatie is, kunnen we meer dan bij het 
oorspronkelijke model aangeven dat er spanningen zijn 
aan te wijzen in het model. Die spanningen ontstaan in 
de relatie tussen structuur en cultuur. Ghoshal en 
Bartlett (1997) stellen dat structuur staat voor het ‘harde 
paradigma’: strategie-structuur-systemen. Cultuur staat 
voor het ‘zachte paradigma’: purpose-process-people. Ze 
kunnen strijdig zijn en daardoor treden er spanningen 
op en er kunnen zelfs leerproblemen ontstaan. Bij het 
zoeken van evenwicht in het systeem kunnen de para-
digma’s ook complementair zijn (zie ook paragraaf 
4.6.6). Deze benadering versterkt de holistische benade-
ring die Engeström (2001) voorstaat, nodig om samen-
hang in het systeem na te gaan en de te ontwikkelen 
onderdelen op elkaar af te stemmen.

4. De dynamiek in het chaordisch systeem

Spanningen zijn de motor van ontwikkeling (Vygotsky, 
1978; El’konin, 1972; Engeström, 1987). Door de span-
ning in het systeem (waarbij chaos en orde elkaar afwis-
selen), die ontstaat door de relatie structuur en cultuur, 
zichtbaar te maken kan de dynamische kracht van ont-
wikkeling worden uitvergroot. Daardoor kunnen cou-
rante en permanente leerproblemen (OLD’s) als span-
ningen bewust gemaakt en aangepakt worden. Dat 
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gebeurt via discursieve processen in dialoog (Wells, 
1999, 2001). Het gevolg daarvan is dat de ontstane dis-
continuïteit kan worden opgeheven door het leggen van 
verbindingen tussen verschillende praktijken in en bui-
ten het systeem. Zo wordt er een succesvolle manier ge-
vonden om te kunnen handelen en te communiceren. 
Dit punt is het gevolg van de aanname om van het sys-
teem een ambidextere organisatie te maken. Er is evi-
dentie in de literatuur te vinden dat bij “kritische ge-
beurtenissen, zoals een negatief oordeel van de inspectie 
en het teruglopen van het aantal leerlingen, het leren in 
en van scholen kan stimuleren” (Sleegers & Van Dael, 
2012, p. 125).

5. Het ontwikkelingsstreven van de organisatie naar 
evenwicht

Het stabiliseren van de vernieuwing geeft de mogelijk-
heid in zich ontwikkelende organisaties om de instituti-
onalisering te laten plaatsvinden in het activiteitssys-
teem. Als zo’n moment van evenwicht wordt bereikt kan 
er in het systeem worden vastgelegd wat binnen de ge-
meenschap (CoP) is afgesproken en beoefend. De hybri-
disatie van concepten, het komen tot nieuwe perspectie-
ven gebeurt met kenniscreatie en –innovatie. Daarvoor 
zijn volgens Akkerman en Bakker (2012) uitwisselingen 
tussen praktijken (activity systems) nodig dat plaatsvindt 
door boundary crossing.

We sluiten hiermee de theorie af en gaan over naar het 
empirisch onderzoek. Het doel van het praktijkdeel is: 
na te gaan of het theoriemodel toepasbaar is in de 
schoolpraktijk. Voor we dat nagaan, beschrijven we de 
methodologie voor het praktijkdeel.
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6.1 Inleiding

Het theoriedeel heeft een theoretisch model opgeleverd 
(beschreven in paragraaf 5.2 met de onderscheiden pa-
ragrafen 5.2.1 tot en met 5.2.4), dat als een heuristisch 
middel wordt ingezet om schoolontwikkeling in de 
praktijk met enkele pilotstudies te kunnen onderzoe-
ken. Met behulp van die empirische pilots wordt nage-
gaan of de veronderstellingen uit het theoretische model 
in de praktijk kunnen worden teruggevonden. 

We hebben onze elaboratie beschreven in de hoofdstuk-
ken 2 tot en met 5, maar vanuit de empirie komt er een 
beperkt praktijkonderzoek bij.

In dit onderzoek gaan we met het ontwikkelde heuristi-
sche balansmodel na of de theoretisch gefundeerde ken-
merken van de ontwikkelende OGO-scholen in concrete 
praktijken kunnen worden geïdentificeerd. De functie 
van de pilots is om te na te gaan of het balansmodel hout 
snijdt. Hier beschrijven we hoe het onderzoek is opgezet 
en uitgevoerd. In de theorie hebben we het analysekader 
ervoor ontwikkeld. Dit bevat Gesloten codes (zie tabel 7 
in paragraaf 5.5) voor de empirische pilots. Deze 
Gesloten codes zijn afgeleid uit de onderzoeksliteratuur 
rond OGO (hoofdstuk 2), de onderwijsvernieuwing 
(hoofdstuk 3) en de school als lerende organisatie (hoofd-
stuk 4).

De kwalitatieve methode die we gekozen hebben voor de 
empirische pilots bestaat uit twee onderdelen: een syn-
chrone analyse van basisscholen beschreven vanuit een 
momentopname van de schoolontwikkeling, en een dia-
chrone analyse van een zich ontwikkelende school over 
een periode van vier jaren.  

Bij de keuze van de theoretische verkenning hebben we 
ons laten leiden door de hoofdvraag en de subvragen 
van het onderzoek en nemen deze vragen mee voor het 
empirisch deel.

Hoofdvraagstelling:

Wat zijn kenmerken van OGO-scholen als lerende orga-
nisatie?

Subvraagstellingen:

1 Wat zijn de bevorderende en belemmerende facto-
ren in het proces van veranderen in de richting van 
een lerende OGO-school?

2 Welk type leiderschap vraagt een lerende OGO-
school?

In dit hoofdstuk worden de Gesloten codes geëxplici-
teerd. In paragraaf 6.2 beschrijven we de Gesloten codes 
als sensitizing concepts en verbinden ze met het analy-
sekader dat in hoofdstuk 5 is opgebouwd voor het bevra-
gen van de praktijk (paragraaf 6.3). In paragraaf 6.4 
wordt de methodologie van het onderzoek beschreven, 
en in paragraaf 6.5 de fasering en het verloop. 

6.2 Gesloten codes als sensitizing concepts

Aan het eind van elk hoofdstuk in het theoriedeel (hoofd-
stuk 2 tot en met 4) zijn Gesloten codes geformuleerd 
en gedefinieerd. In deze codes wordt verwoord wat er 
aangetroffen zou kunnen worden in het onderzoek van 
de praktijk op grond van de betreffende theoretische 
overwegingen. We gebruiken deze Gesloten codes in het 
bevragen van de praktijk als ‘sensitizing concepts’ 
(Blumer, 1954; Van den Hoonaard, 1997; Bowen, 2006), 
die we eerder aangaven als ‘kijkpunten’. Ze geven de 
richting aan waarin gezocht moet worden als we ken-
merken van ontwikkelende OGO-scholen als lerende 
organisatie in de praktijk op het spoor willen komen. 
Het verloop van het onderzoek kan aanleiding geven de 
richting te nuanceren, andere richtingen in te slaan of 
aanvullende codes te formuleren.

Hoofdstuk

Empirische aanvullingen:  
Opzet en methodologische verantwoor-
ding van de aanpak

 6 
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We beschreven de Gesloten codes als aspecten van het 
lerende activiteitssysteem, het heuristisch model (zie fi-
guur 13 in paragraaf 5.2.3), dat dient als “interpretatieka-
der” (Hutjes & Van Buuren, 1996, p. 42). Het begrip 
‘sensitizing concepts’ wordt voor het eerst gebruikt door 
de socioloog Blumer (1954). “Sensitizing concepts sug-
gest directions along which to look…. It gives the user a 
general sense of guidance in approaching empirical in-
stances” (Blumer, 1954, p. 7). Om de data te kunnen be-
studeren geven de sensitizing concepts handvatten en 
vertrekpunten aan. Bowen beschouwt ze als bouwste-
nen voor het opbouwen van een “grounded theory” 
(Bowen, 2006, pp. 2 en 7; Wester & Peters, 2009). 

Het theoretische balansmodel, zoals weergegeven in fi-
guur 13 in paragraaf 5.2.3 en hier weer opgenomen als 
figuur 17, vormde het conceptuele kader voor het onder-
zoeken van de praktijken van OGO-scholen in ontwikke-
ling, die bij het onderzoek betrokken zijn geweest.

De onderzochte scholen maken de verandering door van 
PGO naar OGO. We beschouwen de OGO-school met 
haar actoren als een levend organisme dat zich ontwik-
kelt in de richting van een lerende OGO-school. Om 
kenmerken van OGO-scholen als lerende organisatie op 

het spoor te komen, kijken we in het onderzoek naar de 
actoren binnen lerende OGO-scholen: wat die doen (ac-
tiviteiten), waar dat toe leidt, met wie zij dat doen, met 
welke gereedschappen, in welke rolverdeling en in welk 
veld met welke spelregels. Daarvoor hebben we in de 
theorie de Gesloten OGO-codes afgeleid uit relevante 
onderzoeksliteratuur.

6.3 Gesloten codes van het onderzoek

We zijn geïnteresseerd op welke wijze alle actoren van 
een activiteitssysteem met elkaar tot het gewenste resul-
taat komen voor de invoering van OGO en wat daarbij 
stimulerende en belemmerende factoren zijn. Het uit-
gevoerde praktijkonderzoek dient er onder andere toe 
om deze factoren op te sporen. We willen alle aspecten 
in beeld brengen die hierbij een rol spelen en samen een 
configuratie vormen van een OGO-school in ontwikke-
ling met de daarbij gepaard gaande dynamiek. 

‘Institutionalisering’, dat wil zeggen het ‘tot een vast ge-
bruik maken’ van het OGO-concept in het denken en 
handelen van leraren (zie de conceptualisering van het 
begrip in paragraaf 3.5.1), wordt beschouwd als het hart 

(externe) ondersteuning

Hulpmiddelen

ObjectSubject

leiderschap

 non-lineair

m
anagem

ent

     lineair

S Cdirectie structuur cultuur S C

jobrotation, w
aarde-

 creatie, zelfregu-

   latie, zingeving

(m
ultifunctie)

lesboer

(m
onofunctie)

RolverdelingVeld en regels communities of practice personeelsontwikkeling

 coaching/

   coll.consult.

planning & control

leraar

leerlingen

co
ac

he
s

directie

inspectie

ou
de

rs

i
n
s
t
i
t
u

i
o

a
l
i
s
e
r
i
n
g

S C

reconceptualiseren

(III)

(II)

(I)

(VII)

(IV)

(VI)(V)

co- creatie

n

OGO-Scholen
met hun actoren

Kenmerken van OGO-scholen
als lerende organisatie

Figuur 17. Het balansmodel van de ambidextere organisatie als lerend activiteitssysteem



117Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Tabel 8 

De achttien Gesloten OGO-codes gedefinieerd vanuit het theoretisch deel

Code Gesloten OGO- codes 
uit het theoriedeel als 
sensitizing concepts 
voor praktijkonderzoek

Uit de Literatuur over OGO, Leren, Organisatieontwikkeling en  
Activiteitstheorie

Te vinden in het theoriedeel/
auteur(s)

G1 Doelgericht aanbod “Doelgericht aanbod bestaat uit activiteiten die beredeneerd zijn vanuit 
doelen en gekoppeld zijn aan regels” (Pompert, 2013, p. 11).

H 2.2.2 (Pompert, 2013)

G2 Coaching Coaching kan omschreven worden als “die stijl van begeleiding waardoor 
anderen uit zichzelf in beweging komen” (Lingsma, 2001, p. 12).

H 3.5.5 (Lingsma & Bolung, 
2001; Lingsma & Scholten, 
2001; Lingsma, 2001, 2007)

G3 Collectief leren “Het vermogen van een collectief, zoals een team, om kennis te (re)
construeren en toe te passen vanuit gedeelde opvattingen over leren en 
onderwijs” (Verbiest, 2008, p. 45).

H 3.5.2/4.2.5 (De Laat & 
Simons, 2000; Nonaka & 
Takeuchi, 1995; Verbiest, 2008)

G4 Collegiale consultatie “Collegiale consultatie is het bijstaan van leerkrachten door (intern) 
begeleiders in het realiseren van goed onderwijs in de klaspraktijk” 
(Schiferli, 2002, p. 18).

H 3.5.5 (Schiferli, 2002)

G5 Condities Condities zijn “beperkende bepalingen die nodig zijn om een ontwikkeling 
in een bepaalde richting te doen verlopen” (Jutten, 2006, p. 19).

H 4.7 (Fullan, 1998; Garvin, 
2000; Jutten, 2006)

G6 Individueel leren Individueel leren is “een proces van het doorlopen van de vijf stappen 
uit de ROTOR-cyclus vanuit het ik-perspectief: retrospectie-ontwerpen-
toepassen-onderzoeken-reflectie” (Popeijus & Geldens, 2009, pp. 67-69).

H 4.2.6 (Biesta, 2012; De Laat 
& Simons, 2000; Kim, 2001; 
Koster & Onstenk, 2009; 
Popeijus & Geldens, 2009)

G7 Internalisatie/in-
teriorisatie

Internalisatie/interiorisatie wordt in de context van deze studie opgevat op 
systeem- of organisatieniveau als “de overgang van het sociale (externe) 
naar het interne proces van toe-eigenen” (Vygotsky, 1978, p. 57).

H 3.5.1/3.6 (Vygotsky, 1978)

G8 Kennisconstructie “Kennisconstructie is het mobiliseren van de impliciete kennis van leraren 
om deze door een proces van kennisdelen om te zetten in expliciete 
kennis” (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 64).

H 4.4 (Nonaka & Takeuchi, 
1995)

G9 Kernwaarden OGO Kernwaarden kunnen opgevat worden als “de vijf hoofdkenmerken van het 
OGO-concept” (Van Oers, 2003, pp. 11-15).

H 2.2.1 (Van Oers, 2003)

G10 Leiderschap Leiderschap in de school kan opgevat worden als “het samen met 
docenten ontwikkelen van een productieve schoolcultuur, waarin docenten 
en leerlingen leren en waarbij de schoolleider sturing geeft” (Leithwood, 
Jantzi & Steinbach, 1998, p. 74).

H 3.5.4 (Leithwood, Jantzi & 
Steinbach,1998; Sleegers, 2000; 
Verbiest, 2006, 2008)

G11 Lerende organisatie Een lerende organisatie kan aangeduid worden als “het vermogen van 
een organisatie als geheel om kennis te genereren, deze overal te laten 
doordringen en tot uitdrukking te laten komen in producten, diensten en 
systemen” (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 45). Zie ook zelfgeformuleerde 
verkorte definitie in de paragrafen 4.3.3 en 5.4.6.

H 4.3/4.3.3/5.4.6 (Garvin, 
2000; Kuipers, 1999; Nonaka 
& Takeuchi, 1995; Senge, 1990; 
Ritzen, 1998).

G12 Subjectief concept Het subjectief concept is “het beeld dat een leraar van zichzelf heeft in het 
dagelijks bezig zijn in de klas. Het wordt opgevat als een door waarden en 
normen geleid werkconcept dat door handelingen en gedragingen in het 
werk zichtbaar wordt” (De Munnik & Vreugdenhil, 1995, p. 110).

H 2.4.2 (De Munnik & 
Vreugdenhil, 1995)

G13 OLD of leerstoornis Een leerstoornis of OLD (Organisational Learning Disorder) kan opgevat 
worden “als het niet slagen van een optimaal proces van innoveren 
door belemmerende factoren waardoor verschijnselen optreden als 
verlamming, blindheid en dergelijke” (Snyder & Cummings, 1998, p. 878).

H 4.5.1/4.5.3 (Hatch, 2000; 
Senge et al., 1995; Snyder & 
Cummings, 1998; Tjepkema, 
1996; Versteegh, 1998)

G14 Reflectie Reflectie is in de schoolcontext is “het nadenken over wat je op wat voor 
manier gedaan hebt in onderwijsleersituaties en waarom je dat op deze 
manier gedaan hebt, met het doel tot (nieuwe) inzichten te komen; 
inzichten in/over en je eigen leren en ontwikkeling, in relatie tot de 
maatschappij waarin je leeft; inzichten in/over je leerlingen en hun leren 
en ontwikkeling in relatie tot de maatschappij waarin je leeft; inzichten die 
handvatten bieden voor verbetering” (Pauw, 2007, 104).

H 3.5.5 (Fijma & Wardekker, 
2009; Lagerwerf & Korthagen, 
2006, 2008; Pauw, 2007)

G15 Structuur Structuur in een schoolorganisatie staat voor “organogrammen, 
organisatieplaatjes, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, regels 
en reglementen” (Van Emst, 1999a, p. 33).

H 4.6.3 (Van Emst, 1999a; Van 
Leeuwen et al., 1997)

G16 Thematiseren Thematiseren is “een tweezijdig proces van het samen (leraar en kind) 
invullen van een onderwerp, om samen ideeën voor mogelijke activiteiten 
te bedenken en samen op weg te gaan naar de antwoorden op gerezen 
vragen” (Janssen-Vos, 2004, p. 38).

H 2.2.2/2.6 (Janssen-Vos, 2001, 
2004; Pompert, 2008)

G17 Transitie In de schoolorganisatie wordt transitie opgevat als “de overgang van 
het ene onderwijsparadigma naar het andere in de reeks van substitutie, 
transitie en transformatie” (De Wolf, 1998, p. 23).

H 3.5.1/4.8.2(Fullan, 1998; De 
Laat & Simons, 2000; Dixon, 
1999; De Wolf, 1998)

G18 Visie op OGO “OGO is gebaseerd op het werken van leerkrachten met leeringen aan 
betekenisvolle thema’s waarbij eigen varianten gemaakt worden van 
sociaal-culturele praktijken” (Volman, 2011, p. 8).

H 2.6 (Janssen-Vos, 2001; Van 
Oers, 2003; Volman, 2011)
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van het activiteitssysteem. Dat hart is gericht op het 
duurzaam inbedden van het OGO-concept in de school-
organisatie van de basisschool. Alle componenten van 
het activiteitssysteem zijn op het institutionaliseren ge-
richt en ondersteunen zo de inbedding van de OGO-
school als lerende organisatie.

Het verloop van zo’n innovatie hangt van veel aspecten 
af waardoor het leren in teams en van individuen beïn-
vloed kan worden, zoals personen die:
•	 al dan niet gedwongen in het proces zitten, die al 

dan niet zijn voorbereid, al dan niet geneigd zijn tot 
veranderen, al dan niet deel uitmaken van een be-
langengroep (stakeholders);

•	 tijdens het vernieuwingsproces bepaalde gebeurte-
nissen meemaken en ervaringen opdoen, contacten 
opdoen met anderen die hun positieve of negatieve 
motivatie kunnen overdragen of waarvan zij vaar-
digheden leren;

•	 daardoor al dan niet hun opvattingen, zienswijzen 
en gedragingen aanpassen (naar Hutjes & Van 
Buuren, 1996, pp. 84-85).

We maakten in het theoriedeel al de verbinding van de 
Gesloten codes met het heuristisch model (tabel 7 in pa-
ragraaf 5.5). In tabel 8 geven we nogmaals een samen-
vattend overzicht van de Gesloten OGO-codes, die aan 
het eind van elk theoriehoofdstuk zijn geformuleerd, 
met hun definitie en de verankering vanuit het theore-
tisch kader. De Gesloten OGO-codes hebben de potentie 
om zaken expliciet en reflectief te maken om te laten 
zien in hoeverre praktijken inderdaad beantwoorden 
aan theoretische veronderstellingen. 

Met het oog op de leesbaarheid wordt in tabel 9 hieron-
der de samenhang van de componenten in het balans-
model met de OGO-kenmerken samenvattend weerge-
geven. Hierin zijn zeven componenten (I - VII) 
opgenomen die de aspecten van de activiteitstheorie be-
treffen, ze zijn terug te vinden in figuur 17. Aan deze 
componenten zijn achttien kenmerken (G1-G18, de 
Gesloten OGO-codes) toegekend uit de literatuur als 
voorwaarden of eigenschappen voor het traceren van 
kenmerken van een OGO-school als lerende organisatie. 
Hoe de toewijzing tot stand is gekomen om de verbin-
ding tussen de componenten en de kenmerken aanne-
melijk te maken, werd uitgelegd in hoofdstuk 4 en 5. In 
paragraaf 4.8.1 legitimeren we de verbinding van de ge-
sloten codes met de componenten uit het model van het 
activiteitssysteem. In paragraaf 5.2.4 legitimeren we de 
verandering in formulering van de componenten van 
het nieuw gevormde balansmodel ten opzichte van het 
oorspronkelijke model van het activiteitssysteem. 

Met het balansmodel dat in het theoriedeel is geconcep-
tualiseerd, bevroegen we de praktijk van OGO-scholen 
om te weten te komen of het ontwikkelde heuristische 
model krachtig genoeg is om de kenmerken van een le-
rende OGO-school analytisch te beschrijven en te recon-
strueren. De kernvraag hierbij was of het ontwikkelde 
model de werkelijkheid van een lerende OGO-school op 
theoretisch adequate wijze in beeld brengt. Daarvoor 
hebben we een aantal methodologische keuzes gedaan 
die we in de volgende paragraaf beschrijven. 

Tabel 9 

De achttien Gesloten OGO-codes in samenhang met de componenten van het balansmodel

Componenten van het balansmodel Gesloten OGO-codes

I. Rolverdeling waarbinnen de actoren hun activiteiten uitvoeren

II. Object, de activiteiten van alle actoren bij de transitie van PGO naar OGO G14 - Reflectie
G17 - Transitie

III.  Hulpmiddelen die worden ingezet om de actoren bij de transitie van PGO naar OGO te ondersteunen 
en te stimuleren

G2 - Coaching
G4 - Collegiale Consultatie

IV. Subject, de groep OGO-scholen met hun actoren: teams, individuele leraren, ib’ers en de schoolleiders G11 - Lerende Organisatie 61

V. Het veld waarin en de regels waarmee de actoren hun activiteiten uitvoeren G9 - Kernwaarden OGO
G10 - Leiderschap
G15 - Structuur

VI. Communities of Practice: relaties en samenwerking van de actoren G3 - Collectief Leren
G6 - Individueel Leren
G8 - Kennisconstructie
G12 - Subjectief concept

VII.  Institutionalisering van het OGO-concept in de schoolorganisatie van de basisschool, de uitkomst van 
de activiteiten van Subject naar Object

G1 - Doelgericht aanbod
G5 - Condities & Voorwaarden
G7 - Internaliseren
G13 - OLD’s (belemmeringen)
G16 - Thematiseren
G18 - Visie op OGO
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6.4 Methodologie

Zoals aangegeven, is de methodologie gebaseerd op de 
gefundeerde theoriebenadering, de grounded theory 
(Bowen, 2006; Wester & Peters, 2009). De term ‘gefun-
deerd’ verwijst in het kader van het uitgevoerde onder-
zoek naar het zoeken van betekenisvolle beschrijvingen 
van verschijnselen in de werkelijkheid (met open codes) 
die zich in ons onderzoek laten verbinden met de geslo-
ten codes zoals die uit de theorie gedestilleerd zijn. Die 
benadering van de theorie is geschikt om het te ontwik-
kelen coderingssysteem stapsgewijs op te bouwen op 
basis van systematisch verkregen en geanalyseerde ge-
gevens. In het empirische praktijkdeel willen we een 
eerste aanwijzing krijgen of het ontwikkelde model ge-
bruikt kan worden om na te gaan op welke organisatie-
onderdelen een lerende OGO-school verandert om ont-
wikkelingscondities te optimaliseren, en wel zodanig 
dat de school zich blijft ontwikkelen. Het gaat om een 
primaire check op de relatie tussen de hier ontwikkelde 
theorie en de praktijk, een eerste voorlopige beproeving 
van het theoretisch model.

Aantal scholen
In de voorselectie hadden we vijftien scholen, waarvan 
één afviel vanwege een directiewisseling. Veertien scho-
len bleven over (N=14) die we verdeelden in drie plus elf. 
De reden daarvan was dat we een pilot uitvoerden op 
drie scholen om te bepalen of de geselecteerde gesloten 
codes uit de theorie afdoende waren om de uitspraken 
in de interviews mee te kunnen dekken. Bij het analyse-
ren van de interviewdata met de Gesloten OGO-codes 
bleek dat het codesysteem niet volledig was en we vorm-
den toen Open OGO-codes om de hiaten op te vullen. 
Tijdens de analyse van de interviews uit de eerste drie 
scholen hebben we de Open codes (en dus het gehele 
codesysteem van Gesloten en Open codes) meteen in de 
analyse meegenomen. Met het volledige codesysteem 
gingen we ook de elf resterende scholen bevragen. In 
paragraaf 6.5.2 vermelden we het aantal personen die 
zijn geïnterviewd. Het totale onderzoekstraject was dus:
1 Een pilot op drie basisscholen, die al enige tijd bezig 

waren met het veranderingsproces van het ontwik-
kelen in de richting van een lerende OGO-school, 
werd onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de 
Gesloten OGO-codes de praktijk dekken. Met tien 
mensen van deze drie OGO-scholen werden inter-
views gehouden om te bezien of dit het geval was. 
Als ze niet volledig dekkend waren, werd getracht 
met ‘Open OGO-codes’, die uit de praktijk komen, 
het codesysteem completer te maken. Het volledige 
codesysteem is ook bij de eerste drie scholen benut.

2 Vervolgonderzoek op elf OGO-scholen, uitgevoerd 
met een completer codesysteem: Gesloten OGO-
codes, aangevuld met Open-OGO-codes. Hier zijn 
veertig interviews afgenomen.

Synchrone beschrijving van veertien OGO-scholen
Een synchrone beschrijving staat voor een observatie 
van een momentopname van een OGO-school, een re-
constructie van elementen die gelijktijdig voorkomen, 
met als doel om de ontwikkelingsstand van de school op 
dat ene moment vast te leggen. De keuze voor veertien 
scholen leverde een meervoudige casestudie op. 

Diachrone beschrijving van één OGO-school
Een diachrone beschrijving staat voor een beschrijving 
van het ontwikkelingstraject van een OGO-school door 
de tijd heen met als doel om een ontwikkelingsproces 
vast te leggen. Op de langst opererende OGO-school 
werd de directeur van de school geconfronteerd met de 
synchrone beschrijving van zijn school die vier jaar gele-
den plaatsvond. Er werd een narratieve beschrijving ge-
geven op grond van het format, zoals geformuleerd in 
paragraaf 4.8.2. Het liet zien wat binnen die school als 
lerende organisatie zichtbaar is na vier jaren.

In de volgende paragrafen (6.4.1, 6.4.2 en 6.4.3) wordt 
uiteengezet welke stappen zijn gezet in dit kwalitatief 
onderzoek. In de paragrafen 6.4.4 en 6.4.5 vatten we de 
geplande procedure samen en in de paragrafen 6.4.6 en 
6.4.7 schetsen we hoe het onderzoek daadwerkelijk ver-
liep.

6.4.1 Kwalitatief onderzoek

We hoefden bij de empirische exploratie niet blanco te 
starten. In de theorie hebben we een theoretisch concep-
tueel kader ontwikkeld van een lerend activiteitssysteem 
dat uitgangspunt was voor het bestuderen van de prak-
tijk (zie paragraaf 4.8.2: kenmerken van OGO-scholen 
als lerende organisatie). Wat we precies wilden doen 
met die praktijk was na te gaan of de constituenten van 
het ontwikkelde model in onderlinge relatie ook daad-
werkelijk in de praktijk terug te vinden waren. We voer-
den een eerste voorlopige beproeving van het theore-
tisch model uit aan de hand van cases. Als we de cases 
reconstrueren, gaan we kijken of het balansmodel een 
conceptualisering biedt om tot een adequate reconstruc-
tie te komen van OGO-scholen als lerende organisatie.

VOORBEELD < Bijvoorbeeld bij de analyse van de 
antwoorden op de interviewvragen ging het om de 
duiding van de opmerkelijke uitspraken, om bijzondere 
benaderingen van het probleem. Niet in termen van 
meer of minder, maar van mogelijk en onmogelijk, 
aanwezig en afwezig. In de eerste plaats ging het erom 
welke zaken opvielen bij de implementatie van OGO. 
Bij de interviews ging het om meningen, ervaringen, 
houdingen en gedragingen van mensen in basisscho-
len die met het OGO-concept werken. Door kwalita-
tieve analyse van deze gegevens konden patronen 
worden afgeleid. Niet in algemene zin, maar patronen 
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die in de richting wijzen van een lerende OGO-school. 
De onderzoeksvragen hebben daarbij een relatief open 
karakter. >

De basis van het coderen van de uitspraken uit de inter-
views berust op het voortdurend vergelijken:
•	 eerst gegevens met gegevens;
•	 dan van categorieën of concepten met gegevens.

Het doel van deze studie is een theoretisch model voor 
de lerende OGO-school te presenteren dat een eerste 
voorlopige beproeving in de praktijk heeft doorstaan. 
Wat in feite gebeurt, is dat uitspraken uit de interviews 
worden opgevat als indicator van een onderliggende 
houding of ideologie, in dit geval over de kenmerken 
van OGO-scholen als lerende organisatie.

6.4.2 Casestudies als focus 

De exploratie van de praktijken hebben we opgezet als 
een reeks casestudies. Bij casestudies gaat het om de 
“intensieve bestudering van een verschijnsel binnen 
zijn natuurlijke situatie, zodanig dat de verwevenheid 
van relevante factoren behouden blijft” (Hutjes & Van 
Buuren, 1996, p. 15). Dul & Hak (2008, p. 4) definiëren 
de casestudie als “study in which (a) one case (single case 
study) or a small number of cases (comparative case study) 
in their real life context are selected, and (b) scores obtained 
from these cases are analysed in a qualitative manner”. 
Belangrijk voor de auteurs is de toevoeging “real life” om 
manipulatie te voorkomen. Zo wordt er in dit onderzoek 
met opzet voor gekozen om de scholen te bezoeken in 
de natuurlijke setting van de alledaagse schoolwereld. 
Hiermee is voldaan aan de ‘real life’-eis. 

Dit onderzoek is een meervoudige gevalsstudie om ons 
te laten informeren vanuit de empirie. De beantwoor-
ding vanuit de vraagstelling welke kenmerken OGO-
scholen hebben, berust alleen op theoretisch onderzoek. 
We willen meer. De wijze waarop elke school als casus 
werd ondervraagd, was eenduidig: door diepte-inter-
views werd nagegaan welke patronen opvallen bij de in-
voering van OGO in de school als lerende organisatie. 
Hebben die patronen uit de praktijk een relatie met de 
kenmerken uit de theorie? De volgorde van de bestu-
deerde cases is hierbij niet van belang, omdat elk geval 
apart bekeken werd en aan het eind op onderdelen op-
vallende punten met elkaar vergeleken werden tussen 
de gevallen. Gaandeweg letten we op zaken die bij an-
dere cases al opvielen en de methode van interviewen 
werd steeds meer verfijnd.

Voor de invulling van het kwalitatief onderzoek zoals we 
dat voorstaan, dragen we twee motieven aan om een eer-
ste beproeving te krijgen van ons theoretisch model:

a We willen de ecologische validiteit van het balansmodel 
testen door een synchrone analyse van veertien OGO-
scholen;

b We willen de power van het balansmodel voor ‘ontwikke-
ling’ testen door een ontwikkelingsbeschrijving te geven 
van één van de veertien scholen over vier jaren met be-
hulp van een diachrone analyse. Het startpunt voor 
deze diachrone analyse is de afgenomen synchrone ana-
lyse van vier jaar geleden.

In dit onderzoek gaat het om de eenheden micro- en 
mesoniveau, deels macroniveau van de basisschool. Het 
macroniveau van de lokale en landelijke onderwijssyste-
men en -toezicht komen zijdelings aan bod. 

De intensieve bestudering van een verschijnsel is aan de 
orde, waarbij in de lijn van Swanborn (2003):
1 enkele ‘dragers’ van het verschijnsel genoemd kun-

nen worden: individuele leraar, directeuren, ib’ers62 
in een basisschool, maar ook schoolteams en met 
elkaar interacterende leraren en teams, evenals de 
schoolbegeleiders die de externe ondersteuning ver-
zorgen;

2 het onderzoek in een natuurlijke situatie of omge-
ving plaatsvindt: de school waar de implementatie 
van OGO plaatsvindt;

3 er in een bepaalde periode een momentopname ge-
maakt wordt van de innovatiefase, waarin de school 
op dat moment verkeert;

4 gebruik wordt gemaakt van verschillende databron-
nen: interviews met sleutelpersonen, en documen-
tenanalyse;

5 de onderzoeker gericht is op een gedetailleerde be-
schrijving van stabiliteit en verandering van tal van 
variabelen en het daardoor op het spoor komen van 
verklaringen van processen;

6 deze beschrijvingen en verklaringen getoetst worden 
(door bespreking met, voorleggen van tussen- en 
eindresultaten) aan de beschrijvingen en verklarin-
gen die door de onderzochten zelf worden gegeven.

6.4.3 Onderzoeksopzet

In dit onderzoek is het navolgende schema (figuur 18) in 
aangepaste vorm gebruikt, ontleend aan Hutjes & Van 
Buren (1992, p. 31). 

Dit schema maakt duidelijk dat het in de casestudies 
niet gaat om één onderzoek, maar om een reeks van 
deelonderzoeken waarvan de resultaten moeten worden 
geïntegreerd. In enkele gevallen gaat het in de achter-
eenvolgende cases om dezelfde onderzochte personen.

Binnen dit onderzoek is het van belang dat data uit ver-
schillende informatiebronnen werden gegenereerd die 
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gekruist werden met andere data. De argumentatieve 
lijn moet duidelijk maken wat het praktisch onderzoek 
in het geheel doet. We stellen ons die lijn als volgt voor: 
a We hebben een theoretisch heuristisch model ontwik-

keld;

b We doen een beproeving of het theoretisch model ade-
quaat is;

c Die beproeving heeft het karakter van meervoudige case-
studies;

d Voor de meervoudige casestudies gebruiken we verschil-
lende databronnen;

e Door de verschillende databronnen in te zetten voor de 
datatriangulatie verhogen we de onderbouwing van dat 
wat we empirisch van de cases kunnen zeggen.

f Op de wijze zoals we ons dat voorstellen, kunnen we de 
uitkomsten weer terugleiden naar het primaire deel van 
het onderzoek, het theoretisch bouwwerk van het balans-
model. 

De data die voor dit onderzoek verzameld werden, ko-
men in fasen voort uit de volgende informatiebronnen 
(aangeduid met cijfers 1 – 6) met de daarbij behorende 
concrete opbrengsten (tabel 10).

De volgende methoden werden ingezet om de daarbij 
genoemde resultaten te verkrijgen (tabel 11). 

onderzoekontwerp uitvoering enkel-
voudige gevalstudies

meervoudige
gevalsanalyse en
interpretatie

probleemstelling

met name:
 - onderzoekvraag
 - conceptueel 
   model
 - definitie geval

met name:
 - selectie gevallen
 - protocol 
   uitvoering

2e geval:
 -
 -
 -

1e geval:
 - dataverzameling
 - enkelvoudige
   gevalsanalyse
 - evt: rapportage

enzovoorts

met name:
 - vergelijking onder-
   zochte gevallen
 - integrale 
   rapportage
 - evt: beleids-
   aanbevelingen

Tabel 10 

Gebruikte informatiebronnen met bijbehorende opbrengsten

Nr. Informatiebron Opbrengst

1 Tien interviews op drie OGO-scholen – eerste pilots Op zoek naar aanvullingen van de Gesloten 
OGO-codes die, indien aanwezig, als Open OGO-
codes worden benoemd63 en uitspraken uit de 
interviews voor de synchrone analyse

2 Veertig interviews op elf OGO-scholen Uitspraken uit de interviews voor de synchrone 
analyse 

3 Schooldocumenten (visie, institutie) Scores op OGO-codes

4 Schoolleiderschapstest over transformationeel leiderschap door betrokken 
schooldirecteuren in te vullen 

Scores van de schooldirecteuren op de 
leiderschapstest

5 Scores op de schaal van Huffman & Hip van elke betrokken OGO-school, vast te 
leggen door de schooldirecteuren in samenwerking met de onderzoeker

Veranderingsfase waarin de OGO-scholen zich 
bevinden

6 Diepte-interview met de directeur en een onderbouwleraar van langst opererende 
OGO-school, waarin zij geconfronteerd worden met de synchrone beschrijving van 
hun school van vier jaar terug, met als doel om een ontwikkelingsproces vast te leggen

Diachrone beschrijving van de langst opererende 
OGO-school over een periode van vier jaar

Tabel 11 

Ingezette instrumenten en opbrengsten van analyses

Nr. Instrumenten/opbrengsten Resultaat

1 Sensitizing Concepts Levert lijst met Gesloten OGO-codes op als 
theoretische basis 

2 Topic Vragenlijst Levert de lijst met OGO-codes op en de 
gestructureerde analyse van de interviews

3 Analyse van de schooldocumenten Inzicht in het verwoorden van de visie op OGO

4 Transformationeel leiderschapstest Profiel transformationeel leiderschap van de 
schooldirecteuren

5 Vragenlijst van Verbiest (6) Score op de schaal van Huffman & Hipp over 
de fase van vernieuwing, als voortgangsindicatie 
over de inbedding van het OGO-concept, in de 
schoolorganisatie van de OGO-scholen

6 Synchrone beschrijving van veertien OGO-scholen (7) (opbrengst van analyse) Synchrone beschrijving van de veertien OGO-
scholen als opbrengst uit het onderzoek

7 Diachrone beschrijving van de langst opererende OGO-school door diepte-
interview met de directeur en onderbouw leraar van die school (8) (opbrengst van 
analyse)

Diachrone beschrijving van de langst opererende 
OGO-school 

Figuur 18. Het onderzoeksproces in een casestudie (Hutjes & Van 
Buuren, 1992, p. 31)
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In dit onderzoek is gestart met een pilot op drie OGO-
scholen, waar tien interviews zijn gehouden, om eventueel 
extra codes te ontdekken om het codesysteem te comple-
teren. De onderstaande vragenlijst (zie tabel 12 hieronder) 
is als leidraad genomen voor de afgenomen interviews. 
Deze is gebaseerd op de 18 Gesloten OGO-codes (aange-
duid met een G) uit de literatuur en gekoppeld aan de 
componenten van het heuristisch balansmodel van het 
lerend activiteitssysteem. In tabel 9 gaven we de achttien 
Gesloten OGO-codes in samenhang met de componen-
ten van het balansmodel. In het theoriedeel verantwoord-
den we hoe de relatie is gelegd van codes naar componen-
ten. Het blijft nog steeds een theoretisch beeld dat we 
hebben van een OGO-school en we gingen na welke vra-
gen we kunnen stellen om na te gaan of ons codesysteem 
adequaat is om de praktijk te dekken. Deze pilot van drie 
scholen, die werd uitgevoerd op scholen die al ver gevor-
derd zijn met de transitie van PGO naar OGO, leverde 
extra OGO-codes op die we verderop beschrijven.

6.4.4 Informatiebronnen en triangulatie

VOORBEELD < “Triangulatie vermindert de mogelijkheden 
van systematische vertekeningen als gevolg van 
beperkingen van de gehanteerde techniek, de speci-
fieke invalshoek van de verkregen informatie in het 
veld en een subjectieve waarneming van de onderzoe-
ker” (Wester, 2000, pp. 76, 77). >

In dit onderzoek werden de data uit de interviews ge-
kruist met data uit andere bronnen met als doel om een 
zo goed mogelijke vergelijking te kunnen trekken tus-
sen OGO-scholen en de theorie van het lerende activi-
teitssysteem. Via de interviews kunnen we het proces 
feitelijk, als het ware ‘live’, meemaken. Via documenten-
analyse gebeurt dat achteraf. We beschrijven hier de in-
formatiebronnen waarvan we gebruik maken, zoals ver-
meld in tabel 10.

Tabel 12 

Topicvragenlijst voor de eerste serie van tien interviews

Openingsvragen - Keuze voor c.q. Visie op OGO (G18)
Deze vragen gaan over de persoon van de geïnterviewde: waarom de keuze voor het onderwijs, opleiding, loopbaan, huidige functie, waarom 
keuze voor OGO, persoonlijk ontwikkelingsplan e.d.

I. Rolverdeling
Er worden vragen gesteld die de relatie aangeven tussen wat iemand als persoonlijke bagage meebrengt en hoe die competenties ingezet wor-
den in het transitieproces van PGO naar OGO. De verandering van de onderwijsvisie in de richting van een volledig en systematisch geïmple-
menteerd OGO vraagt om een adequate inzet van expertises van alle actoren binnen de school.

II.  Object 
Transitie (G17), en Reflectie (G14)
De geïnterviewde wordt bevraagd op de wijze waarop de onderwijsontwikkeling in gang wordt gezet, persoonlijk wordt ervaren.

III. Hulpmiddelen
Coaching (G2) en Collegiale Consultatie (G4)
Er wordt doorgevraagd over de ondersteuning die de geïnterviewde ontvangt. Er wordt nagegaan of er een vorm van coaching of collegiale 
consultatie plaatsvindt.

IV. Subject
Lerende Organisatie (G11)
Plaats van de leraar als individu en deel uitmakend van een team is punt van aandacht gericht op het ontwikkelingsproces van de leraren in het 
transitieproces van PGO naar OGO. Het lerend perspectief van leraren in kwestie heeft de aandacht.

V. Veld & Regels
Kernwaarden OGO (G9), Leiderschap (G10) en Structuur (G15)
Bij elke geïnterviewde wordt nagegaan welke rol men ziet voor het managementteam en voor de persoon van de schoolleider met het oog op 
regels. Zo wordt nagegaan of die persoon eigenschappen worden toegedicht van transformationeel leider. Er wordt doorgevraagd op de stijl van 
leidinggeven. Elke schoolleider van de onderzoeksschool vult een vragenlijst in om de mate van transformationeel leiderschap na te gaan.
Er wordt doorgevraagd op de wijze waarop het OGO-concept (al dan niet) planmatig wordt aangepakt. Welke beleidsmaatregelen er vanuit het 
management zijn genomen om de transitie in gang te zetten. Welke voorbeelden daarbij kunnen worden genoemd en of gebruik wordt gemaakt 
van de vijf kernwaarden van OGO. Of er sowieso structuur is aangebracht in het vernieuwingsproces in de vorm van vernieuwingstopics die 
worden ingezet. 

VI. Communities of Practice
Collectief Leren (G3), Individueel Leren (G6), Kennisconstructie (G8) en Subjectief Concept (G12)
Bij elke geïnterviewde wordt nagegaan hoe de onderlinge communicatie plaatsvindt over het transitieproces van PGO naar OGO. Er worden 
vragen gesteld die de relatie aangeven tussen wat iemand als persoonlijke leervragen heeft en welke leervragen het team oppakt. Zo wordt nage-
gaan hoe de relatie collectief en individueel leren zich voltrekt en hoe de kennisconstructie op die betreffende school wordt opgebouwd. 

VII. Institutionaliseren
Doelgericht aanbod (G1), Condities & Voorwaarden (G5), Internaliseren (G7), OLD’s (G13), Thematiseren (G16) en Visie op OGO (G18)
Er wordt nagegaan of er tegen belemmeringen wordt aangelopen bij het vernieuwingsproces als gevolg van structurele condities. Daar wordt 
op doorgevraagd. De in te zetten middelen/strategieën worden nagegaan en geïnventariseerd. Zo wordt gekeken hoe OGO wordt geïmplemen-
teerd en voor welk vakgebied dat wordt aangepakt. Het lerende vermogen van de school wordt gepolst en in een schaalmodel (pre-initiatie, initi-
atie, implementatie of institutionalisering) moet de geïnterviewde aangeven in welke fase van de invoering de school zich bevindt (zie theorie 
model Verbiest, het driecapaciteitenmodel uit paragraaf 4.5.5). Bij het nagaan van belemmeringen wordt om de vereiste condities gevraagd die 
invoering vergemakkelijken.
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Eerste bron van informatie: interviews

In tabel 10 markeren we de tien interviews uit de pilot 
als bron nummer 1 en de 40 interviews daarna als bron 
nummer 2. In totaal gaat het om 50 interviews. We be-
vragen de praktijk om de veronderstellingen uit het the-
oretisch balansmodel te beproeven. Door een nauwkeu-
rige beschrijving van bepaalde achtereenvolgende 
gedragingen of toestanden, met vermelding van het op-
gegeven motief bij elke verandering, kunnen we een 
beeld krijgen van veranderingen en hun oorzaken op 
meso- en microniveau. 

Uiteenlopende zienswijzen van leraren in de school als 
systeem namen we onder de loep. We voegden allerlei 
meningen niet bij elkaar, maar letten op de onderlinge 
verschillen tussen waarden, normen, visies, percepties, 
attitudes en gedragingen. Doordat we de mogelijkheid 
hadden subjecten te vragen naar hun perceptie van be-
paalde kenmerken van andere betrokkenen in het 
schoolsysteem konden we nagaan in hoeverre de waar-
neming van de werkelijkheid van de één overeenkomt 
met die van de ander. 

VOORBEELD < Referentieonderzoek (behorend bij de 
interviews) 
Bij de interviews vond er een referentieonderzoek 
plaats nadat de interviews op de onderzoeksscholen 
waren afgerond. Dat gebeurde als een ‘second opinion’ 
om te reflecteren op de uitkomsten van de informatie 
uit de casestudies. De personen met wie de interviews 
plaatsvonden, zijn schoolbegeleiders van onderwijsbe-
geleidingsdiensten. Een eerste interview vond plaats 
met een ervaren schoolbegeleider die meer dan vijftien 
jaar ervaring heeft met de invoering van OGO-trajecten. 
Daarna vond er een groepsinterview plaats met dertien 
schoolbegeleiders tijdens een bijeenkomst van een 
begeleidersnetwerk, waaraan ook de schoolbegeleider 
deelnam die van tevoren al was geïnterviewd. Het totaal 
van geraadpleegde schoolbegeleiders is dus dertien. De 
data die de interviews met de schoolbegeleiders 
opleverden, werden in het praktijkdeel gemarkeerd 
onder de noemer ‘SBD’ (Schoolbegeleidings dienst). 
Deze check kan opgevat worden als een vorm van 
datatriangulatie, naast gehanteerde bronnen werden 
hier schoolbegeleiders als bron geraadpleegd om 
verkregen data met elkaar in verband te brengen. >

Tweede bron van informatie: schooldocumenten

Om zicht te krijgen op hoe vanuit het beleid van de 
school de onderwijsvernieuwing van OGO in de basis-
school vormgegeven is, vond er bij de synchrone be-
schrijving een analyse plaats van schooldocumenten. 
Daaronder verstaan we het schoolplan (dat dient als be-
leidsplan en dient om de vier jaar te worden geschreven 
voor de onderwijsinspectie), de schoolgids (dat dient als 

communicatiemiddel van het beleid van de school naar 
derden, vooral de ouders) en de nieuwsbrieven die naar 
de ouders en extern betrokkenen van de school gaan. Op 
grond van de documentenanalyse konden we vaststellen 
in hoeverre de school haar beleid ten aanzien van de im-
plementatie van OGO heeft geborgd. En of dat beleid in 
lijn is met wat men zich in de praktijk aan implementa-
tie-inspanningen getroost. Bij de documentenanalyse 
werd vooral gelet op die zaken die antwoord kunnen ge-
ven op de onderzoeksvragen. Bijvoorbeeld: wat wordt er 
vermeld over teambuilding, hoe is de opvang van nieu-
we collega’s geregeld, hoe leren zij de school en het con-
cept verstaan, op welke manier is er intervisie en collegi-
ale ondersteuning? 

Derde en vierde bron van informatie: 
schoolleiderstest en zogenaamde Verbiest-score

Onder deze categorie vallen de matrices (tabel 4 en 5) 
die in paragraaf 4.5.5 zijn weergegeven, voor wat betreft 
visieontwikkeling en de mate van invoering van het con-
cept door middel van collectief leren. Tijdens de inter-
views kwamen deze twee zaken uitvoerig aan de orde.

Met de directeur van de betreffende OGO-school vond, 
zo mogelijk, eveneens een interview plaats in de case-
studie. Een onderdeel van het interview ging over de rol 
van de schoolleider bij de implementatie van OGO in de 
basisschool. Na het interview vulde de directeur een test 
in (zie bijlage 6: Verbiest, 2006). Het betrof een test die 
de mate van leidinggeven aangeeft in transformationeel 
opzicht, bewerkt door Verbiest (2006). Deze test zegt 
ook iets over de stijl van leidinggeven en het lerend ver-
mogen van de school als organisatie. Die vragenlijst is 
louter ontwikkeld als illustratie en als didactisch hulp-
middel en is gebaseerd op alle dimensies die Leithwood 
et al. (1996) aan transformationeel leiderschap onder-
scheidden.

Vijfde bron: Diepte-interviews uit de diachrone 
analyse.

De diachrone analyse op zich is geen bron, maar een 
methode. De interviews die gehouden zijn om een dia-
chrone analyse samen te stellen, beschouwen we wel als 
een aparte informatiebron.

Veertien scholen zijn onderworpen aan een synchrone 
analyse hetgeen een meervoudige casestudie opleverde. 
Uit de veertien scholen hebben we één school gekozen, 
en wel de school die het langst met OGO werkt, in totaal 
ongeveer 25 jaar. De beschrijving van de school van vier 
jaar tevoren legden we de schoolleider en een onder-
bouwleraar voor. We interviewden hun opnieuw en on-
derzochten of de school die periode (van 2008 tot 2012) 
verder is ontwikkeld met de implementatie van het 
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OGO-concept. Om uitspraken te kunnen doen over 
schoolontwikkeling in de tijd hebben we voor deze stap 
gekozen. Voor de diachrone beschrijving hebben we ge-
bruik gemaakt van het format dat we in het theoriedeel 
gebruikten om in een theoretisch narratief een indruk 
van een ontwikkelende OGO-school te krijgen (zie para-
graaf 4.8.2). In hoofdstuk 7 (paragraaf 7.7) geven we een 
diachrone beschrijving van een school als lerend activi-
teitssysteem.

6.4.5 Betrouwbaarheid en validiteit

“Criteria voor de kwaliteit van onderzoek en de resulta-
ten ervan worden traditioneel eerder uitgedrukt in ter-
men van de mate waarin men erop kan vertrouwen dat 
in wetenschappelijke uitspraken ‘de werkelijkheid’ juist 
wordt weergegeven” (Wardekker, 2007, p. 50). In dit on-
derzoek is zorgvuldigheid betracht om de kwaliteit van 
de begripsvorming en de theoretische onderbouwing 
zeker te stellen.

Betrouwbaarheid

“Betrouwbaarheid is de mate waarin een waarneming 
stabiel is bij verschillende metingen” (Hutjes & Van 
Buuren, 1996, p. 58). De administratie van de directe 
waarnemingen moet betrouwbaar zijn, de zogenaamde 
externe betrouwbaarheid (Maso & Smaling, 1998, pp. 63- 
86). Externe betrouwbaarheid gaat over de navolgbaar-
heid van het onderzoek als geheel. In dit onderzoek is 
ernaar gestreefd zo precies mogelijk te beschrijven wat 
de onderzoeker doet, wat de manier is waarop de scholen 
en informanten in die scholen worden gekozen en welke 
technieken we hebben gekozen voor de data-analyse. De 
interne betrouwbaarheid betreft de consistentie van be-
grippen en methoden binnen de descriptie van het on-
derzoek zelf. Het gaat erom dat de begrippen op dezelfde 
manier gebruikt worden en dat feit en interpretatie zo 
consequent mogelijk uit elkaar gehouden worden.

De interviews in dit onderzoek zijn integraal opgeno-
men met een digitale voicerecorder. Deze zijn op de 
computer gezet en daarna systematisch en integraal uit-
gewerkt. Pabostudenten hebben geholpen om de inter-
views uit te werken. Dat gebeurde via een briefingbij-
eenkomst waarin mondeling werd toegelicht wat de 
bedoeling was. Naast de eerder genoemde beslissing te 
kiezen voor kwalitatief onderzoek is een van de belang-
rijkste maatregelen voor de interne betrouwbaarheid in 
dit onderzoek de beslissing tot het gebruik van het com-
puterprogramma Atlas-ti (Muhr & Friese, 2004). Met dit 
hulpmiddel zijn op een consequente en navolgbare ma-
nier codes toegekend aan uitspraken van respondenten. 
De definities van de begrippen maakten het mogelijk 
om binnen de uiteindelijke omvangrijke hoeveelheid co-
des de overeenkomsten en verschillen na te gaan. 

Triangulatie is toegepast om de interne betrouwbaar-
heid te verhogen. Verschillende bronnen geven infor-
matie over het te bestuderen verschijnsel.

Het toekennen van codes aan de uitspraken in de inter-
views is steeds met twee personen gebeurd. Naast de 
onderzoeker hebben twee collega’s elkaar bijgestaan om 
te coderen. Het discours dat ontstond waarom die code 
en geen andere werd toegekend, heeft geleid tot het 
goed doordenken welke code bij welke quote past. De 
leidende vragen hierbij waren steeds: hoe betrouwbaar 
is onze indeling? Hoe navolgbaar is wat de onderzoeker 
doet en accorderen andere data daarbij? Met betrekking 
tot de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, voerden we de 
uitgetypte interviews in met z’n tweeën in het data-ana-
lyseprogramma. De onderzoeker deed zich voor als deel-
nemer en analist, de collega als analist. Hiermee werd 
de spanning tussen afstand en nabijheid64 van de onder-
zoeker overbrugd om zo de “discursieve rationaliteit” te 
waarborgen bij de codetoekenning, een element van de 
interne betrouwbaarheid (Wardekker, 2000, p. 269). 
We zagen de beperktheid van de Gesloten codes bij de 
eerste tien interviews uit de eerste drie pilotcases en 
hebben op grond daarvan het codesysteem uitgebreid. 
Voortschrijdend inzicht deed besluiten om Open OGO-
codes te gebruiken voor die zaken die niet gedekt kon-
den worden met de Gesloten OGO-codes. Alles is erop 
gericht om een beproeving uit te voeren van het ontwor-
pen theoretische model om te bepalen of het conceptu-
eel sterk genoeg is. 

Validiteit

Validiteit duidt op het geldigheidsvraagstuk en gaat er in 
dit onderzoek over of het conceptuele kader, de recon-
structies, de analyses en de coderingen een relatie heb-
ben met de werkelijkheid die we onderzoeken, de prak-
tijken van OGO-scholen. Met andere woorden, het 
werkelijkheidsgehalte: is het theoretisch model een gel-
dige afbeelding van de OGO-praktijken, in casu de veer-
tien OGO-scholen? Het gaat hier om de geldigheid ten 
opzichte van de werkelijkheid zoals we die kennen en in 
de praktijk zelf erkend wordt. Door het houden van in-
terviews is dit geprobeerd na te gaan. Is de wijze waarop 
de fenomenen zijn ge(re)presenteerd adequaat? In het 
eerste hoofdstuk vermeldden we dat we, “om een eerste 
praktijkbeproeving te realiseren, data verzamelen om te 
weten of het ontwikkelde model in een eerste confronta-
tie met de praktijk standhoudt” (paragraaf 1.6). De drie 
pilotcases vormen in het onderzoek een ‘status aparte’, 
omdat uit de analyses van de tien daarbij gehouden in-
terviews de Open OGO-codes zijn ontstaan. 



125Ontwikkelingsgericht Onderwijs

6.5 Fasering en verloop van het onderzoek

De onderzoeksprocedure is volgens een stappenplan 
uitgevoerd:
a selectie van de scholen (de cases in de casestudies) bin-

nen het totale bestand van basisscholen die zich OGO-
school noemen;

b selectie van de leraren op die scholen;
c kennismaking met de scholen;
d uitvoering van de casestudies: interviews (bij de synchro-

ne analyse en later bij de diachrone analyse nog eens) en 
documentenanalyse;

e analyse van de verzamelde data die zijn gegenereerd (na 
de terugkoppeling van de gegevens naar de probleemstel-
ling), de kruising van data, met als doel de argumenta-
tieve keten te vormen voor de eindconclusies;

f rapportage op grond van de analyse en opstellen eind-
conclusies.

In de volgende paragrafen wordt het verloop van de pro-
cedurestappen afzonderlijk beschreven. De stappen zijn 
logisch geordend. Voor wat betreft de chronologie is 
vooraf vastgelegd welke scholen zijn geselecteerd (stap 
a.). Het onderzoek kent een cumulatieve opbouw, waar-
bij onderzoek en analyse cyclisch plaatsvonden. Bij de 
interviews hebben we de mogelijkheid genomen om na 
de eerste pilot van drie scholen het codesysteem aan te 
passen met zogenaamde Open OGO-codes voor de 
tweede pilot, de resterende interviews op elf andere 
scholen (zie de beschrijving in paragraaf 6.4.3). De rap-
portage van de uitkomsten van deze analyse wordt in 
hoofdstuk 7 gedaan.

6.5.1 De selectie van scholen en leraren (stap a.)

Voor het praktijkonderzoek werden in eerste instantie 
veertien scholen als cases gekozen. De selectie was geba-
seerd op drie invalshoeken:
a tips van schoolbegeleiders die scholen begeleiden in hun 

OGO-ontwikkeling;
b gelegde contacten met schoolleiders of ib’ers op studieda-

gen rondom OGO-thema’s;
c genoemde scholen in documenten van de OGO-

academie (via website en andere bronnen).

De selectie van scholen werd voor een deel gemaakt met 
behulp van beschikbare kwantitatieve gegevens. 

Daarvoor waren de volgende indicatoren van belang:
a De grootte van de school65, de gemiddelde schoolgrootte 

ligt in Nederland op ongeveer 227 leerlingen (CBS-
jaarboek, 2004). Extreem kleine scholen vallen buiten 
de doelgroep, al heeft S6 minder dan 100 leerlingen.

b De geografisch ligging (spreiding over Nederland en al 
dan niet verstedelijkte omgeving), de geografisch sprei-
ding van de scholen is voor de doelgroepen verschillend. 
De grootste concentratie OGO-scholen ligt in Noord-

Holland. Er wordt tenminste naar één school gezocht in 
een landelijk gebied. Verder is spreiding over de provin-
cies in Nederland een aandachtspunt. 

c Duur van het werken met het OGO-concept: wij kiezen 
voor een spreiding in de duur: kort, middel en lang bezig 
met de invoering van OGO66;

d De ‘bouw’ in de school: onder-, midden- of bovenbouw;
e Per bouw kijken naar beginnende en gevorderde leraren;
f Levensbeschouwing/identiteit, de hoofdgroepen worden 

in het onderzoek gespreid vertegenwoordigd, namelijk 
openbare en christelijke scholen, laatste gesplitst in 
rooms-katholieke en protestants-christelijke scholen;

g Reguliere basisscholen en sbo-scholen, speciale basisscho-
len. Ook in het sbo wordt OGO als concept doorgevoerd.

De overwegingen op basis van de bovenstaande criteria 
vormen het uitgangspunt voor het samenstellen van een 
scholenlijst. Die lijst is afkomstig van de site van de 
OGO-academie. Voor de selectie van de scholen is advies 
gevraagd van schoolbegeleiders van de schoolbegelei-
dingsdienst voor OGO, de Activiteit, en van bestuursle-
den van de OGO-academie. Zij adviseerden scholen te 
selecteren die al vanaf het eerste uur (vanaf begin jaren 
negentig van de vorige eeuw) bezig zijn met OGO, maar 
ook beginnende scholen die net een paar jaar bezig zijn 
met de invoering. Zij gaven aan dat geografische sprei-
ding en spreiding over platteland en stad eveneens rele-
vante selectiecriteria zijn. In tabel 13 is de lijst met gese-
lecteerde scholen weergegeven.

Na de selectie van de school, werd de directeur eerst per 
mail benaderd, zodat deze het verhaal op zich kon laten 
inwerken (zie de verstuurde brieven in bijlage 1). De laat-
ste zin van de mail vermeldde dat er binnen een week 
over de vraag telefonisch contact zou worden gelegd. De 
meeste directeuren legden de vraag eerst voor aan hun 
team. De eerste vraag luidde meestal: ‘Waarom zijn ze 
uitgekozen en wat levert het ons op?’ De meeste scholen 
reageerden positief en wilden meedoen om hierdoor 
een screening te krijgen hoe hun school ervoor stond in 
het vernieuwingsproces.

6.5.2 Aantal interviews

In totaal zijn er vijftig interviews gehouden. Er is een in-
terview geweest met een schoolbegeleider en aansluitend 
met een netwerk schoolbegeleiders van dertien personen 
(inclusief degene die apart is geïnterviewd). Voor de plaats 
die de schoolbegeleiders innemen in het onderzoek ver-
wijzen we naar 6.4.4 onder het tussenkopje ‘referentieon-
derzoek’. Het aantal mensen dat aan het onderzoek mee-
deed, komt op 66 personen. Dat getal bestaat uit 47 
interviews één op één (47 personen); drie interviews met 
tweetallen (zes personen) en een interview met schoolbe-
geleiders (dertien personen): totaal 66 personen.
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In figuur 19 geven we een overzicht van de spreiding 
over Nederland van de scholen die participeren in het 
onderzoek. We hebben daarvoor gekeken naar eerder 
genoemde selectiecriteria.

6.5.3 Selectie van de leraren binnen de scholen 
(stap b.)

Het uitzoeken welke leraar uit welke bouw voor de inter-
views beschikbaar was, gebeurde in overleg. In ieder ge-
val werden de directeur en de intern begeleider gevraagd 
mee te doen en daarnaast twee leraren. Daarbij werd 
gekeken of de persoon in de onder-, midden- of boven-
bouw werkte en hoeveel ervaring deze heeft met het 
OGO-concept. 

Een aantal variabelen speelt in de selectie een rol:
a de motivatie voor onderzoeksdeelname;
b de mate van ervaring met het OGO-concept;
c de mate van reflectief vermogen67;
d sekse.

De relevantie van de variabelen is voor een deel geba-
seerd op de redeneringen in dit hoofdstuk en in voor-
gaande hoofdstukken; ze zijn ook ontleend aan gege-
vens in de literatuur (reflectief vermogen en mate van 

S1:  Amsterdam  
S2:  Amsterdam  
S3:  Apeldoorn

 S4:  Rosmalen
 S5:  Nuenen

 S6:  Tjallebert

 
S7:  Schagen

 
S8:  Winsum 

(Groningen)
S9:  Amsterdam

 
S10: 

 

Amsterdam

 
S11: 

 

Amsterdam

 
S12: 

 

Goes 

 

S13: 

 

Veenendaal

 

S14: 

 

Ede

 

 

Figuur 19. De geografische spreiding van de onderzoeksscholen die 
in het onderzoek participeren

Tabel 13 

Geselecteerde scholen met kenmerken en geïnterviewde personen

School Code Denominatie Groot, aantal 
leerlingen 

Duur OGO  
in jaren 

Geïnterviewde personen per school:
leraar (lk), Ib’er/coach (ib) en directeur (dir) 

dir onderbouw midden-/bovenbouw

S1 RK Groot Lang ervaren ib - ervaren
ib - ervaren
lk - ervaren

S2 OBS Groot Lang ervaren ib - ervaren

S3 OBS Groot Lang ervaren ib - ervaren
lk - ervaren

ib - ervaren

S4 OBS Groot Middel ervaren ib - ervaren
lk - ervaren

ib - ervaren
lk - onervaren

S5 OBS Groot Lang ervaren lk - ervaren ib - ervaren
lk - onervaren

S6 OBS Klein Middel ervaren lk - ervaren
lk - ervaren

S7 OBS Groot Lang ervaren lk - onervaren
lk - ervaren

ib - ervaren
lk - onervaren

S8 PC Klein Middel ib - ervaren
lk - ervaren

ib - ervaren
lk - onervaren

S9 RK Groot Lang ervaren ib - ervaren
lk - ervaren

ib - ervaren

S10 RK Groot Lang ervaren ib - ervaren ib - ervaren

S11 RK Groot Lang ib - ervaren
lk - ervaren

ib - ervaren

S12 OBS Groot Kort ervaren

S13 PC Groot Kort ervaren ib - ervaren ib - ervaren

S14 PC Groot Kort ib - ervaren
lk - ervaren

ib - ervaren
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ervaring). Het gaat om de mogelijke variabelen die een 
rol kunnen gaan spelen bij het (her)formuleren van de 
veronderstellingen gaandeweg het onderzoek.

Werkervaring
Uit het onderzoek van Hoogeveen gericht op het basis-
onderwijs blijkt (1999, p. 292) dat, naarmate de oplei-
ding later in de tijd werd afgesloten (na 1980), de leraren 
minder leerstofgericht waren. Zij legt een link met de 
invloed van de lerarenopleiding, waar de beroepsmotiva-
tie in grote mate wordt bepaald. Huberman (1995) en 
Kelchtermans (1994) keken eveneens naar de beroepser-
varing van leraren. Zij geven aan dat leraren in de mid-
denfase van hun loopbaan (tussen 35 en 45 jaar oud) in-
vloed uitoefenen op de identiteit (levensbeschouwelijk, 
pedagogisch, onderwijskundig) van de school. Zij leg-
gen daarbij de link met de reflectiekwaliteit van die mid-
denfasegroep. Leraren met meer ervaring hebben meer 
invloed op de school.

Mate van reflectief vermogen
Ervarenheid hoeft niet per se de enige bron te zijn van 
een sterk reflectief vermogen. Ook de periode waarin 
men op de lerarenopleiding heeft gezeten, speelt daarbij 
een rol (Hoogeveen, 1999). Op die opleidingen is het 
oefenen van het reflectief vermogen van studenten iets 
van de laatste decennia (Pauw, 2007). Lagerwerf & 
Korthagen (2006, 2008) wijzen erop dat de mate van 
het articuleren waarvoor men staat, bepaalt welke reflec-
tiekwaliteit men heeft.

Persoonlijke kant
Uit het onderzoek van Hoogeveen (1999, p. 282) blijkt 
dat voor zowel mannen als vrouwen de zorg om het wel-
bevinden van leerlingen het meest centraal staat. 

6.5.4 Kennismaking met de scholen (stap c.)

Via e-mail is het eerste contact gelegd (zie brief in bijlage 
1B). Daarna is er per telefoon contact geweest om te vra-
gen of de directie toestemming geeft mee te doen met 
het onderzoek. Als er groen licht kwam, is medewerking 
gevraagd mensen te vragen voor een interview van een 
uur. Als pabodocent konden we steeds een beroep doen 
op pabostudenten om, of bij het interview aanwezig te 
zijn of, om een groep kinderen over te nemen voor de 
leraren die meededen aan de interviews. De gevraagde 
studenten hielpen ook mee het interview letterlijk uit te 
typen in Microsoft Word. De scholen zelf hoefden zo-
doende niet voor vervanging te zorgen. Dat gaf de direc-
tie de mogelijkheid mensen vrijuit te kunnen vragen om 
hun medewerking aan de interviews te verlenen. We 
keken per school naar een spreiding van ervaring of 
minder ervaring, onder- en middenbouw of bovenbouw. 
In ieder geval vroegen we in elke school een directeur of 
mt-lid en een ib’er, belast met de coaching en zorgtaken 

rondom de invoering van OGO. Samen met de directeur 
werd er een datum vastgesteld waarop de gevraagde 
mensen beschikbaar waren. Die afspraak werd een aan-
tal weken, soms een aantal maanden van tevoren ge-
maakt. We trokken er een dag voor uit om de vier inter-
views te kunnen houden die opgenomen werden met 
een voicerecorder. Voordat de interviews plaatsvonden, 
werden de schooldocumenten bestudeerd die via de 
website van de school beschikbaar waren, zoals school-
plan en schoolgids en in een enkel geval het inspectie-
rapport.

6.5.5 Interviews (stap d.)

Voor wat betreft de manier van bevragen, is voor een 
open benadering gekozen aan de hand van een topic vra-
genlijst. Open interviews, een topic vragenlijst om niet 
te zeer sturend op te treden en de inbreng van de geïn-
terviewde te waarborgen en aan de andere kant vast te 
houden aan het stramien van vragen dat noodzakelijker-
wijs de revue dient te passeren. Ter plekke kregen de 
respondenten inzage in de hoofd- en subvragen van het 
onderzoek en spraken we van tevoren door wat de be-
doeling was van het interview. De invoering van OGO 
staat centraal, daarover gaan de vragen. Maso en Smaling 
(1998, pp. 88-89) stellen als eis voor de beginvraag dat 
deze het gebied bestrijkt waarbinnen het interview zich 
beweegt. De geïnterviewde dient zich op haar/zijn ge-
mak te voelen om de persoonlijke vragen te kunnen be-
antwoorden en de onderzoeker moet de ruimte geven. 
We gebruiken de volgende startvragen: “Kun je vertel-
len”:
a “Wie ben je (naam noemen) en hoe lang zit je in het 

onderwijs?’
b “Hoe ziet je loopbaan eruit tot nu toe?”
c “Waar in je loopbaan ben je met OGO in aanraking 

gekomen?” 

Voorafgaand aan de reeks interviews en schoolbezoeken 
werd een proefinterview gehouden op 4 juli 2007 op 
School S3 met de OGO-coördinator van de school. De 
uiteindelijke interviews voor de synchrone analyse von-
den plaats van 27 november 2007 t/m 24 juni 2009. Op 
21 juni 2012 vonden de interviews plaats voor de diachro-
ne analyse.

Op basis van de literatuur zijn achttien zogenaamde 
Gesloten OGO-codes (G-Codes) gedestilleerd (zie bijla-
ge 2, tabel B2.1). Als selectiecriterium voor het selecte-
ren van die codes zijn de theoretische opbrengsten ge-
bruikt, zoals we die beschreven hebben in de 
hoofdstukken 2 tot en met 4. Op basis hiervan is een 
topic vragenlijst opgesteld (zie tabel 12 uit paragraaf 
6.4.3). Deze is gebruikt bij de pilotcase van de eerste tien 
interviews op drie OGO-scholen, om onder andere aan-
vullende OGO-codes op het spoor te komen. Naar aan-
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leiding van de resultaten werd de topic vragenlijst aan-
gevuld en/of gewijzigd, waarmee de volgende veertig 
interviews werden gehouden op elf OGO-scholen. 
Tevens werden ook de eerder bekeken tien interviews uit 
de drie pilotscholen opnieuw met het hele codesysteem 
geanalyseerd. Uiteindelijk zijn alle interviews uit de 
veertien scholen met het hele codesysteem geanaly-
seerd.

6.5.6 Verwerking en analyse van de gegevens 
(stap e.)

De interviews werden opgenomen met twee voicerecor-
ders die op een pc kunnen worden aangesloten. Twee, 
voor het geval er één weigert of niet scherp heeft opge-
nomen. We spraken per interview een uur af, dat inhou-
delijk een maximum had van gemiddeld 55 minuten. 
Als we daar de introductie met de hoofd- en subvragen 
aftrekken, houden we inhoudelijk gemiddeld 50 minu-
ten interviewtijd over. Dat leverde in totaal 50 interviews 
van 50 minuten op en geeft 2500 minuten interview. 
Gemiddeld leverde een interview uitgetypt tien kantjes 
A4 op. In totaal beslaan die 2500 minuten interviews 
500 kantjes A4. Met een collega samen voerden we de 
uitgetypte interviews in (zie paragraaf 6.4.5 onder het 
kopje betrouwbaarheid). Per interview besloeg het in-
voeren qua tijd gemiddeld 1 uur en 15 minuten. We had-
den soms discussies over de codes die aan uitspraken 
moesten worden toegekend. We hadden altijd vooraf ie-
der voor zich het interview van codes voorzien en we 
kregen vaak discussie over onze verschillen in het labe-
len. In een enkel geval voegden we een memo toe hoe 
onze redenering is geweest bij het labelen van een code. 
De interpretaties werden tegenover elkaar afgewogen. 
Meerdere malen kwam het voor dat we elkaar konden 
aanvullen in het toekennen van de codes. De betrouw-
baarheid nam toe wanneer we ieder voor zich vooraf in 
de voorbereiding labelden en daarover samen in gesprek 
gingen. Deze vergelijking liet zien dat er zeventig pro-
cent consensus was over de toekenning van de codes. De 
resterende dertig procent kon door onderlinge afstem-
ming tot een valide keuze leiden. 

Voor de verwerking en de analyse van de data uit de in-
terviews is een kader ontwikkeld dat als basis zal dienen 
voor het beschrijven van de onderzoeksresultaten in 
hoofdstuk 7.
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7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren we de onderzoeksresulta-
ten en tonen we welke aansluiting er is tussen de theorie 
en wat we in de praktijk aantreffen. Uit de theorie heb-
ben we de zogenaamde Gesloten OGO-codes afgeleid, 
omschreven en verbonden met het daar ontwikkelde ba-
lansmodel (zie figuur 17 in paragraaf 6.2). Het balans-
model vormt het analysekader voor het praktijkonder-
zoek. De functie van de codes is om kenmerken van 
OGO-scholen als lerende organisatie te ontdekken.

Van veertien scholen komt een momentopname in beeld 
en van één van die veertien scholen komt een tijdsspan-
ne in beeld. Die momentopname is een synchrone analyse 
van het tijdstip waarop de school de balans opmaakt van 
de doorgemaakte ontwikkeling. We vatten dat moment 
op als een foto, een opname van de actualiteit van dat ene 
moment dat een resultaat oplevert in de wisselwerking 
tussen de geïnterviewde en de onderzoeker. De resulta-
ten daarvan beschrijven we in paragraaf 7.4.

In paragraaf 7.5 worden de resultaten beschreven van de 
triangulatie die we in dit onderzoek hebben toegepast en 
die methodologisch beschreven zijn in paragraaf 6.4.4. 
In paragraaf 7.6 wordt vervolgens de samenhang be-
schreven van de resultaten van het synchrone onderzoek 
en de resultaten van de triangulatie.

Naast de synchrone analyse geven we in paragraaf 7.7 een 
diachrone analyse van de langst opererende OGO-school, 
gekozen uit de veertien deelnemende scholen uit de syn-
chrone analyse van dit onderzoek. We vatten de diachro-
ne analyse op als een film of video die de ontwikkeling 
van vier achtereenvolgende jaren weergeeft. Die tijds-
spanne komt in beeld door een tijdreeks met twee tijd-
stippen, die van 2008 en die van 2012. Er wordt een ver-
gelijking getrokken tussen die twee meetmomenten. 
Die twee analyses hebben we gebruikt om een beschrij-
ving van de school in beeld te krijgen en geven een em-
pirische beproeving om te kijken of het ontwikkelde the-
oretische kader bruikbaar is om te begrijpen wat er in 
die ene en in andere praktijk gebeurt. De activiteitstheo-
rie kan gebruikt worden om een ontwikkelingsgang in 
een tijdsspanne te analyseren.

7.2 Open OGO-codes uit eerste pilot met 
drie OGO-scholen

De pilot op de eerste drie OGO-scholen, waarbij tien in-
terviews zijn gehouden, zijn we ingegaan met de 
Gesloten OGO-codes (zie tabel 8 in paragraaf 6.3). In 
bijlage 2 (tabel B2.1) zien we dat binnen de eerste pilot-
case van elke school de directeur is geïnterviewd. 
Daarnaast van S1 drie leraren, van S2 één leraar en van 
S3 drie leraren: totaal dus tien geïnterviewden.

In hoofdstuk 6 beschreven we de Gesloten OGO-codes 
als codes die rechtstreeks uit de literatuur afgeleid zijn. Ze 
vormen de sensitizing concepts. De pilot op de drie 
scholen heeft veertien Open OGO-codes opgeleverd, op 
te vatten als verfijningen van de Gesloten OGO-codes, 
omdat ze dicht bij het concrete niveau van het werken 
met OGO zitten. Ze komen voort uit het bevragen van de 
praktijk en dekken de episodische kennis (dit begrip 
werd uitgelegd aan het slot van paragraaf 3.5.3) van lera-
ren die met OGO werken in hun praktijken. Bij het labe-
len van de uitspraken uit de interviews in Atlas-ti zijn ze 
ontstaan in aanvulling op de gecodificeerde (theoreti-
sche) kennis. De Open codes zitten op het vlak van ‘the-
ory-in-action’ (Schön, 1990). In reflectie is opgeslagen 
wat leraren in hun handelen doen en deze handelingen 
worden als gewoontes beschouwd. We bedoelen daar-
mee zaken die in de praktijk in de handelingen van lera-
ren voorkomen, maar op een niveau hoger worden geab-
straheerd. Als voorbeeld noemen we ‘leerlijnen’: de 
leraar weet waar de ontwikkeling van een kind in een 
vakgebied naartoe leidt in de sequentie van leerstof, ge-
relateerd aan de fasen van de ontwikkeling van het kind. 
De leerlijn die daarbij leidend is, vormt het metaniveau 
waarmee de leerstofeenheid verbonden is. Zo geldt dat 
ook voor ‘kerndoelen’: doelen die de overheid heeft op-
gesteld en die als een metakader boven het aanbod uit-
stijgen. De handelingen van de leraar dienen aan dat 
kader te voldoen, zodat het kind leert wat in die fase 
dient te worden aangeboden. ‘Toetsing’ appelleert aan 
de visie op opbrengsten en is als zodanig een doe-activi-
teit die door de keuzes die de leraar maakt een metani-
veau veronderstelt. 

Hoofdstuk

De onderzoeksresultaten 7  



130 Expansief leren van een schoolorganisatie

De methodologie is gebaseerd op de grounded theory (zie 
paragraaf 6.4), waarbij sensitizing concepts ruim worden 
opgevat. Het gaandeweg toevoegen van codes hoort hier-
bij. De theoriekennis en de praktijkkennis versterken zo 
elkaar. Tuomi-Gröhn, Engeström en Young (2003) wijzen 
erop dat door de wisselwerking tussen theorie en praktijk, 
de theorie aan verandering onderhevig wordt. Ook de 
praktijk is aan verandering onderhevig waarbij, in ons ge-
val, de leraar actief is in een activiteitssysteem. In deze 
context spreken Wilson en Berne (1999) voor de theorie-
kennis over ‘knowledge for practice’ en voor praktijkkennis 
over ‘knowledge of practice’ of ‘knowledge in practice’.

Samengevat vertegenwoordigen de Gesloten OGO-
codes de gecodificeerde kennis als theoretische basis 
voor de sensitizing concepts (we benoemen ze als OGO-
kenmerken) en de Open OGO-codes de episodische ken-
nis als praktische uitbreiding van de sensitizing con-
cepts. In tabel 14 hieronder staan de definities van de 
Open OGO-codes als resultaat van de eerste pilotcase 
van drie OGO-scholen aan de hand van tien gehouden 
interviews.

Tabel 14 

De veertien Open OGO-codes

Code Open OGO-
codes uit eerste 
ronde meervou-
dige casestudie 

Verwoordingen en duidingen 
van de kenmerken op opera-
tioneel niveau

Selectie van uitspraken uit de eerste ronde van tien interviews gehouden op drie 
OGO-scholen

O1 Good practice Een praktijkvoorbeeld dat 
één of meerdere kenmerken 
van het OGO-concept aan-
duidt en waar anderen hun 
voordeel mee kunnen doen.68

O2 Kerndoelen Het perspectief waarop de 
OGO scholen zich richten 
als doelen die betrekking 
hebben op de ontwikkelings-
gebieden en vaardigheden.

“Want als je alles voortdurend uit de kinderen laat komen, kom je niet aan je 
kerndoelen toe. We komen nooit aan alle kerndoelen toe, daar ben ik van overtuigd. 
Onze kinderen (sbo) komen al met een gigantische achterstand binnen, laten we dat 
voorop stellen. (…) Je moet nadenken waar je naar toe wil met je kerndoelen. Niet: 
wat gaan we in een themaatje stoppen? Natuurlijk is het een pedagogisch concept 
en sluit het op elkaar aan. Maar naast OGO heb je het werken met methodes, zoals 
lezen, taal en rekenen. Daar werden op een MLK-school bijna geen methodes voor 
gebruikt. Dat hele didactische stuk en klassenmanagement hebben veel meer plaats 
gekregen dan alleen het pedagogische stuk”
(S3, dir).

O3 Lerend  
Perspectief69

 Hierbij gaat het om de 
“leergesteldheid” van leraren 
in de leeromgeving om te 
werken aan het vergroten van 
de handelingscompetenties 
binnen een sociale context. 

“Ik vind het heel moeilijk om rekenopdrachten te bedenken bij het thema, ik verzin 
maar wat. Als je merkt dat je daarin stagneert, dan wordt het tijd dat je hulp vraagt. 
En als je dat niet doet, ja, dan schiet het niet op natuurlijk” (S1, lk-ob).

O4 Leerlijnen Tijdens het aanbieden van 
de leerstof in thema’s, een 
belangrijk kenmerk van het 
OGO-concept, worden se-
quenties van vakgebieden en 
ontwikkellijnen van kinderen 
op elkaar afgestemd.

“Door de methode te gebruiken krijg je de leerlijnen in je achterhoofd, dan zie je in 
hoe dat allemaal werkt” (S1, lk-ob).

“Bij kleuters heb je wel die ontwikkelingslijnen nodig om te bepalen wat de leerlijnen 
zijn. Als je amper inzicht hebt op hoe die ontwikkeling van de kleuter verloopt, welke 
ontwikkelingsgebieden je tegenkomt, hoe kinderen stapjes maken in de ontwikke-
ling, dan loop je het gevaar dat je een leuk thema aanbiedt en dat het nergens een 
grond heeft” (S3, ib-ob).

O5 Methodegebruik Het methodegebruik fun-
geert als leraaronafhankelijk 
baken, als referentie om lijn 
aan te brengen in OGO.

“We hebben een rekenmethode, de werkgroep houdt bij hoe de verhouding methode 
en thema’s gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat de methode binnen je thema-activiteiten 
voldoende aan de orde komt” (S2, ib-ob).

“Je spreekt vandaag ook met M., de leraar van groep 3. Zij doet ook OGO-onder-
steuning in de onderbouw. Zij heeft afgelopen jaar heel erg geëxperimenteerd met 
aanvankelijk lezen op de OGO-wijze. Ze is daar super enthousiast over. Je ziet ook 
resultaten. Cito-uitslagen. Maar dan kom je toch met het team in worsteling, van 
ja maar het is erg leraar afhankelijk. Alleen M. kan dat. Wij moeten gewoon aan 
die methode vasthouden. Maar nou denk ik ook dat als het merendeel zegt dat ze 
vertrouwen in die methode moeten hebben, dan moet je dat ook doen denk ik. A., 
de directeur, zal zeggen hé OGO en de methode. Zij is voor OGO en ze is voor het 
vasthouden van de traditionele vakken. Maar wat ik in die vijf jaar schoolontwik-
keling zie, is dat leraren zeggen dat de inhoud van de methodes ook in OGO zit, 
dat moeten we zelf gaan maken. We waren ooit toe aan een nieuwe methode voor 
begrijpend lezen, we hebben het niet gedaan. Lezen vanuit de actualiteit en vanuit 
het thema, daar was iedereen voor. Dus je ziet al een verschuiving van die 50% al 
optreden. En dat is het mooiste natuurlijk, van onderop moet het gebeuren. En dat 
gebeurt dus ook” (S3, mt).
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Code Open OGO-
codes uit eerste 
ronde meervou-
dige casestudie 

Verwoordingen en duidingen 
van de kenmerken op opera-
tioneel niveau

Selectie van uitspraken uit de eerste ronde van tien interviews gehouden op drie 
OGO-scholen

O6 Observatie De sprongen in leren en zich 
ontwikkelen van kinderen 
die in kaart worden gebracht 
volgens vooropgestelde 
doelen.

“We hebben het erover gehad wat een zorgleerling is. Een kind dat goed de leerstof 
aankan en gedragsmatig uitvalt, is ook een zorgleerling. Met die observatiemodellen 
die in Horeb staan, kun je kinderen goed volgen. Je weet wat het kind kan, nog niet 
kan en wat het zou moeten kunnen. Welke sprongen in leren en ontwikkelen zo’n 
kind heeft genomen, kun je met Horeb wel goed in kaart brengen met observeren” 
(S1, lk-ob).

O7 Opinieleider In en buiten de school zijn 
er voortrekkers die het OGO-
concept gestalte geven en 
waar nog onervaren leraren 
van leren. Zij dienen als 
model (modeling).

“B.P. en N.F. dat zijn toch een beetje na F. de grondleggers van OGO” (S1, ib-ob).

“In 1994 kwam ik hier nadat R.G. en W. E. de school hadden opgestart. Zij waren de 
voortrekkers” (S2, dir).

O8 Personeels-
beleid

De schoolleider stuurt op 
het aannemen van nieuw 
personeel dat het OGO-
concept onderschrijft. De 
ontwikkeling van het team 
gebeurt volgens de aan het 
OGO-concept gerelateerde 
leraarcompetenties.

“We hebben het geluk gehad dat wij een goede mix hebben van mensen die afvloeiden 
of een andere baan gingen zoeken, niet omdat ze ontevreden waren of omdat ze ziek 
waren, maar ook nieuwe mensen zijn binnengekomen. Dus het is nu een mix. Mensen 
die hier nu werken, weten eigenlijk bijna niet meer wie er van welke school kwam na 
acht jaar. Er zijn ook een heleboel nieuwe mensen. En dat heeft zich gemengd. Ieder-
een heeft zijn plaats en rol verworven. Er is geen historie bijna meer. Als je nu zegt dat 
er bij de fusie negentig procent historie was en tien procent nieuw, nu is het andersom 
negentig procent nieuw en tien procent historie. Dat maakt ook dat je met die inzet 
een concept kunt gaan vormgeven, anders zou dat niet kunnen” (S3, dir).

O9 Praktijkvoor-
beeld 

Een voorbeeld dat één of 
meerdere kenmerken van 
het OGO-concept reflecteert 
en ingebracht wordt vanuit 
de werkvloer. Het is een 
aanduiding van geoperatio-
naliseerde OGO-kenmerken 
in de praktijk.

“Ik kwam laatst bij een collega die hele goede begrijpend leeslessen deed. Ik weet 
dat het een hot item is bij ons op school, dat vinden mensen nog moeilijk en ze zijn 
er volop mee in ontwikkeling. Toen heb ik aan haar gevraagd of ook anderen dat 
mogen zien. Vind je het goed ik er een filmopname van maak? Dat ga ik doen en dan 
gaan we dat in een bouwvergadering bekijken. Zij is een ervaren leraar, werkt hier net 
maar komt van een andere OGO-school (S1).

“En zo’n school, ja, dan hadden we het thema consultatiebureau, die kinderen waren 
aan het meten en die poppen aan het wegen en elkaar aan het wegen en meten, hele 
rollenspellen, hele gesprekken kwamen er op gang en toen ineens dacht ik: “Ja, dit is 
het!” (S1, lk-ob).

O10 Professio-
nalisering

Scholing (deskundigheidsbe-
vordering) in het toepas-
sen van het OGO-concept 
binnen OGO-communities, 
die bestaan uit mensen van 
binnen en buiten de school 
en die gericht is op de school 
als lerende organisatie.

“De nascholing van B. heeft erg goed geholpen. Ook de intern begeleiders die in de 
groep kwamen hebben veel aangedragen. Onze intern begeleider is er voor de leraar, 
die gaat geen kinderen testen” (S1, lk-ob).

O11 Speerpunt OGO-kenmerken waarop de 
aandacht zich richt op weg 
naar de inbedding van het 
OGO-concept.

“Binnen de taalvorming is woordenschatuitbreiding een speerpunt voor de ontwik-
keling van de school en mezelf./ Ook omgaan met verschillen is een speerpunt” (S1, 
ib-ob).

“De lijn van thematiseren is een speerpunt, hoe je met leraarvaardigheden vanuit je 
popontwikkeling daarvan zou willen leren” (S2, ib-ob).

O12 Toetsing Referentiepunten waaraan 
het OGO-onderwijs wordt 
geëvalueerd.

“Het bestuur heeft daar in het Amsterdamse voor getekend dat we meedoen met 
de Citotoets, de eindtoets. De entreetoets ook en de drie-minuten-toets, begrijpend 
lezen en rekenen. Voor spelling het PI-dictee, maar daar willen we ook richting de 
Cito. En dan hebben we gewoon een compleet leerlingvolgsysteem met landelijk 
genormeerde toetsen. Dan kunnen we zien wat de hiaten zijn, moeten we ergens op 
bijsturen of ligt dat aan de vaardigheid van de leraar. Toch een moment waarop je 
even je onderwijs evalueert” (S2, ib-ob). 

O13 Vergelijking 
ander concept

Het benutten van werkwijzen 
en technieken uit andere 
onderwijsconcepten binnen 
het OGO-concept. Concept 
staat voor een beargumen-
teerde visie op ontwikkeling 
en leren van lerenden.

“Ik heb OGO vergeleken met EGO bij de peuters. Daar was veel meer vrijheid voor 
kinderen, ze keken echt alleen maar naar de kinderen. OGO biedt veel meer struc-
tuur, ook een wat meer duidelijk aanbod van ik wil dat je nu dat gaat doen in sturing 
binnen een bepaald thema” (S1, lk-ob).

“Er zijn allerlei experimenten geweest met meer individueel onderwijs. Dat is 
behoorlijk geleend vanuit het Freinet en je ziet eigenlijk dat die techniek al redelijk 
gemeengoed is geworden. De term “vrije tekst” werd in het begin veel gebezigd, dat 
komt ook uit Freinet” (S2, ib-ob).

O14 Visie op zorg Aandacht voor de ontwikke-
ling van de kinderen binnen 
het onderwijzen volgens het 
OGO-concept, beredeneerd 
vanuit het feit dat elk kind 
uniek is.

“Er blijven hier veel kinderen binnenboord. Er zijn nu drie echte zorgleerlingen in de 
groep. Ze draaien eigenlijk een eigen programma. Vooral bij het leesonderwijs merk 
je dat voor extra aandacht. Die kinderen voelen zich perfect en hebben niet het idee 
dat ze andere dingen doen. Een zorgleerling kan op veel vlakken een zorgleerling 
zijn. Sommige kinderen worden zorgleerling-af. Ik heb een druk jongetje in de groep, 
hij doet het perfect in groep 3. Veel structuur nodig en regelmaat. Hij komt goed 
mee. Voor mij heeft hij dat stickertje niet” (S1, lk-ob).
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7.2.1 Gesloten en Open OGO-codes samen met 
de componenten van het balansmodel

De codes zijn onderverdeeld in Open (O-codes) en 
Gesloten OGO-codes (G-codes). De Gesloten codes heb-
ben een rechtstreekse verbinding met het theoretisch 
deel van deze studie, de Open codes komen voort uit 
uitspraken van de eerste pilotcase op drie OGO-scholen. 
We stellen in totaal achttien Gesloten OGO-codes en 
veertien Open OGO-codes op. 

We willen aangeven wat de opbrengst van de Open 
Codes is voor dit onderzoek. Dat doen we door met argu-
menten de toegevoegde waarde te laten zien in de wijze 
waarop we de Open en Gesloten codes verbinden met de 
componenten van het balansmodel.

Gesloten codes
De verbinding van de Gesloten codes met de componen-
ten van het model van het activiteitssysteem hebben we 
in het theoriedeel uitgelegd. In paragraaf 3.6 gaven we 
de verbinding van de geselecteerde Gesloten codes uit 
hoofdstuk 2 en 3, waarmee ook de onderwijsontwikke-
lingsaspecten verbonden zijn (zie tabel 2 uit paragraaf 
3.6). In paragraaf 4.8 gebeurt hetzelfde met de Gesloten 
Codes die uit hoofdstuk 4 voortkomen (zie tabel 6 uit 
paragraaf 4.8.1). In paragraaf 5.5 gaven we het hele over-
zicht van de ontwikkelingsaspecten verbonden met de 
Gesloten codes en het balansmodel (zie tabel 7 uit para-
graaf 5.5). Bij Rolverdeling staan geen Gesloten codes, 
omdat we die niet in de literatuur hebben gevonden. We 
hebben wel condities gevonden, maar die komen uit het 
pilotonderzoek en worden bij de Open codes genoemd.

Open codes
We leggen hieronder per component uit hoe we ons de 
verbinding voorstellen van de Open codes met de com-
ponenten van het balansmodel:

Rolverdeling
In paragraaf 4.8.2 beschreven we de opbrengst van de 
theorie in een narratief. Bij Rolverdeling gaven we aan 
dat bij de verandering van onderwijsvisie naar OGO 
ontwikkelingsstappen ondernomen worden die het ac-
tiviteitssysteem in zijn geheel ten goede komen. Eén as-
pect daarvan is dat professionals in het systeem in hun 
competenties zich ontwikkelen. Binnen een activiteit-
stheoretische benadering wordt ontwikkeling ook als 
een kenmerk van competentie gezien. De ontwikkeling 
van de vereiste handelingsbekwaamheid is bij perso-
neelsontwikkeling (verbonden aan Rolverdeling, zie ta-
bel 7 uit paragraaf 5.5) van belang. We verbinden de 
Open codes ‘methodegebruik’ (O5), ‘observatie’ (O6), 
‘toetsing’ (O12) en ‘visie op zorg’ (O14) met Rolverdeling. 
De rationale daarachter is dat verandering van de onder-
wijsvisie in de richting van een volledig en systematisch 
geïmplementeerd OGO vraagt om een adequate inzet 

van alle actoren van de school. Leraren dienen los te ko-
men van het gebruik van methodes in de transitie naar 
OGO om daarmee kinderen meer inbreng te geven in 
hun leer- en ontwikkelingsproces. De taakverdeling van 
leraren hangt bij OGO sterk af van de wil en de capacit-
eit om in denken en handelen los te komen van het pro-
grammatische aanbod. De ontwikkeling van (de identit-
eit van) het kind is cruciaal en komt in het middelpunt 
van het denken en handelen van leraren, ten koste van 
het programmatische aanbod. Dat vraagt van leraren het 
opgeven van de cruciale rol van ‘methoden’. Deze wor-
den nu ingezet als één van de geraadpleegde bronnen en 
niet als kern van het aanbod. Het is een verandering van 
de nadruk op het programma en de gebruikte les-
methoden naar de nadruk op de inbreng en participatie 
van kinderen in dat programma (zie de inleiding van 
hoofdstuk 1). Het waarborgen van eigen inbreng van 
kinderen vraagt om het gerichter ‘observeren’ van kin-
deren door leraren om aan te kunnen sluiten op de 
ontwikkelingsstand van het kind op dat moment. De 
kerncompetentie van de adaptieve kwaliteit van de leraar 
komt in beeld bij die aansluiting met kinderen en vraagt 
een gedegen ‘visie op zorg’ en het plaatsmaken voor an-
dere vormen van ‘toetsing’ en outputdenken dat hoort 
bij een programmatisch aanbod.

Object
Bij de institutionalisering van OGO vanuit PGO moet de 
oude vorm van activiteit plaatsmaken voor de nieuwe 
vorm van activiteit. Daarbij is het belangrijk dat 
visieontwikkeling ter hand wordt genomen waarbij ver-
schillende alternatieven kunnen worden onderzocht. De 
open code ‘vergelijking ander concept’ (O13) laat zich 
goed verbinden met het beoogde doel. Visieontwikkeling 
wordt sterker als alle alternatieven de revue passeren in 
het onderzoeken van mogelijke paradigma’s om het 
gewenste paradigma over te houden.

Hulpmiddelen
De leraar in de OGO-school maakt bij het ontwikkelen 
van een visie op onderwijzen een paradigmawisseling 
door. Daarbij wordt vanuit de school hulp geboden om 
die ontwikkeling te begeleiden. Hulp op maat is een 
middel van de schoolleiding om OGO in te voeren. De 
Open code ‘opinieleider’ (O7) verbinden we met hulp-
middelen, omdat de OGO-ambassadeur als opinieleider 
degene is die bewust of onbewust modelling toepast in 
het coachen van de vernieuwing.

Subject
‘Subject’ staat voor de OGO-scholen als lerende organ-
isatie met hun actoren. Het expansief leren van het ac-
tiviteitssysteem staat hier centraal, waarbij het ‘lerend 
perspectief’ (O3) van alle actoren in beeld is wanneer in 
individuele en collectieve leerprocessen wordt geleerd.



133De onderzoeksresultaten

Veld en regels
Het managementteam, de schoolleider incluis, is ve-
rantwoordelijk voor het aansturen en ruimte geven van 
de persoonlijke en collectieve ontwikkeling van team-
leden. Dat vraagt om gericht ‘personeelsbeleid’ (O8) om 
leraren handelingsbekwaam te maken. De voorgestelde 
verbeterde praktijk vraagt om het opnieuw opstellen of 
herijken van ‘kerndoelen’ (O2) en van daaruit het aan-
scherpen van de ‘leerlijnen’ (O4) uit het onderwijscur-
riculum. De schoolleiding maakt keuzen in het samen-
stellen van ‘speerpunten’ (O11) om het uit te voeren 
schoolbeleid beheersbaar te maken. Een voorbeeld hier-
bij is dat OGO-scholen ervoor kiezen als speerpunt het 
thematiseren op te zetten als het hart van het OGO-
concept.

Communities of Practice
Om het individuele leren van de deelnemers te kunnen 
relateren aan het samenwerkend leren is het noodzake-
lijk dat lerenden ‘professionaliseren’ (O10). Dat gebeurt 
in de Communities of Practice onder andere door gren-
servaringen op te doen (zie paragraaf 4.8.2). En door co-
creatie vinden transformatieprocessen plaats, zo zagen 
we in het theoriedeel (paragraaf 4.4). 

Institutionalisering
Bij het institutionaliseren in de OGO-ontwikkeling en 
OGO-conceptie van een lerend activiteitssysteem is het 
kijken binnen andere praktijken (boundary crossing) een 
hulpmiddel. Het zien en bestuderen van ‘good practic-
es’ (O1) als ‘praktijkvoorbeeld’ (O9) helpt in de 
visieontwikkeling van de professionals in de school die 
een mindshift en een handelingsinteriorisatie onder-
gaan om volgens de uitgangspunten van OGO hun 
onderwijs activi teiten uit te voeren.

In figuur 20 wordt de samenhang van de componenten 
en de Gesloten en Open OGO-codes weergegeven. Op 
basis van het ontworpen analysekader vindt rapportage 
plaats van de uitkomsten van het onderzoek en worden 
eindconclusies opgesteld.

Het opstellen van codes, die als labels aan de interviews 
worden gehangen, betreft een iteratieve procesgang70, dat 
wil zeggen een procesgang waarin stappen te onderken-
nen zijn:
a Exploratie: vanuit de theorie is een aantal zogenaamde 

Gesloten OGO-codes geformuleerd (zie aanduiding 
‘G’), zo komt de ‘emerging knowledge’ tot stand (zie ta-
bel 8 in paragraaf 6.3);
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b Aanvulling vanuit de empirie: door het invoeren van de 
tien interviews uit de pilot op de eerste drie OGO-scholen 
in het Atlas-ti-programma vindt de koppeling theorie en 
praktijk plaats. We plaatsen er de zogenoemde Open 
OGO-codes bij (zie aanduiding ‘O’) en maakten duide-
lijk wat we eronder verstaan (zie tabel 14);

c De definitieve codering: na uitvoering van de tien inter-
views kwamen we tot de ontdekking dat de Open Codes 
een verwoording opleverden van de Gesloten Codes op 
operationeel niveau. Zo zijn de Open en Gesloten OGO-
codes verbonden met componenten van het balansmodel 
(zie figuur 20).

In tabel 15 laten we zien wat we hierboven hebben be-
schreven en in figuur 20 hebben gevisualiseerd, name-
lijk: de componenten van het balansmodel gekoppeld 
aan de G- en O-codes. Het verschil met tabel 9 uit para-
graaf 6.3 is dat bij tabel 15 de Open codes zijn toege-
voegd. 

Dit onderzoek heeft zich gericht op het zoeken naar de 
betekenis achter ‘gedragingen, houdingen, gevoelens en 
ervaringen’ van het werken met en versterken van OGO 
in de lerende organisatie van de basisschool. 

Het vervolg van het synchrone onderzoek op nog eens 
elf OGO-scholen zijn we ingegaan met een tweede topic 
vragenlijst die uitgebreid (zie tabel 16 hieronder) en bij-
gesteld is in vergelijking met de eerste topic vragenlijst 
voor de eerste serie van tien interviews uit tabel 12 in 
paragraaf 6.4.3. In onderstaande vragenlijst zijn de 
Open OGO-codes toegevoegd en aan de componenten 
uit het balansmodel verbonden. We markeren met een 
grijstint wat het verschil is tussen tabel 12 en deze tabel 
16 om de toegevoegde waarde te laten zien.

Tabel 15 

Componenten van het balansmodel gekoppeld aan de G- en O-codes

Componenten van het balansmodel Gesloten OGO-codes Open OGO-codes

I.  Rolverdeling waarbinnen de actoren hun activiteiten uitvoeren O5 – Methodegebruik
O6 – Observatie
O12 – Toetsing
O14 – Visie op zorg

II.  Object, de activiteiten van alle actoren bij de transitie van PGO 
naar OGO

G14 – Reflectie
G17 – Transitie

O13 – Vergelijking ander concept

III.  Hulpmiddelen die worden ingezet om de actoren bij de transitie 
van PGO naar OGO te ondersteunen en te stimuleren

G2 – Coaching
G4 – Collegiale consultatie

O7 – Opinieleider

IV.  Subject, de groep OGO-scholen met hun actoren: teams, individu-
ele leraren, ib’ers en schoolleiders

G11 – Lerende organisatie O3 – Leerbaarheid

V.  Het veld waarin en de regels waarmee de actoren hun activiteiten 
uitvoeren

G9 – Kernwaarden OGO
G10 – Leiderschap
G15 – Structuur

O2 – Kerndoelen
O4 – Leerlijnen
O8 – Personeelsbeleid
O11 – Speerpunt

VI.  Communities of Practice: relaties en samenwerking van de acto-
ren

G3 – Collectief leren
G6 – Individueel leren
G8 – Kennisconstructie
G12 – Subjectief concept

O10 – Professionalisering

VII.  Institutionalisering van het OGO-concept in de schoolorganisatie 
van de basisschool, de uitkomst van de activiteiten van Subject 
naar Object

G1 – Doelgericht aanbod 
G5 – Condities & voorwaarden
G7 – Internaliseren
G13 – Belemmeringen
G16 – Thematiseren
G18 – Visie op OGO

O1 – Good practice (*)
O9 – Praktijkvoorbeeld (*)

(*) Samengenomen
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Tabel 16 

Topicvragenlijst voor de tweede serie van 40 interviews

Openingsvragen - Keuze voor c.q. visie op OGO (G18)
Deze vragen gaan over de persoon van de geïnterviewde: waarom de keuze voor het onderwijs, opleiding, loopbaan, huidige functie, waarom 
keuze voor OGO, persoonlijk ontwikkelingsplan e.d.

I. Rolverdeling
Er worden vragen gesteld die de relatie aangeven tussen wat iemand als persoonlijke bagage meebrengt en hoe die competenties ingezet wor-
den in het transitieproces van PGO naar OGO. De verandering van de onderwijsvisie in de richting van een volledig en systematisch geïmple-
menteerd OGO vraagt om een adequate inzet van alle actoren binnen de school. 

Het begeleiden van kinderen vanuit het OGO-concept vraagt specifieke competenties van leraren op het gebied van methodeonafhankelijk 
werken en het volgen van kinderen (en hun resultaten) in hun leer- en ontwikkelingsproces. Het gaat dan onder andere over hoe wordt omge-
gaan met het Gebruik van methodes (O5). Zo komt Visie op zorg (O14) aan bod en de wijze waarop de betrokken persoon tot het bepalen van 
eindresultaten van kinderen komt, kortom: hoe Toetsing (O12) plaatsvindt. De functie van Observatie (O6) komt hierbij eveneens ter sprake als 
een hulpmiddel om aan te sluiten bij de fase van actuele ontwikkeling van kinderen.

II. Object 
Transitie (G17), en Reflectie (G14)
De geïnterviewde wordt bevraagd op de wijze waarop de onderwijsontwikkeling die in gang wordt gezet, persoonlijk wordt ervaren.

Er wordt doorgevraagd op de wijze waarop de persoon in kwestie flexibel is ten aanzien van de eigen subjectieve concepten die bij de verande-
ring tegen het licht worden gehouden. Het gaat onder andere over Vergelijking met andere concepten (O13). Uiteindelijk gaat het bij Object om 
de visieontwikkeling naar de voorgestelde verbeterde praktijk.

III. Hulpmiddelen
Coaching (G2) en Collegiale consultatie (G4)
Er wordt doorgevraagd over de ondersteuning die de geïnterviewde ontvangt. Er wordt nagegaan of er een vorm van coaching of collegiale 
consultatie plaatsvindt.

Het inzetten van voorbeeldfiguren, zogenaamde Opinieleiders (O7) als OGO-ambassadeurs komt ter sprake. Hulp op maat kan gezien worden 
als een middel van de schoolleiding om OGO in te voeren. Doorgevraagd wordt over de wijze waarop de school begeleiding daadwerkelijk 
vormgeeft.

IV. Subject
Lerende Organisatie (G11)
Plaats van de leraar als individu en deel uitmakend van een team is punt van aandacht gericht op het ontwikkelingsproces van de leraren in het 
transitieproces van PGO naar OGO. Het lerend perspectief van leraren in kwestie heeft de aandacht.

Nagegaan wordt waar de school zich bevindt in het ijsbergmodel. Vinden er derdeordeleerprocessen plaats, zodat er sprake kan zijn van ex-
pansief leren? Zijn alle actoren betrokken bij het leren in het activiteitssysteem? Kortom, het Lerend perspectief (O3) van de persoon in kwestie 
wordt gepolst, alsmede dat van andere actoren.

V. Veld & regels
Kernwaarden OGO (G9), Leiderschap (G10) en Structuur (G15)
Bij elke geïnterviewde wordt nagegaan welke rol men ziet voor het managementteam en voor de persoon van de schoolleider met het oog op 
regels. Zo wordt nagegaan of die persoon eigenschappen wordt toegedicht van transformationeel leider. Er wordt doorgevraagd op de stijl van 
leidinggeven. Elke schoolleider van de onderzoeksschool vult een vragenlijst in om de mate van transformationeel leiderschap na te gaan. Er 
wordt doorgevraagd op de wijze waarop het OGO-concept (al dan niet) planmatig wordt aangepakt. Welke beleidsmaatregelen er vanuit het 
management zijn genomen om de transitie in gang te zetten. Welke voorbeelden daarbij kunnen worden genoemd en of gebruik wordt gemaakt 
van de vijf kernwaarden van OGO, zoals verwoord door Van Oers. Of er sowieso structuur is aangebracht in het vernieuwingsproces in de vorm 
van vernieuwingstopics die worden ingezet.

Met vernieuwingstopics wordt bedoeld of er Speerpunten(O11) worden geformuleerd in de vorm van OGO-onderdelen uit het concept die 
worden gemarkeerd als invoeringsitem. De geïnterviewde wordt bevraagd op de wijze waarop de onderwijsontwikkeling in gang wordt gezet en 
persoonlijk wordt ervaren voor wat betreft de te volgen Leerlijnen (O4) in het licht van de te bereiken Kerndoelen (O2). Er wordt doorgevraagd op 
de stijl van leidinggeven en het Personeelsbeleid (O8).

VI. Communities of Practice
Collectief leren (G3), Individueel leren (G6), Kennisconstructie (G8) en Subjectief concept (G12)
Bij elke geïnterviewde wordt nagegaan hoe de communicatie plaatsvindt over het transitieproces van programmagericht naar ontwikkelingsge-
richt onderwijs. Er worden vragen gesteld die de relatie aangeven tussen wat iemand als persoonlijke leervragen heeft en welke leervragen ze als 
team oppakken. Zo wordt nagegaan hoe de relatie collectief en individueel leren zich voltrekt en hoe de kennisconstructie op die desbetreffende 
school wordt opgebouwd. 

Nagegaan wordt hoe de persoon in kwestie flexibel is ten aanzien van de eigen subjectieve concepten, die bij de verandering tegen het licht 
worden gehouden. Voorts hoe de terugkoppeling en aandacht voor Professionalisering (O10) zijn geregeld. Of er ruimte wordt geboden aan 
persoonlijke en collectieve leerprocessen door bijvoorbeeld op andere scholen te kijken en of talent bij de leraren wordt gezien en gehonoreerd.

VII. Institutionaliseren
Doelgericht aanbod (G1), Condities & voorwaarden (G5), 
Internaliseren (G7), OLD’s (G13), Thematiseren (G16) en Visie op OGO (G18).
Er wordt nagegaan of er belemmeringen optreden bij het vernieuwingsproces als gevolg van structurele condities. Daar wordt op doorgevraagd. 
De in te zetten middelen/strategieën worden nagegaan en geïnventariseerd. Zo wordt gekeken hoe OGO wordt geïmplementeerd en voor welk 
vakgebied dat wordt aangepakt. Het lerende vermogen van de school wordt gepolst en in een schaalmodel (pre-initiatie, initiatie, implementatie of 
institutionalisering) moet de geïnterviewde aangeven in welke fase van de invoering de school zich bevindt (zie theoriemodel Verbiest, het drieca-
paciteitenmodel uit paragraaf 4.5.5). Bij het nagaan van belemmeringen wordt om de vereiste condities gevraagd die invoeren vergemakkelijken.

Er wordt doorgevraagd op de wijze waarop het OGO-concept (al dan niet) planmatig wordt aangepakt en welke ‘Good practices’ (O1) c.q. Prak-
tijkvoorbeelden (O9) daarbij genoemd kunnen worden, als gesettelde praktijk in de school. We polsen of de professional een mindshift heeft 
ondergaan in de handelingsinteriorisatie om volgens de uitgangspunten van OGO zijn onderwijsactiviteiten in te richten.
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7.3 Interpreteren van de data

We hebben een exploratief kwalitatief onderzoek uitge-
voerd in de vorm van een meervoudige casestudie op 
veertien scholen om iets over ons balansmodel te kun-
nen zeggen. We bevinden ons hier in het synchrone deel 
van het onderzoek waarbij we van OGO-scholen een 
foto hebben gemaakt van hun ontwikkelingsstand van 
dat ene moment waarop we op de scholen de interviews 
hielden. We hebben uit de ruwe data een iteratieve selec-
tie moeten toepassen om conclusies te kunnen trek-
ken.71 De gevolgde werkwijze is in hoofdstuk 6 beschre-
ven. De componenten van het balansmodel liggen op 
een te hoog metaniveau om deze rechtstreeks te kunnen 
verbinden met de verschijnselen in de praktijk van alle-
dag, die te maken hebben met het inbedden van het 
OGO-concept in de lerende organisatie van de basis-
school. Daarom is een samenhangend kader ontwikkeld 
van de componenten van het balansmodel verbonden 
met Gesloten OGO-codes en Open OGO-codes. Aan de 
hand van de gedefinieerde Gesloten en Open OGO-
codes zijn de uitspraken uit de interviews gelabeld. De 
scores die zo ontstaan, zeggen iets over de verschillende 
aspecten van de componenten van het balansmodel in 
relatie tot het op het spoor komen van kenmerken van 
OGO-scholen als lerende organisatie. De scores zijn op-
genomen in bijlage 2, tabel B2.2. Het geeft een overzicht 
van de codes ontleend aan de 50 interviews en deze zijn 
op schoolniveau gearticuleerd. We geven in tabel 17 een 
voorbeeld uit de ruwe tabel B2.2 wat we eruithalen om 
een bouwsteen te creëren van de redenering waarmee 
we iets kunnen zeggen over het inzicht in de adequaat-
heid van ons theoretisch balansmodel. De getallen on-
der de scholen geven het aantal uitspraken aan die per 
school zijn geuit over leiderschap.

De werkwijze bij de data-analyse van tabel 17 lichten we 
toe met een voorbeeld:

VOORBEELD < Als score G10 – Leiderschap een waarde 
krijgt van in totaal 63, dan betekent het dat de 
verschillende respondenten van de verschillende 
scholen in de interviews 63 opmerkingen hebben 
gemaakt over OGO-leiderschap, zoals dat hiervoor bij 
Leiderschap als een van de kenmerken van Veld en 
regels is gedefinieerd.

Als we lezen dat op school S1 in de verschillende inter-
views vier keer een opmerking is gemaakt over leider-
schap, dan kan dat gedaan zijn of door één of door 
meerdere personen. In bijlage 2 (tabel B2.1) is in een 
brondocument te zien dat de directeur twee keer een 
opmerking maakt over leiderschap en door de leraar on-
derbouw ook twee opmerkingen zijn gemaakt over lei-
derschap. Vervolgens kunnen we in die bijlage zien dat 
de andere twee geïnterviewde ib’ers van school S1 geen 
opmerkingen hebben gemaakt over leiderschap. Door 

het gebruik van Atlas-ti kunnen we de uitspraken van de 
directeur en de leraar onderbouw van school S1 over 
leiderschap snel achterhalen en op de inhoud waarde-
ren (I. staat voor interviewer en R. voor respondent):

Interview met de ervaren directeur van school 1 (S1):

I.:  Wat is dan je leiderschapsactiviteit?
R.:  Het moet klikken met de persoon, is dat niet zo, dan 

ga ik er niet mee verder. Ik heb daar een intuïtie voor. 
Ook met een invaller is dat zo. Als ik het doorzet, 
komt er ruis. 

I.:  Komt de hulpvraag voor professionalisering van 
mensen ook wel eens vanuit het mt?

R.:  Dat gebeurt wel, al is dat niet veel. We coachen 
mensen een goede hulpvraag te stellen. Soms beslui-
ten we iemand voor het blok te zetten om gewoon de 
dingen te doen.

Interview met ervaren leerkracht onderbouw van S1:

I.:  Waaruit bestaat het managementteam?
R.:  G. is de directeur, de adjunct M., de intern begeleider 

van de bovenbouw en een intern begeleider van de 
onderbouw, dat is het managementteam. 

I.:  En die anderen zijn ook bouwcoördinatoren? 
R.:   M. is onderbouw, die was coördinator onderbouw, 

dat is allemaal wat veranderd de afgelopen jaren. 
J.  doet allemaal bovenbouwgroepen, 4 t/m 8 en 
C. doet de onderbouw, 1 t/m 3.

R.:  Ik wil dus ook vooral details verbeteren inmiddels, 
kijk het is al ingeworteld, je hoeft niemand meer over 
te halen, dat proces is al lang voorbij. Iedereen heeft 
het in zijn vingers maar het kan altijd verbeterd wor-
den. Sommige dingen zakken ook weer weg en we 
hebben ook indertijd al duidelijk aangegeven; we wil-
len meer dit, of we willen meer dat. Of de directie 
denkt: misschien moeten we weer een beetje die kant 
op. Vooral het omgaan met verschillen was, met 
name vorig jaar maar dit jaar ook, een speerpunt. 
Dat komt gedeeltelijk uit ons als team maar ook uit 
de directie.

I.I;   Als je nou verbeterpunten moet noemen voor dat 
mesoniveau, voor dat teamniveau, hoe dat nog 
beter zou kunnen, welke dingen zou je dan be-
noemen? Wat beter zou kunnen in dat collectieve 
verband?

R.;  Ik denk dat er soms wel wat meer gedeeld mag 
worden, maar dat is geen … Mensen willen dat op 
zich wel, maar er is soms ook te weinig tijd voor. 
Het is heel fijn om af en toe bij iemand anders in 
de klas te kijken, hoe die dat aanpakt, soms lukt 
dat te weinig.

Uit de bovenstaande uitspraken over Leiderschap op 
school S1 is af te leiden dat het leidinggeven gestuurd 
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wordt vanuit het managementteam. Maar ‘het samen 
met leraren ontwikkelen van een productieve schoolcul-
tuur, waarin leraren en leerlingen leren en waarbij de 
schoolleider sturing geeft’ is op school S1 nog geen ge-
meengoed. Er wordt wel aangesloten bij de ontwikke-
ling van mensen, maar van gedeeld leiderschap, als as-
pect van een lerende organisatie, lijkt nog geen sprake 
te zijn. Om hier meer over te kunnen zeggen, moeten 
verwante OGO-codes uit de interviews worden geraad-
pleegd. Het bij elkaar praktijken bekijken en het samen 
delen van ervaringen is nog ver te zoeken in S1. >

In het ontwikkelde samenhangende kader (zie figuur 20 
en tabel 15 in paragraaf 7.2.1) is G10-Leiderschap één van 
de aspecten van de component ‘Veld en regels’. Dat vin-
den we terug in de voorgaande tabel 17 (uit tabel B2.2 in 
bijlage 2), waarin één aspect gerangschikt is op één com-
ponent van het balansmodel om daar uiteindelijk uit-
spraken over te kunnen doen. Welke uitspraken er kun-
nen worden gedaan, hangt af van de inhoud van de 
uitspraken die daarvoor weer moeten worden geraad-
pleegd, zoals hierboven is weergegeven.

Uit het totaaloverzicht (zie tabel 19 bij VII 
Institutionalisering en de eruit gelichte component in 
tabel 18 hieronder) blijkt bijvoorbeeld dat de interviews 
over de OGO-kenmerken ‘Condities & voorwaarden’, 
‘Belemmeringen’ en ‘Visie op OGO’, respectievelijk 147 
uitspraken, 201 uitspraken en 175 uitspraken, oplevert. 
Het aantal uitspraken is op zich niet verwonderlijk, we-
tend dat het onderzoek over institutionalisering van 
OGO gaat. Zo springt het aantal uitspraken uit de inter-
views over de Open OGO-codes ‘Methodegebruik’ (74 
uitspraken), ‘Opinieleiders’ (67 uitspraken), ‘Speerpunt’ 
(57 uitspraken) en ‘Toetsing’ (54 uitspraken) in het oog. 
We beseffen dat in dit theoriegeleid exploratief kwalita-
tief onderzoek de kwantiteit van de codes niets zegt over 

de bredere betekenis van de uitspraken die gedaan wor-
den in de interviews. Uiteindelijk willen we in dit onder-
zoek inhoudelijk meer kunnen zeggen over de kenmer-
ken in de schoolorganisatie van OGO-scholen als 
lerende organisatie, onze hoofdvraag. Dat onderzoeken 
we door de verschillende componenten van het balans-
model te bekijken op de codes die ermee verbonden zijn 
en te analyseren wat de uitspraken zeggen over die be-
treffende component. 

VOORBEELD < Als voorbeeld gaan we nader in op de 
component VII Institutionalisering met de daaraan 
verbonden Gesloten en Open OGO-codes (tabel 18) en 
het aantal gescoorde uitspraken uit de interviews. 
Deze uitspraken zijn als relevant aangemerkt voor deze 
component uit het balansmodel, als het over de 
OGO-school gaat als lerende organisatie. >

VOORBEELD < Als illustratie bekijken we de uitspraken uit 
de interviews die verbonden zijn met de code G13: 
belemmeringen. Het blijkt uit tabel 18 dat er uit de 50 
interviews totaal 201 uitspraken zijn gevonden bij code 
G13, uitspraken die gaan over belemmeringen die zich 
voordoen bij de invoering van het OGO-concept. 
Binnen het OGO-concept worden belemmeringen als 
aangrijpingspunt voor expansief leren gebruikt en het 
is één van de principes van een lerende organisatie om 
dilemma’s aan te pakken (Jutten, 2006; Senge, 1990). 
Het feit dat belemmeringen bewust worden onder-
kend, is een indicator voor een lerende OGO-school in 
wording. Deze uitspraken zullen daarom weer 
doorgenomen moeten worden om te zien in hoeverre 
blijkt dat de belemmeringen inderdaad als aangrij-
pingspunt voor expansief leren worden gebruikt of juist 
niet en al dan niet worden gebruikt om eerste-, tweede 
en derdeordeleerprocessen te arrangeren. Om de 
betrouwbaarheid van de uitspraken uit de interviews te 

Tabel 18 

Componenten VII Institutionalisering in het balansmodel met de bijbehorende OGO-codes

Componenten in het bijgestelde 
activiteitssysteem van Engeström

OGO-kenmerken, de Gesloten 
OGO-codes

Aantal 
uitspraken

 Open OGO-codes Aantal 
uitspraken

Totaal aantal 
uitspr.

VII.  Institutionalisering van 
het OGO-concept in de 
schoolorganisatie van de 
basisschool, de uitkomst van 
de activiteiten van Subject naar 
Object

G1 – Doelgericht aanbod
G5 – Condities & voorwaarden
G7 – Internaliseren
G13 – Belemmeringen
G16 – Thematiseren
G18 – Visie op OGO

9
147
26
201
90
175

O1 – Good Practice (*)
O9 – Praktijkvoorbeeld (*)

(*) Samen genomen

12
38

698

Tabel 17 

Voorbeeld van toepassing codes ontleend aan de 50 interviews op schoolniveau voor I. Rolverdeling: G10 Leiderschap (zie bijlage 2, tabel B2.2)

Codes
Scholen

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 Totalen

G10 Leiderschap 4 5 4 2 5 8 8 4 8 3 4 2 2 4 63
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vergroten, wordt het schoolplan van de desbetreffende 
scholen ‘gescoord’ op deze code en ook de schoollei-
derstest (zie paragraaf 7.5.1 en 7.5.2). In de diachrone 
beschrijving van school S7 komt de ontwikkeling van 
dit aspect naar voren gezien over een periode van vier 
jaren (zie paragraaf 7.7). >

7.3.1 Interpreteren van data gericht op 
dynamisch karakter van het balansmodel

Bij de componenten ‘Hulpmiddelen’, ‘Veld en regels’ en 
‘Rolverdeling’, die bemiddelen tussen ‘Subject’ en 
‘Object’, is in het model het structuur- en cultuurele-
ment toegevoegd om het dynamische karakter van het 
model weer te geven (zie paragraaf 5.3 over de ambidex-
tere organisatie). We proberen te achterhalen wat het in 
beweging zijn of zetten van die componenten bevordert 
of juist belemmert.

VOORBEELD < Bijvoorbeeld als in het subsysteem ‘III. 
Hulpmiddelen’ (zie figuur 21) coaching en collegiale 
consultatie structureel plaatsvindt in de schoolorgani-
satie, door een ib’er/coach in te kunnen schakelen, 
dan ontstaat er afstemming tussen de gewenste 
(professionele) cultuur en de vereiste (organisatie)
structuur.

Figuur 21. Hulpmiddelen (III) in het balansmodel

Dit bevordert de verdergaande invoering van OGO bin-
nen de OGO-school die de voorzieningen in het subsys-
teem ‘III. Hulpmiddelen’ op orde heeft. Daarbij stellen 
we vragen als: Is er voorzien in een rolverdeling van de 
actoren binnen de schoolorganisatie? Worden de aan-
wezige competenties van de actoren benut? Zijn er re-
gels geformuleerd voor het inzetten van de verschillen-
de actoren binnen de schoolorganisatie? Daaruit 
kunnen we afleiden dat de inzet van ‘III. Hulpmiddelen’ 
positieve invloed heeft op de subsystemen ‘I. 
Rolverdeling’ en ‘V. Veld en regels’. De verhouding 
structuur/cultuur bepaalt of er een evenwichtige balans 
ontstaat in de ambidextere beweging binnen die bepaal-
de component van het balansmodel. >

We destilleren uit de uitspraken van de interviews ken-
merken over lerende OGO-scholen. Deze zijn gescoord 
op de OGO-codes verbonden met de componenten uit 
het balansmodel (zie tabel 19, dezelfde tabel als tabel 9 
en tabel 15, nu met het aantal uitspraken uit de vijftig in-
terviews).

Het verwerken en analyseren van de uitspraken, ge-
scoord op OGO-codes, levert uitspraken op over kenmer-
ken van OGO-scholen als lerende organisatie. In de 
transcripties van de 50 interviews werden in totaal 1799 
ruwe scores gemeten uit de interviews (zie brondocu-
ment tabel B2.1 uit bijlage 2). Het overzicht van de codes 
ontleend aan de 50 interviews geeft een beeld van de in 
totaal 1782 uitspraken die verbonden zijn met de zeven 
componenten uit het balansmodel, verdeeld over de 
daaraan verbonden OGO-codes per school (zie tabel B2.2 
uit bijlage 2). Het verschil in ruwe scores van de bijlagen 
B2.1 en B2.2 van 17 scores is gelegen in het feit dat bij de 
verwerking van de data de SBD-uitspraken niet zijn mee-
genomen in de verbinding met de componenten.

De gescoorde uitspraken72 uit de interviews met de lera-
ren, ib’ers, coaches en directeuren zeggen iets over hoe 
de kenmerken van OGO-scholen als lerende organisatie 
de invoering van OGO bevorderen en/of belemmeren.

7.4 Gemarkeerde domeinen voor de analyse 
van het balansmodel

De synchrone analyse van de data uit de interviews (als 
resultaat van twee empirische pilots op de in totaal veer-
tien OGO-scholen) levert resultaten op, die we hier 
exemplarisch beschrijven. Om de betrouwbaarheid te 
verhogen, worden deze resultaten vergeleken met data 
uit de analyse van de schooldocumenten, gescoord op 
dezelfde OGO-codes (zie paragraaf 7.5.1). De uitspraken 
van de directeuren worden vergeleken met de data die 
uit de transformationeel-leiderschapstest komen (zie pa-
ragraaf 7.5.2).

We hebben een analyse van het balansmodel uitgevoerd, 
waarbij de hoofdvraagstelling met bijbehorende sub-
vraagstellingen leidend zijn.

De gemarkeerde domeinen voor de analyse van het balans-
model worden gevormd door de Gesloten codes. Deze heb-
ben we nodig om de hoofdvraag en de subvragen te be-
antwoorden. Bij de componenten van het balansmodel 
richt de analyse zich op die codes die een belangrijke rol 
spelen bij lerende organisatie-zijn, namelijk:
a Belemmeringen (G13) binnen de Institutionalisering 

VII, met aandacht voor Lerende Organisatie (G11) bin-
nen Subject (IV), daarnaast aandacht voor Reflectie 
(G14) en Transitie (G17) binnen Object (II);
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b Coaching (G2) en Collegiale Consultatie (G4) binnen 
Hulpmiddelen (III);

c Leiderschap (G10) binnen Veld en regels (V);
d Competenties van actoren op het gebied van 

Methodegebruik (O5), Observatie (O6), Toetsing (O12) 
en Visie op Zorg (O14) binnen Rolverdeling (I);

e Collectief Leren (G3), Individueel Leren (G6) en professi-
onaliseren (O10) binnen Communities of Practice (VI).

We benadrukken dat we geen aparte bespreking wijden 
aan de componenten ‘Subject’ en ‘Object’. We volgen 
daarbij de redenering van Engeström, namelijk dat alle 
implementatie-inspanningen in een activiteitssysteem 
zich afspelen op de lijn Subject-Object. Naar analogie 
daarvan bepalen we dat alle activiteiten die zich afspelen 
in de school en haar omgeving te lokaliseren zijn op de 
lijn Subject-Object. Dat geldt voor het bepalen in welke 
mate OGO in de schoolorganisatie wordt geïnstitutionali-
seerd. Maar we gaan een stap verder dan Engeström en 
laten zien dat wat zich op de hoekpunten van het model 
afspeelt verfijningen zijn van wat er op de lijn Subject-
Object gebeurt. We plaatsten bij Subject ‘lerende organi-
satie’, maar die code had ook bij Object kunnen staan, zo 
beredeneren we bij de uitleg in paragraaf 4.8.1 als we het 
hebben over institutionalisering. We verbinden lerende 

organisatie met Subject. In paragraaf 5.2.1 definieerden 
we namelijk dat we onder Subject de OGO-scholen ver-
staan met hun actoren; Subject staat voor een lerend acti-
viteitssysteem. In deze uitleg is ons referentiekader fi-
guur 16 uit paragraaf 5.4.4. Dat theoriedeel gaat over de 
zone van de productieve ontregeling en de fasen waarin 
een organisatie zich bevindt voor wat betreft de evolutie 
van het activiteitssysteem (zie paragraaf 4.5.5). Kortom, 
op de lijn Subject-Object zien we de evolutie zich voltrek-
ken van fase A0, A1, A2, enzovoorts, tot fase B, dat 
‘Institutionalisering’ heet in figuur 7 uit paragraaf 4.5.5. 
Het startpunt bij Subject is fase A0. Daar hebben we de 
gesloten code Lerende Organisatie en de open code 
Leerbaarheid geplaatst. Bij Object plaatsten we de 
Gesloten codes reflectie en transitie en de open code ver-
gelijking ander concept. Al deze codes zijn in de bespre-
king niet apart meegenomen, maar geïntegreerd in de 
analyses als transitiemarkeringen. Het zijn allemaal codes 
op metacognitief niveau. Zij spelen daarom in de hoofden 
en harten van de leraren een rol in het leren deelnemen 
in en aan een nieuw activiteitssysteem dat OGO heet.

Voor de leesbaarheid beschrijven we de resultaten van 
de analyses hieronder samenvattend. Uitspraken wor-
den als voorbeelden opgenomen en worden grafisch 

Tabel 19 

Overzicht van het aantal uitspraken dat gerelateerd is aan de G- en O-codes ontleend aan de 50 interviews

Componenten van het 
balansmodel

Gesloten OGO-codes
 

Aantal  
uitspraken

Open OGO-codes 
 

Aantal 
uitspraken

Totaal aantal 
uitspraken

I.  Rolverdeling waarbinnen 
de actoren hun activiteiten 
uitvoeren

O5 – Methodegebruik
O6 – Observatie
O12 – Toetsing
O14 – Visie op zorg

74
15
54
43 186

II.  Object, de activiteiten van alle 
actoren bij de transitie van 
PGO naar OGO

G14 – Reflectie
G17 – Transitie

58
24

O13 – Vergelijking ander 
concept

29

111

III.  Hulpmiddelen die worden 
ingezet om de actoren bij 
de transitie van PGO naar 
OGO te ondersteunen en te 
stimuleren

G2 – Coaching
G4 – Collegiale consultatie

78
58

O7 – Opinieleider 67

203

IV.  Subject, de groep OGO-
scholen met hun actoren: 
teams, individuele leraren, 
ib’ers en schoolleiders

G11 – Lerende organisatie 37 O3 – Leerbaarheid 3

40

V.  Het veld waarin en de regels 
waarmee de actoren hun 
activiteiten uitvoeren

G9 – Kernwaarden OGO
G10 – Leiderschap
G15 – Structuur

84
63
48

O2 – Kerndoelen
O4 – Leerlijnen
O8 – Personeelsbeleid
O11 – Speerpunt

11
36
3
57 302

VI.  Communities of Practice: 
relaties en samenwerking van 
de actoren 

G3 – Collectief leren
G6 – Individueel leren
G8 – Kennisconstructie
G12 – Subjectief concept

68
80
27
50

O10 – Professionalisering 17

242

VII.  Institutionalisering van 
het OGO-concept in de 
schoolorganisatie van de 
basisschool, de uitkomst van 
de activiteiten van Subject 
naar Object

G1 – Doelgericht aanbod 
G5 – Condities & voorwaarden
G7 – Internaliseren
G13 – Belemmeringen
G16 – Thematiseren
G18 – Visie op OGO

9
147
26
201
90
175

O1 – Good practice (*)
O9 – Praktijkvoorbeeld (*)

(*) Samen genomen

12
38

698
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weergegeven door in te springen in de tekst en worden 
gemarkeerd als een grijs blok.

7.4.1 Belemmeringen binnen Institutionalisering 
(VII)

Om subvraag 1 (wat zijn de bevorderende en belemme-
rende factoren in de organisatie van scholen die van in-
vloed zijn op het proces van veranderen in de richting 
van een lerende OGO-school?) te beantwoorden, geven 
we een analyse van factoren. In de transcripties van de 50 
interviews werden 698 uitspraken aangetroffen die ver-
bonden zijn met de component ‘VII. Institutionalisering’. 
Daarvan is de score op G13 Belemmeringen 201 (zie tabel 
18 in paragraaf 7.3). Dat betekent dat 201 uitspraken uit de 
interviews verbonden zijn met deze OGO-code en iets 
zeggen over belemmeringen ten aanzien van het institu-
tionaliseren van OGO-scholen als lerende organisatie. 
Bij het scoren van de uitspraken op belemmeringen is de 
volgende definitie gebruikt:

G13 – Belemmeringen
Een belemmering of OLD (Organizational Learning 
Disorder) kan opgevat worden “als het niet slagen van 
een optimaal proces van innoveren door belemmerende 
factoren waardoor verschijnselen optreden als verlam-
ming, blindheid en dergelijke” (Snyder & Cummings, 
1998, p. 878).

Bij het herlezen van de uitspraken gaan we op zoek naar 
welke belemmeringen zich voordoen, of die vaker ge-
noemd worden en hoe ermee wordt omgegaan. 
Afhankelijk van de inhoudelijke opmerkingen in die uit-
spraken herlezen we uitspraken die verbonden zijn met 
verwante OGO-codes. 

VOORBEELD < Bijvoorbeeld is de score van school S1 op 
G13 Belemmeringen (Leerstoornissen of Organisation 
Learning Disorder) maar 2. In verhouding met de 
scores van de andere scholen is dat laag. Bij de andere 
scholen ligt de score tussen 11 en 20 uitspraken. Is die 
school S1 al een lerende OGO-school? Deze school is 
in ieder geval betrekkelijk lang (meer dan 11 jaar) bezig 
met het werken volgens het OGO-concept, maar dat is 
bij meer scholen het geval. Uit het totaaloverzicht blijkt 
(zie tabel B2.2 uit bijlage 2) dat de score voor school 
S1 op, bijvoorbeeld, G11 Lerende Organisatie relatief 
hoog is. Dat zou erop kunnen duiden dat belemmerin-
gen op school S1 aangegrepen worden voor expansief 
leren van de schoolorganisatie. >

De directeur van school S1 constateert bij belemmerin-
gen ‘vluchtgedrag’ van leraren en de uitspraak van de 
intern begeleider onderbouw wijst ook in die richting:

“Ik ben wel ongeduldig met zaken en mensen. Ik leg de 
dingen in de week. Je ziet soms vluchtgedrag. Ik wijs soms 
artikelen aan die in Zone staan. Ik doe dat als ik denk 
dat men er iets aan heeft. In het postvak stoppen helpt 
niet. De helft leest dat dan niet” (S1, dir).

“We hebben afspraken over het volgen van kinderen met 
je observaties, met Horeb. Dan spreken we blijkbaar niet 
goed af hoe je een kind dan volgt. De een doet dit, de an-
der dat. Eén zegt dat ze het niet bijhoudt, omdat ze gege-
vens opslaat in haar hoofd. Bij het opmaken van de stand 
van zaken blijken collega’s toch de gegevens niet paraat te 
hebben. En dan moet je als de sodemieter daar weer mee 
aan de gang, terwijl we het toch goed hebben afgesproken. 
Dat is dan gewoon een blinde vlek (…) Protocollen schrij-
ven en steeds bespreken blijkt nodig” (S1, ib-ob).

Bij vragen over de lerende organisatie geeft de directeur 
van S1 zijn visie daarop en wordt duidelijk dat er veel 
aandacht wordt besteed aan het ‘samen als team optrek-
ken’ en ‘elkaar de ruimte geven’ en dat ‘werken aan pro-
fessionalisering van het team’ duidelijk beleid is om het 
werken volgens OGO te bevorderen.

“Wat voor mij een lerende organisatie is, is “samen op 
avontuur gaan”. Mijn team wil wel, maar het gaat lang-
zaam. Ik ben dan ongeduldig met zaken. Ik leg de dingen 
in de week. (…) Omgaan met elkaar is belangrijk. Tussen 
de middag samen eten hecht ik veel waarde aan. 
Ontmoetingen zijn belangrijk. De basiscursus OGO 
moet iedereen volgen. Sommigen moet je wel eens porren 
om iets te doen. De nieuwe mensen worden op OGO ge-
kozen, dan moet je oppassen dat die niet door de ouderen 
worden neergeslagen” (S1, dir).

Dat ‘samen als team optrekken’, ‘elkaar de ruimte geven’ 
en ‘werken aan professionalisering van het team’ kun-
nen opgevat worden als indicatoren die erop wijzen dat 
deze OGO-school al veel kenmerken vertoont van een 
lerende OGO-school. Belemmeringen worden binnen 
school S1 aangegrepen om juist het expansief leren van 
de organisatie te bevorderen en er wordt duidelijk vanuit 
de cultuurkant gewerkt aan de vereiste structuur voor 
het werken met OGO.

Zoals boven beschreven voor school S1 zijn de uitspraken 
die zijn gescoord op OGO-code G13 Belemmeringen, voor 
alle scholen opnieuw gelezen. De resultaten daarvan zijn 
samenvattend weergegeven in tabel 20 hieronder.

De belemmeringen die we gevonden hebben, liggen op 
vier verschillende niveaus. De resultaten worden hier 
integraal beschreven en elk item gemarkeerd in onder-
streept cursief schrift. Met cursief schrift zonder onder-
streping geven we aan dat het een onderdeel is dat in-
vloed heeft op de schoolorganisatie.
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Niveau van de organisatie
Voor de organisatie van de school kunnen we opmerken 
dat de overladenheid van het programma een belemme-
ring vormt in de beleving van leraren.

“De overladenheid van het programma dat is toch echt 
een dilemma. Het is bij de collega’s zo dat ze zeggen ik 
doe mijn werk en dan doe ik er OGO bij, terwijl het an-
dersom moet zijn, ik doe OGO en daarmee doe ik mijn 
ding” (S3, ib-bb).

Het opbrengstgerichte denken in het primair onderwijs 
geeft een druk op het uitvoeren van het programma. In 
de praktijk van scholen die aan het begin staan van in-
voering komt het erop neer dat leraren hun programma 
draaien en daarnaast OGO doen. Men beseft niet vol-
doende dat OGO gekoppeld is aan een manier van uit-
voeren van het programma. Dat heeft alles te maken 
met visieontwikkeling. Leraren hebben de perceptie dat 
het programma hun houvast geeft om alle inhouden aan 
te bieden die voorgeschreven staan. Het loslaten van de 

Tabel 20 

Belemmeringen in Institutionalisering

Schoolcode
(aantal geïnterviewden)
+ kenmerken

G13 Belemmeringen in VII Institutionalisering

S1 (4)-RK Groot - Lang •	 	Afspraken	nakomen,	is	ondanks	borging	een	probleem.

S2 (2)-OBS Groot - Lang •	 	Wel	een	gezamenlijke	visie,	maar	niet	geborgd.
•	 	Iedereen	zit	nog	te	veel	op	‘eilandjes,’73 dat geeft voor velen veiligheid.

S3 (4)-OBS Groot - Lang •	 	Didactische	component	moet	sterker	worden	ontwikkeld,	zeggen	ib’ers	en	management.	De	leraren	vinden	dat	
minder interessant dan de pedagogische component. Langzaam groeit het besef dat dit elkaar moet aanvullen.

•	 	Door	het	type	kinderen,	sbo-school,	moeten	concessies	gedaan	worden	aan	het	OGO-concept.  
Meer structuur is nodig.

•	 	Leraren	doen	hun	werk	en	ze	doen	OGO	erbij.	Overladenheid	van	het	programma	speelt	een	rol.

S4 (5)-OBS Groot – Middel •	 	Door	toewijzing	van	leraren	van	andere	scholen,	onder	hetzelfde	bestuur,	is	aansluiting	met	OGO-concept 
moeilijk.

•	 	Directeur	zit	ook	op	een	andere	school	en	stuurt	het	OGO-proces	niet	aan.
•	 	Te	veel	‘eilandencultuur’,	loslaten	van	de	‘oude	werkwijze’	is	een	probleem.
•	 	Geen	geëxpliciteerde	visie	op	OGO.

S5 (4)-OBS Groot - Lang •	 	Leraren	zitten	eigen	ontwikkeling	in	de	weg.	Angst	voor	het	loslaten	van	‘oude	werkwijze’	speelt	een	rol.
•	 	Grootte	van	de	school	is	een	probleem.
•	 	Coachend	leiderschap nodig en de persoon zelf eigenaar maken.
•	 	Stap	voor	stap	ontwikkelen	om	iedereen	mee	te	krijgen.

S6 (3)-OBS Klein - Middel •	 	Leraren	verdiepen	zich	niet	in	de	achtergronden	c.q.	literatuur	van	OGO.
•	 	Gebruik	Cito-leerlingvolgsysteem een probleem voor werken volgens OGO.

S7 (5)-OBS Groot - Lang •	 	Fusie	met	andere	school	heeft	invoering	van	OGO	vertraagd.
•	 	Leraren	worden	opgeleid	om	onderwijs	leerkrachtafhankelijk	te	maken.	Voor	OGO	is	dat	een	probleem.
•	 	Kunnen	reflecteren	en	naar	jezelf	kunnen	kijken	is	nodig	voor	het	inbedden	van	OGO.
•	 	Gebruik	speelleermateriaal	en	ontwikkelingsmateriaal	belemmering	voor	spelontwikkeling.

S8 (4)-PC Klein - Middel •	 	Veel	‘doeners’	in	het	team,	waardoor	verdiepen	in	literatuur	en	achtergrond	OGO	een	probleem	is.
•	 	OGO	past	minder	bij	kinderen	die	structuur nodig hebben.
•	 	Schoolleider	zou	OGO-proces	mede	moeten	begeleiden	en	niet	alleen	de	ib’er.
•	 	Zonder	gebruik	van	methoden	moet	de	leraar wel erg goed zijn.
•	 	Klassenorganisatie	is	een	moeilijk	punt.

S9 (4)-RK Groot - Lang •	 	Niveau	van	leraren	laat	te	wensen	over,	waardoor	het	reflecteren	moeilijk	op	gang	komt.
•	 	Leraren	grijpen	snel	terug	op	methoden.
•	 	Jonge	leraren	is	‘gauw	iets	te	veel’.
•	 	Groep	zwakke	leerlingen	moet	niet	te	groot	zijn,	wil	OGO	werken.
•	 	Door	groepsgrootte	van	gemiddeld	27	leerlingen	ontstaan	er	organisatieproblemen.

S10 (3)-RK Groot - Lang •	 	Door	zakelijke	leiding	zijn	leraren	minder	betrokken.
•	 	Groei	van	de	school,	en	daardoor	instroom	van	nieuwe	leraren,	was	een	probleem.
•	 	Om	geen	probleem	te	krijgen	met	de	inspectie wordt gewerkt met Cito-leerlingvolgsysteem.

S11 (3)-RK Groot - Lang •	 	Loslaten	van	‘oude	werkwijze’	is	moeilijk.
•	 	Gekozen	voor	gebruik	van	leerlingvolgsysteem.
•	 	Groei	van	de	school	een	probleem	door	steeds	instroom	van	nieuwe	leraren.

S12 (1)-OBS Groot - Kort •	 	Loslaten	van	de	‘oude	werkwijze’	is	moeilijk	voor	leraren.
•	 	MLK	gewend	om	geen	methodes	te	gebruiken	en	LOM	gewend	om	wel	methodes	te	gebruiken.	Dat	bij	

elkaar brengen is moeilijk.
•	 	Kinderen	hebben	structuur nodig en dat geeft OGO te weinig.
•	 	Grootte	van	de	school	een	probleem.

S13 (3)-PC Groot - Kort •	 	OGO	is	niet	hetzelfde	als	‘leuk	bezig	zijn’,	zoals	leraren	eerst	dachten.	Nu	gaat	dat	beter.
•	 	‘Eilandencultuur’	vormt	een	probleem	voor	inbedding	OGO.

S14 (3)-PC Groot - Kort •	 	Angst	bij	leraren	om	de	‘	oude	werkwijze’	los	te	laten.
•	 	Borging	van	afspraken	moet	ter	hand	worden	genomen.
•	 	Klassengrootte	van	gemiddeld	25	leerlingen	vormt	een	probleem	voor	het	werken	volgens	OGO.
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programma-structuur om met OGO meer uit kinderen te 
laten komen, moet bij velen onder begeleiding worden 
geleerd (dit blijkt uit opmerkingen van leraren en van 
hun begeleiders). Zij moeten leren inzien dat hiermee 
het opbrengstgerichte denken niet verworpen wordt. 
Het gaat alleen om (deels) andere opbrengsten.

Plaats en tijd worden aangegeven als voorwaarden om te 
kunnen ontwikkelen en invoeren. 

“Het gebouw als zodanig kan belemmeren. Wij zitten 
hier in een gebouw dat zeventig jaar oud is en dat is niet 
gemaakt voor modern onderwijs” (S7, dir).

De logistieke kant in de vorm van ruimte werkt mee om 
het overzicht te houden over het organiseren. Goede op-
bergruimten zijn nodig om materialen van uitgewerkte 
thema’s te kunnen opslaan, ruimte in en buiten het klas-
lokaal is nodig om kinderen rustig alleen of in groepjes 
te laten werken. De factor tijd is er een die gefaciliteerd 
moet worden in de ontwikkeling van mensen; gebeurt 
dat niet, dan stagneert de ontwikkeling. Deelstapjes in 
de ontwikkeling moeten de tijd krijgen om in de hande-
ling van de leraren te worden verdiept en beoefend. Zo 
ontstaat eigenaarschap van datgene wat wordt geleerd. 
Leraren geven aan dat tijd verloren gaat in veel overleg. 
Het beleggen van vergaderingen gaat ten koste van het 
concreet bezig-zijn in de groep met voorbereidingen 
voor thema’s en dergelijke. Dat overleg is wel nodig om 
voor de handeling op microniveau ‘gevoed’ te worden, 
maar zo voelt dat niet altijd in de beleving van mensen. 
Wat blijkt uit de interviews is dat de ene school de be-
lemmeringen aangrijpt als ontwikkelpunt en uitdaging, 
terwijl de andere school die stap nog niet heeft gemaakt 
en blijft hangen in de belemmering.

Niveau van het team
Op het niveau van het team zijn de volgende belemme-
ringen te noemen: een eilandencultuur dient een cul-
tuuromslag te maken om in gezamenlijkheid met visie-
ontwikkeling een eenheid te vormen in een professionele 
leercultuur als belangrijk kenmerk van een lerende orga-
nisatie.

“Er is een cultuuromslag voor nodig om een eilandencul-
tuur te doorbreken, die eilanden zijn hier wel aanwezig” 
(S13, ib-ob).

Dat vraagt een specifieke invulling van leiderschap als 
stimulans in de school dat we aanduiden met gedeeld lei-
derschap. We constateren dat bij de volgende scholen een 
eilandencultuur te zien is: S2, S4, S13 en S14. Een oude-
re ib’er merkt op dat in S9 te merken is dat jongere col-
lega’s anders in de vernieuwing staan dan oudere colle-
ga’s en dat heeft zijn weerslag op de teambuilding.

“We zitten nog teveel op eilandjes. De deur gaat dicht, ie-
der in zijn eigen groep. Het is allemaal druk, druk, druk. 
Maar bij gezamenlijke bijeenkomsten zie je dat mensen 
zich wel kwetsbaar kunnen opstellen. Er is weleens een be-
paald gevoel van te weinig gezamenlijkheid” (S2, ib-ob).

“Jonge mensen zijn beter in staat om hun eigen grenzen 
aan te geven. Ze denken volgens structuren, lijkt het wel. 
Ouderen zijn, denk ik, plichtsgetrouwer. Jongeren zeggen 
gewoon ‘Dat doe ik niet en kan ik niet’! Het is een asser-
tiviteitskwestie misschien, maar ook een gebrek aan flexi-
biliteit. Ik loop er als ib’er tegenaan dat je met hen eerder 
aan hun plafond zit” (S9, ib-bb) 

“Wat de visie op OGO betreft, neigt ons team om af te 
wijken, we hebben zelf daar wat op in te brengen en heb-
ben een bepaalde visie. Voor details neigt ons team naar 
een aanpassing en ik stuur daar dan op” (S2, dir).

“Ze denken er niet aan dat ze deel uitmaken van iets 
groters…die gezamenlijkheid voelen ze niet” (S4, 2lk-ob).

Het team vormt geen eenheid waardoor de visieontwik-
keling vertraagt of nog niet op gang is gekomen (zie ta-
bel 20a). Bij genoemde scholen zien we dat er voor het 
institutionaliseren een stringent probleem zit in het 
team zelf dat nog niet in staat is een paradigmashift te 
maken naar het OGO-concept. Met de mond belijden ze 
dezelfde visie te hebben voor de vernieuwing, in hun ge-
drag en handelingen blijven ze bij het oude. Er bestaan 
verschillende individuele percepties over wat OGO in-
houdt en het team vormt geen chemie in het samen dra-
gen van de vernieuwing waardoor de institutionalise-
ring stagneert.

Niveau van de klas
Op het niveau van de klas zien we belemmeringen. 
Leraren kunnen, doordat ze door hun beperkingen de 
aansluiting met kinderen missen, een belemmering 
vormen op klassenniveau. De leraar heeft specifieke 
vaardigheden en competenties nodig om het OGO-
concept vorm en inhoud te geven in de groep (zie para-
graaf 7.4.4). Het organiseren van het klassenmanage-
ment is een voorwaarde om overzicht en overwicht over 
de groep te hebben. Daarnaast is het bezitten van een 
antenne (monitoring) een belangrijke competentie om 
in te zoomen op de individuele ontwikkeling en ontwik-
kelingsmogelijkheden van kinderen. Het hogereorde-
denken, het kunnen reflecteren op eigen handelen, is 
een vereiste om met OGO verder te komen. Een kwets-
bare opstelling hoort bij deze ontwikkeling, het letterlijk 
met de deur open lesgeven nodigt de collega’s uit om 
kennis te nemen van waar men in de ontwikkeling mee 
bezig is. Reflectie is daarbij erg belangrijk. OGO als pe-
dagogisch/didactisch concept vraagt in competentieont-
wikkeling van leraren het vermogen om diversiteit van 
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kinderen pedagogisch/didactisch te begeleiden in het 
eigen handelingsrepertoire. In het algemeen is het zo 
dat bij alle scholen (de een meer, de ander minder) het 
punt van de stagnerende leraarontwikkeling genoemd 
wordt als belemmering. We constateren dat er scholen 
zijn die er een speerpunt van maken om de ontwikke-
ling van leraren te bevorderen. Op een aantal scholen 
zet de directie ib’ers in om leraren te ondersteunen in 
hun ontwikkeling. Bij S8 benoemen ze concreet dat bij 
‘doeners’ het hogereordedenken minder is ontwikkeld 
en daardoor ontwikkeling in persoonlijke en professio-
nele zin kan stagneren (zie tabel 20 hiervoor). 

Veel leraren kunnen nog niet goed kinderen op hun ni-
veau begeleiden. In het sbo zorgt het type kind voor be-
perkingen, zo beweert men, voor het invoeren van het 
OGO-concept. Kinderen met gedragsproblemen en kin-
deren die in het autistisch spectrum zitten, hebben veel 
structuur nodig. Het werken in een vrije ruimte waarbij 
kinderen veel eigen initiatief mogen ontplooien, geeft 
ruis74 bij bovengenoemde kinderen. Het concept werkt 
wel als de omgeving gestructureerd wordt aangeboden 
en kinderen worden gecoacht naargelang hun mogelijk-
heden en competenties. Kinderen met een stigma of rug-
zak worden begeleid met behulp van een handelings-
plan. Daarvoor is OGO in te zetten met een gestructureerd 
aanbod. Scholen kiezen ervoor om zelf aan de slag te 
gaan om aan te sluiten op het niveau van kinderen. Er 
zijn scholen die kiezen voor handelingsplannen, ook al 
strookt dat niet altijd met OGO (vooral groepshande-
lingsplannen staan haaks op de uitgangspunten van 
OGO). S3 doet concreet concessies ten aanzien van 
OGO, ze geven aan niet volledig een OGO-school te 
kunnen zijn. Leraren doen hun werk en OGO doen ze 
erbij. Hun (team van S3) aansluiting met kinderen ge-
beurt veelal vanuit het programma. Daar waar Horeb 
gebruikt wordt als observatieinstrument, wordt veel 
meer aansluiting bij kinderen gezocht vanuit het niveau 
van actuele ontwikkeling. S1 geeft aan dat kinderen door 
het werken met OGO juist veelal binnenboord blijven 

en niet verwezen hoeven worden. S7 geeft aan dat bij 
ieder kind een eigen ingang is te vinden om aan te slui-
ten (zie eind van paragraaf 7.7.3). S6 geeft aan dat door 
OGO er minder handelingsplannen nodig zijn, omdat 
het concept al aangeeft dat er aansluiting bij kinderen 
wordt gezocht. S7 doet observaties via kinderdagboeken. 
S8 is verlegen met handelingsplanning en vindt het 
werken met OGO en handelingsplannen lastig hanteer-
baar.

Niveau van externe factoren
Ook extern zijn er belemmeringen te noemen. We noe-
men het omgaan met de ouders die hun eigen percepties 
en verwachtingen hebben ten aanzien van de opbreng-
sten die de school moet realiseren om hun kinderen de 
kans te geven in het voortgezet onderwijs en voor het 
mogelijk volgen van hoger of wetenschappelijk onder-
wijs daarna. Ouders stellen scholen lastige vragen en 
communiceren soms argwaan over de opbrengsten van 
hun kinderen. 

“Ouders kunnen erg vervelend zijn. Vooral in sommige 
delen van Amsterdam. Vanaf groep 6 hoeven ze eigenlijk 
geen OGO meer, dan willen ze alleen maar resultaten. Ze 
willen natuurlijk allemaal naar het gymnasium. Nou, 
dat kan natuurlijk niet” (S11, ib-bb). 

De ouders zijn duidelijk een belemmering vanwege de 
manier waarop ze opvoeden. Wij hebben kinderen van 
hoogopgeleide ouders die nooit thuis zijn, dan zie je het 
misgaan” (S11, lk-ob).

De belemmeringen zijn niet zozeer de ouders zelf, als 
wel de school die niet goed met de ouders weet om te 
gaan en van ouders een probleem maakt. 

De onderwijsinspectie wordt genoemd als belemmering 
in het van bovenaf opleggen van de eis om op een be-
paald niveau opbrengsten te tonen als resultaat van het 
onderwijs. Ook hier geldt dat dit item een belemmering 

Tabel 20a 

Belemmeringen in Institutionalisering

School Code (aantal 
geïnterviewden) + kenmerken

G13 Belemmeringen in VII Institutionalisering

S2 (2)-OBS Groot - Lang •	 	Wel	een	gezamenlijke	visie,	maar	niet	geborgd.
•	 	Iedereen	zit	nog	te	veel	op	‘eilandjes’,	dat	geeft	voor	velen	veiligheid.

S4 (5)- OBS Groot -Middel •	 	Door	toewijzing	van	leraren	van	andere	scholen,	onder	hetzelfde	bestuur,	is	aansluiting	met	OGO-concept 
moeilijk.

•	 	Directeur	zit	ook	op	een	andere	school	en	stuurt	het	OGO-proces	niet	aan.
•	 	Te	veel	‘eilandencultuur’,	loslaten	van	de	‘oude	werkwijze’	is	een	probleem.
•	 	Geen	geëxpliciteerde	visie	op	OGO.

S13 (3)- PC Groot - Kort •	 	OGO	is	niet	hetzelfde	als	‘leuk	bezig	zijn	,	zoals	leraren	eerst	dachten.	Nu	gaat	dat	beter.
•	 	‘Eilandencultuur’	vormt	een	probleem	voor	inbedding	OGO.

S14 (3)- PC Groot - Kort •	 	Angst	bij	leraren	om	de	‘oude	werkwijze’	los	te	laten.
•	 	Borging	van	afspraken	moet	ter	hand	worden	genomen.
•	 	Klassengrootte	van	gemiddeld	25	leerlingen	vormt	een	probleem	voor	het	werken	volgens	OGO.
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kan worden als scholen er zelf een probleem van maken 
en er niet goed mee weten om te gaan. De directeur van 
S9 geeft aan de inspectie te zien als een uitdaging en 
laat zien dat ze zelf zorgdraagt voor de kwaliteit met an-
dere middelen dan die de inspectie voorschrijft. 

“De inspectie kan belemmerend werken. Je krijgt kritiek, 
omdat je niet genoeg op papier hebt staan. Wat zijn de 
leerdoelen voor elk leerjaar, voor de vakken. Wij hebben 
geen methodes die we strak volgen, we gerbruiken ze wel 
als bron. We kregen een onvoldoende. Wat gaan we doen? 
Een handboek ontwikkelen voor leerkrachten in de klas. 
Wat de leerkracht aanbiedt, leg je vast. Sinsdien gaat het 
goed bij de inspectiebezoeken. Er komt sowieso een andere 
vorm van toezicht” (S9, dir). 

“De inspectie werkt tegen, de opgaven die de kinderen 
moeten maken voor het Cito zijn beredeneerd vanuit het 
programmagerichte en methodische onderwijs. Dat vindt 
de inspecteur dan beter dan OGO. We hebben de laatste 
keer weer een vervelende ervaring gehad. Dat stimuleert 
niet voor al die keihardwerkende mensen. Dan word je 
erop afgerekend dat dingen niet goed op papier staan” 
(S7, lk-ob).

Het stimuleren door de inspectie van het werken met 
het Cito-leerlingvolgsysteem geeft in veel OGO-scholen 
een spanningsveld (een discontinuïteit wordt ervaren) 
en kan de invoering van OGO belemmeren.

“De Cito is een boosdoener. Dat geeft bij ons de druk op de 
methodes, dat je die vasthoudt. Ik denk dat onze directie 
best wel wil, daar ligt het probleem niet” (S4, lk-mb). 

“Het Cito-leerlingvolgsysteem is zeker een belemmering 
voor OGO” (S6, ib-bb).

Het verantwoorden van toetsresultaten naar de inspectie 
drijft scholen ertoe om het Cito-leerlingvolgsysteem te 
hanteren in het bijhouden van leerlingvorderingen. Uit 
dit onderzoek blijkt dat er twee typen scholen te onder-
scheiden zijn: scholen die de Cito gebruiken om op-
brengsten aan te tonen, zoals S10 (vanaf groep 3) en 
scholen die een eigen registratiemethodiek opzetten om 
hun opbrengsten voor het voetlicht te brengen. S8 is een 
school die een eigen registratiemodel aan het ontwikke-
len is, evenals S5.

Pabo’s geven niet altijd de juiste tools mee aan afgestu-
deerden om in het primair onderwijs het OGO-concept 
te kunnen realiseren. De vereiste verbinding tussen the-
orie (gecodificeerde kennis) en praktijk (episodische 
kennis) gebeurt niet altijd consistent in de opleiding.

7.4.2 Coaching en Collegiale consultatie binnen 
Hulpmiddelen (III)

In de transcripties van de 50 interviews werden 203 uit-
spraken aangetroffen die verbonden zijn met de compo-
nent ‘III. Hulpmiddelen’. Deze component heeft betrek-
king op de ondersteuning van alle actoren bij de beoogde 
transitie naar een OGO-school als lerende organisatie. 
Voor de empirische pilot beschouwen we hier G2 
Coaching met een score van 78 en G4 Collegiale 
Consultatie met een score van 58 uitspraken. Bij het sco-
ren van de uitspraken uit de interviews zijn de volgende 
definities gehanteerd:

G2 – Coaching
Coaching kan omschreven worden als “die stijl van be-
geleiding waardoor anderen uit zichzelf in beweging 
komen” (Lingsma, 2001, p. 12).

G4 – Collegiale Consultatie
“Collegiale consultatie is het bijstaan van leerkrachten 
door (intern) begeleiders in het realiseren van goed on-
derwijs in de klaspraktijk” (Schiferli, 2002, p. 18).

Van alle scholen zijn de uitspraken die zijn gescoord op 
de OGO-codes G2 Coaching en G4 Collegiale Consultatie 

opnieuw gelezen. De resultaten daarvan zijn hieronder 
weergegeven in tabel 21.

Er worden verschillende hulpmiddelen en verschillende 
aanpakken ingezet om de transitie naar OGO te onder-
steunen. Leraren ervaren collegiale consultatie en ge-
coacht-worden als passend bij OGO als lerende organi-
satie.

Coaching is een instrument dat ingezet wordt ter onder-
steuning van de professionele ontwikkeling van leraren 
op individueel niveau en als instrument voor borging 
van de handelingsgerichte elementen in het gedrag van 
leraren op team- en organisatieniveau. Het geeft leraren 
het gevoel van veiligheid in het creëren van een vangnet 
en steun in de rug bij het proces van zich ontwikkelen.

“Ik word gecoacht terwijl ik lesgeef, wat een luxe. De ib’er 
geeft ook voorbeeldlessen om mij dingen te laten zien. Ze 
geeft ook scholing op woensdagmiddag” (S1, lk-ob).

Het blijkt voor de invoering van OGO dat coaching en 
collegiale consultatie nodig zijn. De meeste hulpvragen 
liggen op het gebied van het persoonlijk kunnen uitvoe-
ren van benodigde handelingen die aan het concept ver-
bonden zijn en aan het uitvoeren van zaken die met the-
matiseren van het aanbod te maken hebben. De ib‘er die 
de coaching geeft, blijkt een belangrijke ‘tool’ te zijn van 
het managementteam die ingezet wordt om de vernieu-
wing in de klas te ondersteunen in een één-op-één-ver-
houding tussen leraar en ib’er. In veel OGO-scholen 
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wordt ervoor gekozen de ib’er niet in te zetten om leer-
lingen met hulpvragen te begeleiden, maar leraren 
handvatten te geven om die hulpvragen van leerlingen 
te kunnen beantwoorden.

Het maatjesleren (een vorm van koppeling van leraren 
aan elkaar voor ondersteuning om hulpvragen te bespre-
ken en samen op te lossen) blijkt voor collegiale consul-
tatie een adequate vorm van samenwerken te zijn die in 
de praktijk ook werkt. Voor de ondersteuning via coa-
ching van leraren en kinderen zien we in de OGO-
scholen twee lijnen: ondersteuning van de leraar en via 
haar/hem de kinderen. Dat is zichtbaar bij de scholen S1 
en S9. De ib’er geeft adviezen aan de leraar, zodat deze 
nog beter op het niveau van de kinderen kan aansluiten. 
We zien ook als tweede lijn scholen die rechtstreeks on-
dersteuning bieden aan kinderen en dan aan de leraar. 
De scholen S4 en S10 zijn daar voorbeelden van. 
Maatjesleren wordt concreet benoemd bij de scholen S2, 
S7, S10 en S13. Bij de eerste drie scholen is dat structu-
reel beleid, bij S13 gebeurt dat ad hoc.

7.4.3 Leiderschap binnen Veld en regels (V)

In de transcripties van de 50 interviews werden 302 uit-
spraken aangetroffen die verbonden zijn met de compo-
nent ‘V. Veld en Regels’. Deze component heeft betrek-
king op de regels waarbinnen alle actoren hun 
activiteiten uitvoeren bij de beoogde transitie naar OGO-
school als lerende organisatie. We nemen hier G10 
Leiderschap dat verbonden is met deze component. De 
score op G10 Leiderschap is 63 (zie tabel B2.2. uit bijlage 
2). Dat betekent dat 63 uitspraken uit de interviews iets 
zeggen over leiderschap in relatie tot het inbedden van 
het OGO-concept. Bij het scoren van de uitspraken op 
leiderschap is de volgende definitie gebruikt:

G10 – Leiderschap
Leiderschap in de school kan opgevat worden als “het 
samen met docenten ontwikkelen van een productieve 
schoolcultuur, waarin docenten en leerlingen leren en 
waarbij de schoolleider sturing geeft” (Leithwood, 
Jantzi, & Steinbach, 1998, p. 74).

Tabel 21 

Coaching en Collegiale consultatie in Hulpmiddelen

Schoolcode (aantal  
geïnterviewden) + kenmerken

G2 Coaching en G4 Collegiale Consultatie in III Hulpmiddelen

S1 (4)-RK Groot - Lang •	 	Structureel	beleid	vanuit	cultuur.
•	 	Leraren	begeleiden	vormt	de	eerste	lijn,	daarna	begeleiding	leerlingen.
•	 	Collega’s	filmen	elkaar	en	bespreken	de	opnamen.

S2 (2)-OBS Groot - Lang •	 	Het	koppelen	van	mensen	als	‘maatjes’	als	voorbeeld	van	samenwerkend	leren.
•	 	Er	wordt	gewerkt	aan	het	opzetten	van	een	structuur voor coaching.

S3 (4)-OBS Groot - Lang •	 	Structuur	moet	hier	nog	aangebracht	worden.
•	 	Er	hangt	een	OGO-bord	in	de	school	en	daar	kunnen	vragen	op	worden	geschreven,	en	zo	komt	collegiale	

consultatie vaak op gang.

S4 (5)-OBS Groot - Middel •	 	Zorgleerlingen	begeleiden	door	ib’ers	vormt	de	eerste	lijn,	dan	komen	de	leraren	aan	de	beurt75.
•	 	Het	beleid	ten	aanzien	van	de	vormgeving	van	de	structuur komt voort vanuit de opbouw van de cultuur.
•	 	Ib’er	bezoekt	klassen	en	beantwoordt	hulpvragen	van	leraren.

S5 (4)-OBS Groot - Lang •	 	De	structuur moet nog worden geborgd, de strategie om de structuur goed op orde te krijgen.
•	 	Er	worden	verschillende	gereedschappen	ingezet.

S6 (3)-OBS Klein – Middel •	 	Studiemiddagen	worden	gepland.
•	 	Ib’ers	begeleiden	groepen	leraren	in	hun	verdere	professionalisering.

S7 (5)-OBS Groot - Lang •	 	Beginnende	leraren	worden	gekoppeld	aan	ervaren	leraren	als	‘maatjes’	in	een	proces	van	samenwerkend	
leren.

S8 (4)-PC Klein - Middel •	 	De	cultuurelementen	zijn	aanwezig,	maar	de	organisatie	en	borging	ontbreken	nagenoeg,	deze	is	er	wel	
geweest.

•	 	Opbouw	van	de	cultuur komt weer op gang en tevens de borging ervan.
•	 	Bij	elkaar	kijken	moet	weer	meer	georganiseerd	worden.

S9 (4)-RK Groot - Lang •	 	De	eerste	lijn	van	begeleiding	is	de	leraren	eerst	en	door	hen	de	zorgleerlingen.
•	 	Ib‘er	is	ondersteuning	voor	wat	mensen	in	de	groep	zelf	niet	voor	elkaar	krijgen.

S10 (3)-RK Groot - Lang •	 	Voor	een	nieuwe	leraar wordt een mentor aangesteld als ‘maatje’.
•	 	De	eerste	lijn	gebeurt	door	zorgleerlingen	te	begeleiden,	dan	de	leraren.
•	 	Leraren	worden	beschouwd	als	teamplayers.

S11 (3)-RK Groot - Lang •	 	Het	begeleiden	van	leerlingen	staat	model	voor	het	begeleiden	van	leraren	op	een	OGO-manier.
•	 	Bij	starters	is	veel	aandacht	voor	speelwerktijd.
•	 	Structureel	beleid	wordt	ingezet.

S12 (1)-OBS Groot - Kort •	 	Het	gebruik	van	video-interactie voor begeleiding van leraren is een instrument om te coachen.

S13 (3)-PC Groot – Kort •	 	Er	is	nog	geen	structureel	model	van	begeleiding,	leraren	helpen	elkaar	ad	hoc	en	incidenteel.

S14 (3)-PC Groot - Kort •	 	Ib’ers	nemen	de	klassenconsultatie	ter	hand.
•	 	Er	is	nog	geen	beleid	geformuleerd	omtrent	begeleiding	in	structurele	zin.
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Van alle scholen zijn de uitspraken die zijn gescoord 
op de OGO-code G10 Leiderschap opnieuw gelezen. De 
resultaten daarvan zijn weergegeven in tabel 22 hier-
onder.

Bij het herlezen van de uitspraken die zijn gescoord op 
de OGO-code G10 Leiderschap, springt een aantal ken-
merken, eigenschappen en aspecten van het leidingge-

ven in het oog dat bij een OGO-school als lerende orga-
nisatie aanwezig moet zijn:
•	 gedeeld leiderschap
•	 confronteren met belemmeringen
•	 spanning tussen leiderschap en management (res-

pectievelijk cultuur en structuur)
•	 transformationeel leiderschap
•	 oog voor kernwaarden van OGO

Tabel 22 

Leiderschap in Veld en regels

Schoolcode (aantal  
geïnterviewden) + kenmerken

G10 Leiderschap in V Veld en regels

S1 (4)-RK Groot - Lang •	 	Aansluiten	bij	ontwikkeling	van	mensen	bevordert	het	invoeren	van	OGO;	invoelend	zijn	als	leider.
•	 	Ongeduld	is	soms	een	valkuil.

S2 (2)-OBS Groot - Lang •	 	Aandacht	geven	aan	mensen,	de	stap-voor-stapbenadering	(LAKS-strategie: langzaamaan kleine stapjes) 
ingezet voor ontwikkeling.

•	 	De	visie	op	OGO	is	nog	niet	geborgd;	zorgen	als	leider	dat	visie	en	afspraken	worden	vastgelegd.

S3 (4)-OBS Groot - Lang •	 	De	ib’er	van	de	bovenbouw	is	verantwoordelijk	voor	OGO.
•	 	Er	is	een	open	sfeer	en	het	durven	loslaten	is	in	beeld.
•	 	Het	geven	van	sturing	aan	OGO	is	een	wezenlijke	taak	van	de	directeur,	maar	die	heeft	dat	overgedragen	

aan de ib’er.
•	 	Het	staat	in	het	schoolplan	dat	er	met	OGO	wordt	gewerkt	en	dan	moet	de	directeur	zich	er	ook	achter	scharen.

S4 (5)-OBS Groot – Middel •	 	Gedeeld	leiderschap is een strategie die ingezet wordt.
•	 	De	ib’er	van	de	onderbouw	is	verantwoordelijk	voor	OGO,	directeur	maar	drie	dagen	op	de	school.
•	 	Investeren	in	mensen	is	een	aandachtspunt.
•	 	Het	geven	van	vertrouwen	is	een	middel	in	de	begeleiding.

S5 (4)-OBS Groot - Lang •	 	De	ib’ers	zijn	verantwoordelijk	voor	OGO.
•	 	Het	is	goed	mensen	te	confronteren	met	hun	eigen	belemmeringen	en	dat	als	strategie te gebruiken vanuit 

het management.
•	 	Oog	voor	leiderschap in een professionele cultuur.
•	 	Ruimte,	duidelijkheid	en	oog	voor	verschillen	zijn	speerpunten	vanuit	het	schoolbeleid.
•	 	Klassenbezoek	is	een	element	van	coaching dat aangestuurd wordt door het management.

S6 (3)-OBS Klein - Middel •	 	Aandacht	voor	mensen	is	een	speerpunt.
•	 	Het	geven	van	verantwoordelijkheid	wordt	gedeeld.
•	 	Directeur	wil	teveel	en	te	snel	ontwikkelen.

S7 (5)-OBS Groot - Lang •	 	De	verantwoordelijkheid	voor	OGO	ligt	bij	de	leraar onderbouw.
•	 	Integrale	aanpak vanuit visie.
•	 	Directeur	denkt	mee	met	OGO.
•	 	Directeur	besteedt	veel	tijd	aan	leiderschapskant,	en	betrekt	daarin	het	gehele	team.
•	 	Veel	in	mensen	investeren,	het	gaat	om	het	teamgevoel.

S8 (4)-PC Klein - Middel •	 	Het	hebben	van	visie	komt	eerst	en	van	daaruit	stap	voor	stap	ontwikkelen.
•	 	De	ib’er	trekt	de	kar	voor	de	OGO-ontwikkeling	en	niet	de	directeur.
•	 	Directeur	doet	niet	zo	veel	op	OGO-gebied.

S9 (4)-RK Groot - Lang •	 	Er	is	meer	structureel	beleid	nodig.
•	 	Kernbegrippen	voor	de	omgang	met	elkaar	zijn:	betrokkenheid,	verantwoordelijkheid	en	vertrouwen.
•	 	Directeur	moet	OGO-concept vanbinnen en -buiten kennen om sturing te kunnen geven.
•	 	Directeur	probeert	weerstanden	te	overwinnen.
•	 	Directeur	zou	een	wat	meer	zakelijke	aanpak kunnen kiezen.

S10 (3)-RK Groot - Lang •	 	Gedeeld	leiderschap is in beeld, mensen spiegels voorhouden en je optrekken aan anderen helpt bij ont-
wikkelen van leiderschap.

•	 	Mensen	worden	geconfronteerd	met	hun	eigen	tekort	men	dat	is	een	strategie van het management.
•	 	Vertrouwen	en	ruimte	geven	aan	mensen	is	een	uitgangspunt	bij	leiderschap.
•	 	OGO	geborgd	in	handleiding	en	dvd	is	een	beleidspunt	vanuit	management.
•	 	Coachend	leiderschap is strategie.

S11 (3)-RK Groot - Lang •	 	Waardering	voor	mensen	staat	voorop	en	is	een	uitgangspunt	van	gedeeld	leiderschap.
•	 	Directeur	wil	vaak	te	veel	tegelijk.

S12 (1)-OBS Groot - Kort •	 	Duidelijkheid	is	van	belang	en	is	een	houding van het managementteam dat transparant opereert.

S13 (3)-PC Groot - Kort •	 	IB’er	trekt	de	OGO-kar.
•	 	Er	wordt	nog	te	weinig	vanuit	de	cultuurkant	gewerkt,	maar	directeur	is	daar	wel	bewust	mee	bezig.
•	 	Directeur	straalt	uit	dat	ze	achter	OGO	staat,	maar	weet	daar	zelf	niet	zo	veel	van.
•	 	Beheersmatige	kant	vraagt	veel	tijd.

S14 (3)-PC Groot - Kort •	 	Structuur	en	cultuur binnen de organisatieontwikkeling dienen in balans gebracht te worden.
•	 	Het	geven	van	verantwoordelijkheid	en	het	kunnen	loslaten	zijn	in	beeld.
•	 	Ontwikkeling	naar	een	lerende	organisatie en bewustwording bij leraren.
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Leiderschap neemt in een lerende organisatie een be-
langrijke positie in. Hieronder worden de in het oog 
springende kenmerken samenvattend besproken.

Voor gedeeld leiderschap weten leiders te delegeren als ze 
zelf door de grootte van de school of door de hoeveelheid 
werkzaamheden niet de totale verantwoordelijkheid 
kunnen dragen voor het implementatieproces. Ib’ers, 
unitleiders en coaches worden ingezet om feeling te 
houden met de werkvloer en zorg te dragen voor de 
schoolontwikkeling en de ontwikkeling van individuele 
leraren. Dat is het geval bij de verschillende scholen: bij 
S4 is de ib’er (onderbouw) verantwoordelijk voor de 
OGO-ontwikkeling, bij S5 is de ib’er verantwoordelijk 
(zie tabel 22 hiervoor). Bij S7 is dat een leraar die de taak 
OGO-ontwikkeling heeft. Bij S8 is dat ook de ib’er. S10 
heeft gedeeld leiderschap als visie opgenomen en bij S13 
trekt niet de schoolleider de vernieuwing van OGO, 
maar de ib’er draagt de verantwoordelijkheid. De school-
leider moet volgens veel leraren kunnen delegeren, 
maar deze moet wel competent zijn op het gebied van 
OGO: zowel theoretische als praktische kennis van het 
OGO-concept is vereist. De schoolleider moet wel stu-
ring geven aan het proces van invoering en dat kan al-
leen als deze het concept door en door kent. S8 geeft aan 
dat de schoolleider het OGO-concept onbewust be-
kwaam kan toepassen. 

Confronteren met belemmeringen is een wenselijke inter-
ventie om ontwikkeling van individuen en de organisa-
tie als geheel te stimuleren. Weerstanden zijn er om 
overwonnen te worden. Soms mogen confronteren en 
sturen meer gebeuren. Dat mechanisme wordt ingezet 
om betrokkenen in de spiegel te laten kijken van hun 
eigen ontwikkeling. S10 geeft aan mensen meer te wil-
len confronteren met het eigen tekort. S5 zoomt in op 
het benoemen van belemmeringen bij betrokkenen om 
ze vervolgens daarmee te confronteren. Het spannings-
veld wordt over het algemeen herkend.

Spanning tussen leiderschap en management wordt door le-
raren en de leiders zelf gevoeld. Leiderschap staat voor 
‘cultuur’ en management voor ‘structuur’, zo zagen we 
uit de literatuur (zie paragraaf 4.6: respectievelijk de para-
grafen 4.6.5 en 4.6.3 ). Daar waar leiders inzoomen op de 
cultuurkant van de school is te zien dat de school verder 
komt in de OGO-ontwikkeling. Dat zien we in S5 en S7, 
beide scholen zijn vergevorderd in de richting van het in-
stitutionaliseren van OGO (zie tabel 30 in paragraaf 7.6).

“Veranderingsprocessen lopen over de intern begeleiders. 
Er zijn bouwcoördinatoren en clustercoördinatoren” (S5, 
dir). “De basis voor de verandering moet liggen in je pro-
fessionele cultuur, daar zit leiderschap. Uiteindelijk gaat 
de organisatiekant gewoon erin mee. Organisatie is onder-
geschikt aan je doelen. Wat je wilt bereiken binnen je

school, daarop bepaal je met het team je keuzes. En vervol-
gens ga je daarop de organisatie inrichten. Afgelopen jaar 
hebben we ook sterk naar ons als mt gekeken en de rollen 
van onze bouwcoördinatoren, zeg maar. Als we te veel op 
die ambtelijke kant zitten, verdoen we onze tijd. Net als bij 
leerkrachten: kruisjes zetten waar kinderen zitten is zonde 
van je tijd. We hebben het er ook over gehad hoeveel am-
bulante tijd die mensen moeten hebben” (S5, dir).

“Op een goede manier leiding geven is vertrouwen geven 
en ondersteunen dat ze de boel oppakken op een goede 
manier. Met kinderen werk je ook zo dat je vertrouwen 
uitspreekt dat die ontwikkeling ook gaat” (S7, dir). “Dat 
is de kracht dat de directie die ruimte geeft aan mensen” 
(S7, ib-bb).

Sommigen gaan proactief om met het kiezen van een rol 
daarbinnen en leiden vanuit het middle-up-downprinci-
pe, anderen ervaren verlegenheid hoe ermee om te gaan 
en voelen de druk van het moeten van buitenaf.

“Ik hoor van andere scholen, waar soms interims zijn dat 
het managers zijn met andere belangen. Als een directeur 
inhoudelijk op OGO niet kan meedenken, is het bij voor-
baat al niet de goede keuze” (S7, lk-ob).

Het spanningsveld wordt over het algemeen door de 
scholen herkend. S13 meldt expliciet (zie deel tabel 22a 
hieronder) dat ze te weinig werken vanuit de cultuur-
kant van de organisatie waar de mensontwikkeling zit. 
Dat heeft tot gevolg dat er ook weinig aan de ontwikke-
ling van de betrokkenen wordt gedaan. We selecteren in 
tabel 22a die scholen waarbij opmerkingen geplaatst 
zijn die te maken hebben met de spanning tussen struc-
tuur en cultuur. We komen later terug op de relatie 
structuur en cultuur.

Transformationeel leiderschap komt in het vizier als we de 
eigenschappen op een rij zetten die mensen voor leiders 
belangrijk vinden. Eigenschappen van leiders in de le-
rende OGO-school zijn: positieve attitude, coachend lei-
dinggeven, goede omgang met elkaar bevorderen, het 
communitygevoel en -denken voeden. Daarnaast het 
investeren in mensen door empathie, aandacht geven, 
aansluiting zoeken, vertrouwen wekken en faciliteren. 
In de schoolorganisatie is dan ruimte voor bottom-up-
denken waarbij de hulpvragen en inbreng uit de leraren 
zelf komen, theoretische bagage hebben voor het OGO-
concept en de ontwikkeling daarvan. Alert zijn op het 
feit dat mensen een verschillend tempo in ontwikkeling 
hebben, hoort daarbij. Tegelijkertijd heeft het OGO-
concept iets ‘softs’, dat door daadkracht van de leider 
overwonnen kan worden.
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“Als je kijkt naar de typologie van leiderschap dat bij OGO 
past, is dat wel gewoon onze directeur die daarin past. 
Empathisch, charismatisch. Als ik niet zoveel ruimte en 
vertrouwen had gehad, was ik niet zo snel ontwikkeld. Ben 
je resultaatgericht of niet. Eigenschappen hangen erg sa-
men met persoonlijkheden van mensen” (S10, ib-bb).

Leraren en schoolleiders geven over het algemeen aan 
dat leiders vertrouwen geven, ruimte bieden en verant-
woordelijkheid weten over te dragen, duidelijkheid bie-
den en leraren leren los te laten in het gezamenlijk op-
trekken als team. Het borgen van afspraken is een 
belangrijk punt. Leerlijnen moeten worden verankerd in 
het langetermijngeheugen van leraren, zodat bij het los-
laten van de zekerheden (de methodes) deze de weg wij-
zen in de sturing van kinderen en in de koers van de 
vernieuwing. IB wordt gezien als het hart van de ver-
nieuwing. Structuur is (zowel op micro- als mesoniveau) 
belangrijk op organisatorisch gebied in het plannen en 
in de cycli voor de uitgezette processen voor invoering. 
Borging is belangrijk voor verankering in het interiorisa-
tieproces. Scholen zetten verschillende instrumenten in 
voor borging als handleidingen, handboeken en Horeb. 
Speerpunten voor onderwijsontwikkeling binnen OGO 
worden gekozen vanuit de vakgebieden, waarbij taal het 
meest genoemd wordt. Vanuit de OGO-code is het the-
matiseren van belang. Op leraarniveau is het leren losla-
ten duidelijk een speerpunt voor ontwikkeling dat door 
de leider moet worden begeleid.

Oog voor kernwaarden van OGO
De vijf kernwaarden (zie paragraaf 2.2.1) blijken 
‘Fremdkörper’ te zijn binnen veel OGO-scholen, omdat 
ze over het algemeen niet als totaliteit worden herkend. 
Het blijkt uit de interviews dat de losse kenmerken wel 
bekend zijn waarvan ‘betekenisvolle activiteit’ het hoogst 
scoort (zie overzicht in tabel B2.2 uit bijlage 2). Het is 
ook een ‘core-kenmerk’ van OGO. De doelencirkels voor 

onder- en bovenbouw zijn over het algemeen wel be-
kend in de OGO-scholen. Schoolleiders zetten wel be-
leid op onderdelen van deze kernwaarden als professio-
naliseringsaspect bij OGO-leraren.

7.4.4 Competenties van actoren binnen 
Rolverdeling (I)

In de transcripties van de 50 interviews werden 186 uit-
spraken aangetroffen die verbonden zijn met de compo-
nent ‘I. Rolverdeling’. Deze component heeft betrekking 
op wie wat doet binnen het activiteitssysteem en welke 
competenties daarvoor van belang zijn voor het bevorde-
ren van het inbedden van OGO in de lerende organisatie 
van de basisschool. De benodigde competenties voor het 
werken met het OGO-concept liggen vooral op de vol-
gende terreinen:

O5 – Methodegebruik
Het methodegebruik fungeert als leraaronafhankelijk 
baken, als referentie om lijn aan te brengen in OGO.

O6 – Observatie
De sprongen in leren en zich ontwikkelen van kinderen 
worden in kaart gebracht volgens vooropgestelde doe-
len.

O12 – Toetsing
Referentiepunten waaraan het OGO-onderwijs wordt 
geëvalueerd.

O14 – Visie op zorg
Aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen binnen 
het onderwijzen volgens het OGO-concept, berede-
neerd vanuit het uniciteitsdenken: elk kind is uniek.

In de interviews hebben we vragen gesteld die de relatie 
aangeven tussen wat iemand als persoonlijke bagage 

Tabel 22a 

Leiderschap in Veld en regels

Schoolcode
(aantal geïnterviewden)
+ kenmerken

G10 Leiderschap in
V Veld en regels

S1 (4)-RK Groot - Lang •	 	Aansluiten	bij	ontwikkeling	van	mensen	bevordert	het	invoeren	van	OGO.
•	 	Ongeduld	is	soms	een	valkuil.

S9 (4)-RK Groot - Lang •	 	Er	is	meer	structureel	beleid	nodig.
•	 	Kernbegrippen	voor	de	omgang	met	elkaar	zijn:	betrokkenheid,	verantwoordelijkheid	en	vertrouwen.
•	 	Directeur	moet	OGO-concept vanbinnen en -buiten kennen om sturing te kunnen geven.
•	 	Directeur	probeert	weerstanden	te	overwinnen.
•	 	Directeur	zou	een	wat	meer	zakelijke	aanpak kunnen kiezen.

S13 (3)-PC Groot - Kort •	 	Ib’er	is	verantwoordelijk	voor	het	OGO-proces.
•	 	Er	wordt	nog	te	weinig	vanuit	de	cultuurkant	gewerkt,	maar	directeur	is	daar	wel	bewust	mee	bezig.
•	 	Directeur	straalt	uit	dat	ze	achter	OGO	staat,	maar	weet	daar	zelf	niet	zo	veel	van.
•	 	Beheersmatige	kant	vraagt	veel	tijd.

S14 (3)-PC Groot - Kort •	 	Structuur	en	cultuur binnen de organisatieontwikkeling dienen in balans gebracht te worden.
•	 	Het	geven	van	verantwoordelijkheid	en	het	kunnen	loslaten	zijn	in	beeld.
•	 	Ontwikkeling	naar	een	lerende	organisatie en bewustwording bij leraren.
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meebrengt en hoe die competenties ingezet worden in 
het transitieproces van PGO naar OGO. De verandering 
van de onderwijsvisie in de richting van een volledig en 
systematisch geïmplementeerde OGO-school als leren-
de organisatie vraagt om een adequate inzet van alle ac-
toren binnen de school en om de inzetbaarheid van de 
verschillende benodigde deskundigheden. Het gaat dan 
onder andere over hoe wordt omgegaan met het O5 
Methodegebruik, die een score heeft van 74. Zo komen 
O14 Visie op Zorg, met een score van 43, aan bod en de 
wijze waarop de betrokken persoon tot het bepalen van 
eindresultaten van kinderen komt. Bij dat laatste gaat 
het om hoe O12 Toetsing, met een score van 54, plaats-
vindt en hoe O6 Observatie, met een score van 15, een 
rol speelt. 

Bij de eerste score op de hierboven genoemde OGO-
codes is gelet of er wordt gesproken over respectievelijk 
methodegebruik, observatie, toetsing en visie op zorg 
door de respondenten in de interviews. Van alle scholen 

zijn de uitspraken die zijn gescoord op de OGO-codes 
O5 Methodegebruik, O6 Observatie, O12 Toetsing en 
O14 Visie op Zorg opnieuw gelezen. De resultaten daar-
van zijn samenvattend weergegeven in tabel 23 hieron-
der.

Bij het herlezen van de uitspraken uit de interviews is 
gelet op aanwezige competenties van de actoren binnen 
de school op de volgende gebieden:
•	 methodeonafhankelijk werken
•	 volgen van kinderen in hun leren en zich ontwikke-

len
•	 resultaten van kinderen toetsen en vastleggen vol-

gens OGO
•	 zorg voor zorgleerlingen volgens OGO

Uit tabel 23 hiervoor blijkt dat de vereiste competenties 
voor het werken volgens het OGO-concept liggen op het 
vlak van het didactisch en pedagogisch handelen ten 
aanzien van het omgaan met verschillen. Dat vraagt om 

Tabel 23 

Competenties op Methodegebruik, Observatie, Toetsing, Visie op zorg in Rolverdeling

School code (aantal  
geïnterviewden) + kenmerken

Competenties op O5 Methodegebruik, O6 Observatie, O12 Toetsing en O14 Visie op Zorg in I Rolverdeling 

S1 (4)-RK Groot – Lang •	 	Rekenmethode	wordt	gebruikt	bij	rekenen	en	daarnaast	een	bronnenboek.
•	 	Bij	WO	wordt	de	methode	gebruikt	als	naslag.
•	 	Inzet	observatiemodellen:	Horeb.
•	 	Veel	kinderen	blijven	‘binnenboord’.

S2 (2)-OBS Groot- Lang •	 	De	methodes	zijn	de	leidraad.
•	 	Het	Citoleerlingvolgsysteem	wordt	ingezet.

S3 (4)-OBS Groot- Lang •	 	De	minimumdoelen	worden	beschreven.

S4 (5)-OBS Groot-Middel •	 	Er	is	een	rekenmethode	ingevoerd.
•	 	De	ib’er	wordt	ingezet	op	zorgleerlingen.

S5 (4)-OBS Groot- Lang •	 	Methode	als	een	bronnenboek	ingezet	naast	andere	bronnen.
•	 	Er	is	een	werktempo	dat	aansluit	bij	ontwikkeling	van	het	individuele	kind.

S6 (3)-OBS Klein-Middel •	 	Het	Citoleerlingvolgsysteem	wordt	ingezet.
•	 	Kijkend	naar	zorgleerlingen:	er	zijn	minder	handelingsplannen	door	de	werkwijze	met	OGO.

S7 (5)-OBS Groot –Lang •	 	Methoden	worden	ingezet	als	bron.
•	 	Observatie	vindt	plaats	mede	door	de	kinderdagboeken.
•	 	Gebruik	van	Cito	moet.

S8 (4)-PC Klein- Middel •	 	Er	is	een	rekenmethode	in	gebruik.
•	 	Aanvankelijk	lezen	gebeurt	volgens	de	OGO-principes.
•	 	Er	is	een	registratiemodel	ontwikkeld,	er	is	een	begin	gemaakt	met	een	‘soort’	portfolio.
•	 	Er	is	meer	oog	voor	om	de	zorg	aan	te	pakken	volgens	de	OGO-manier.
•	 	Het	hanteren	van	handelingsplannen	is	lastig.

S9 (4)- RK Groot –Lang •	 	Er	is	een	rekenmethode	in	gebruik.
•	 	Er	is	discussie over het gebruik van portfolio.

S10 (3)- RK Groot- Lang •	 	Er	is	een	rekenmethode	in	gebruik.
•	 	Vanaf	groep	3	is	het	gebruik	van	Cito	in	beeld.

S11 (3)- RK Groot- Lang •	 	Registratie	van	resultaten is een speerpunt.
•	 	Het	stellen	van	doelen	krijgt	vorm.

S12 (1)- OBS Groot- Kort •	 	Er	is	een	methodeleeslijn	voor	lezen.
•	 	Rekenen,	lezen	en	spelling	worden	structureel	aangeboden	via	methoden.

S13 (3)- PC  Groot –Kort •	 	In	het	sbo	zijn	er	leerlijnen per kind vastgesteld.
•	 	Het	Cito	wordt	ingezet.
•	 	Het	inzetten	van	OGO	voor	kinderen	in	het	autistisch	spectrum	is	moeilijk.

S14 (3)- PC Groot- Kort •	 	Er	is	een	discussie omtrent begeleiding en visie: ib’er zit aan outputkant en is Cito-minded.
•	 	OGO	wordt	gekoppeld	aan	passend	onderwijs.
•	 	Er	wordt	nog	veel	gewerkt	vanuit	het	leerstofmodel.
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een adaptieve basishouding van alle actoren binnen de 
schoolorganisatie in het algemeen, maar van leraren in 
de klassenorganisatie in het bijzonder. Basiscompetenties 
vormen het methodeonafhankelijk werken, het volgen 
van de leerlingen in hun ontwikkeling, de resultaten van 
de leerlingen vastleggen en zorg voor zorgleerlingen. 
Deze vierslag is cruciaal voor het leren en onderwijzen 
in de lijn van OGO.

Methodeonafhankelijk werken is een gegeven dat in OGO 
ingebed is. De methode kan wel als bron worden ge-
bruikt, maar niet slaafs worden gevolgd.

“We hebben alleen een rekenmethode, de werkgroep houdt 
bij hoe de verhouding methode en thema’s gebeurt. Hoe 
zorg je ervoor dat het binnen je thema-activiteiten vol-
doende aan de orde komt?” (S2, ib-ob).

‘Gebruiken’ en ‘volgen’ staan hierbij tegenover elkaar. 
De volgende scholen gaven aan structureel een reken-
methode te volgen: S3, S4, S6, S8, S9, S10, S11, S12, S13 
en S14. Scholen die de rekenmethode als bron gebrui-
ken (en niet volgen), zijn: S1, S2, S5 en S7. 

Thematiseren is het hart van het OGO-concept voor de 
uitwerking in de klas. Scholen geven zo hun eigen ge-
zicht aan het werken volgens het OGO-concept. De tech-
nische stappen zijn overal hetzelfde, omdat de systema-
tiek wordt gevolgd die door het concept wordt gepromoot. 
Dat betekent dat veel OGO-scholen hebben besloten de 
methodes in te zetten als bronnenboek. Er bestaan wel 
worstelingen om in het OGO-onderwijs het rekenaan-
bod te betrekken, waarbij scholen overwegen de reken-
methode los te laten. Maar, zoals hierboven reeds opge-
merkt, hanteren de meeste scholen een rekenmethode. 
Het loslaten is hier het probleem.

Het volgen van kinderen in hun leren en zich ontwikkelen 
bij OGO is een basisaanname om met kinderen te wer-
ken. Observeren vormt hierbij een belangrijke vaardig-
heid om na te gaan wat de ontwikkel- en leerstapjes zijn 
bij kinderen.

“Mensen moeten er vanzelf achter komen dat het zetten 
van kruisjes bij het observeren niets oplevert. Daar heb je 
ook geen voldoening van. Totdat je beter kijkt en werkelijk 
ziet wat er aan de hand is” (S4, ib-ob). 

Het vastleggen van de resultaten van kinderen is verbon-
den met het volgen van de kinderen. Dit vormt een apart 
item binnen de visieontwikkeling van OGO. We zagen 
eerder dat sommige scholen het Cito-leerlingvolgsysteem 
gebruiken (S6, S10, S11) om resultaten vast te leggen, an-
dere scholen hebben daarvoor zelf instrumenten inge-
zet (S8). Horeb is een systeem dat goed werkt om stap-
jes in de ontwikkeling van kinderen te observeren en te 

registreren. We zien scholen die een begin maken met 
het gebruik van portfolio’s, zoals bijvoorbeeld bij S8.

Zorg voor zorgleerlingen volgens OGO is een geïntegreerd 
onderdeel van de OGO-gerichte manier van onderwij-
zen. Er wordt niet zo snel gesproken van zorgleerlingen, 
maar van leerlingen die op bepaalde punten extra onder-
steuning behoeven. Het werken met handelingsplannen 
verstoort het OGO-werken met kinderen in bijzondere 
mate, vooral het gebruik van groeps han delings plannen. 
S8 ziet het werken met handelingsplannen als lastig. S6 
meldt dat er minder handelingsplannen nodig zijn door 
de OGO-aanpak. S1 meldt dat door de OGO-aanpak veel 
kinderen binnen de school kunnen blijven en niet verwe-
zen hoeven te worden naar het sbo of gehinderd hoeven 
te worden met aparte remedieerprogramma’s.

In het algemeen blijkt uit de interviews dat op het vlak 
van de hierboven genoemde basiscompetenties voor het 
werken met het OGO-concept de scholen de nodige zor-
gen hebben. Vaak wordt genoemd of alle leraren de leer-
lijnen van alle vakken ‘in hun hoofd kunnen hebben’ 
om het methodeonafhankelijk werken gestalte te geven. 
Dat vraagt veel ondersteuning, zo blijkt.

7.4.5 Leren en Professionaliseren binnen 
Communities of Practice (VI)

In de transcripties van de 50 interviews werden 242 uit-
spraken aangetroffen die verbonden zijn met de compo-
nent ‘VI. Communities of Practice’. Deze component 
heeft betrekking op de relaties en samenwerking van de 
actoren binnen het activiteitssysteem, die nodig zijn om 
het inbedden van de OGO-school als lerende organisatie 
te bevorderen. We nemen hier G3 Collectief Leren, G6 
Individueel Leren en O10 Professionaliseren op die ver-
bonden zijn met deze component. De score op G3 is 68, 
op G6 80 en op O10 17 (zie tabel B2.2 uit bijlage 2). Dat 
betekent dat er respectievelijk 68, 80 en 17 uitspraken 
uit de interviews iets zeggen over respectievelijk collec-
tief leren, individueel leren en professionalisering in re-
latie tot het inbedden van OGO-school als lerende orga-
nisatie. Bij het scoren van de uitspraken zijn de volgende 
definities gebruikt:

G3 – Collectief leren
“Het vermogen van een collectief, zoals een team, om 
kennis te (re)construeren en toe te passen vanuit ge-
deelde opvattingen over leren en onderwijs” (Verbiest, 
2008, p. 45).

G6 – Individueel leren
Individueel leren is “een proces van het doorlopen van 
de vijf stappen uit de ROTOR-cyclus vanuit het ik-per-
spectief: retrospectie-ontwerpen-toepassen-onderzoe-
ken-reflectie” (Popeijus & Geldens, 2009, pp. 67-69).
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Tabel 24 

Collectief leren, Individueel leren en Professionaliseren in Communities of Practice

School code (aantal  
geïnterviewden) + kenmerken

Collectief leren (G3), Individueel leren (G6) en Professionaliseren (O10) in VI Communities of Practice

 S1 (4)-RK Groot - Lang •	 	Delen	van	kennis	gaat	nog	moeizaam,	er	worden	wel	pogingen	ondernomen.
•	 	Leraren	krijgen	structureel	individuele	begeleiding	en	worden	gecoacht	om	goede	hulpvragen	te	stellen.
•	 	Via	themabijeenkomsten	wordt	gewerkt	aan	gezamenlijk	leren,	maar	nog	geen	lerend	team.

S2 (2)-OBS Groot - Lang •	 	In	workshopvorm	wordt	kennis	overgedragen	en	gedeeld.
•	 	In	de	cultuur van de school is via POP’s ingebouwd dat teamleden van elkaar willen leren.
•	 	In	kennisdeling	is	aandacht	voor	wederkerigheid	(‘halen’	en	‘brengen’).
•	 	Co-creatieve	processen	krijgen	vorm.
•	 	Parallellisme	van	leren	van	leerling en leraar.

S3 (4)-OBS Groot - Lang •	 	Sturing	vanuit	management	van	kennisdeling	en	individueel	leren blijkt een moeizaam proces.
•	 	Incidenteel	wordt	kennis	verspreid	aan	de	hand	van	artikel	(bijvoorbeeld	in	Zone).
•	 		Doordat	OGO	niet	is	geborgd	en	er	te	weinig	kennis	bij	leraren	bestaat,	krijgen	meningen	van	buiten	(Kees	

Vernooy over taalontwikkeling) ineens meer geldigheid.
•	 	Bloedgroepen	in	het	team	(MLK/LOM)	geven	ruis	in	kennisdeling.

S4 (5)-OBS Groot - Middel •	 	Weinig	‘wij-gevoel’	leidt	tot	weinig	kennisdeling.
•	 	Eilandencultuur	erg	op	de	bouw	gericht;	groepsoverleg	is	nog	geen	kennisdeling.
•	 	Weinig	sturing	vanuit	management,	ib’er	is	initiator	van	ontwikkeling.
•	 	Er	wordt	veel	gedacht	vanuit	vakken	in	plaats	van	vanuit	thematisch	werken.
•	 	Er	is	behoefte	aan	scholing	van	buitenaf	om	het	concept	te	‘vangen’.

S5 (4)-OBS Groot - Lang •	 		Behoefte	aan	expertlezen	in	plaats	van	samen	kennis	opdoen;	als	kennis	wordt	gedeeld,	is	dat	in	werkgroe-
pen.

•	 	Outputdenken	vanuit	management.
•	 	Kennisconstructie	is	gericht	op	vakdenken	en	afstemming	met	elkaar	is	niet	geborgd.
•	 	Angst	voor	discussie in het team, ze willen de sfeer goed houden, ontregeling niet gewenst, zit in cultuur.
•	 	Al	gebeurt	dat	in	subgroepen	wel,	onderbouw	is	verder	daarmee.

S6 (3)-OBS Klein - Middel •	 	Wederzijdse	klassenbezoeken	komen	sporadisch	voor	en	zijn	initiatief	van	koppels,	geen	beleid.
•	 		Oude	didactieken	hardnekkig,	daardoor	krijgt	het	beklijven	van	kennis	over	OGO	geen	praktische	vertaling.
•	 	OGO	is	geïnitieerd	door	de	directeur	die	OGO	elders	heeft	opgezet,	geen	gezamenlijkheid	in	het	team.

S7 (5)-OBS Groot - Lang •	 	In	de	bouwvergaderingen	wordt	de	meeste	kennis	gedeeld	(zie	diachrone	analyse).
•	 		Leren	en	zich	ontwikkelen	verloopt	via	POP	naar	BOP	en	daarna	SOP	(Persoonlijk,	de	bouw	en	de	school).
•	 		Veel	verantwoordelijkheid	bij	individuele	leraar ook wat betreft eigen kennisontwikkeling en professionele 

discipline bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap; haal- en brengplicht blijkt uit schoolplan.
•	 	Intelligentie	speelt	een	rol	bij	individuele	leraren	voor	wat	betreft	het	aankunnen	van	kennis.
•	 	Nascholing	wordt	fors	ingezet	als	professionaliseringsmiddel;	is	gericht	op	permanente	educatie.
•	 		Principes	van	OGO	komen	in	alle	onderdelen	van	het	onderwijs	naar	voren;	het	microniveau	spiegelt	voor	

het mesoniveau.

S8 (4)- PC Klein - Middel •	 	Scholing	en	kennis	opdoen	over	OGO	is	verschoven	van	onderbouw	naar	hele	team.
•	 	Zelf	ervaren	en	doen	is	het	devies.
•	 	Scholing	komt	rechtstreeks	van	OGO-instituut	(van	APS	naar	de	Activiteit).
•	 	Regionetwerken	ondersteunen	kennis	en	vaardigheden	over	OGO	(regionale	OGO-dagen).
•	 	Leren	loslaten	in	het	leren	werken	met	OGO	is	spanningsveld	met	veel	doeners.
•	 		Vrouwen	(creatiever	en	experimenteler)	in	het	team	beheersen	OGO-principes	beter	dan	mannen.	(doelge-

richter en planmatiger); mentale modellen zijn verschillend.

S9 (4)-RK Groot - Lang •	 	Er	zijn	twee	groepen	in	het	team:	de	vernieuwers	en	de	traditionelen;	angst	om	los	te	laten	heerst.
•	 	Professionalisering	is	goed	geborgd:	reflectiebijeenkomsten	na	elk	thema.
•	 	Thematisch	werken	is	in	de	onderbouw	van	nature	aanwezig,	in	de	bovenbouw	is	het	nog	geforceerd.
•	 	Overleg	in	de	clusters,	opleiden	in	de	school	ingevoerd	met	hbo,	daardoor	betrokkenheid	team	groter.
•	 	Masterleraren	begeleiden	op	pedagogisch-didactisch gebied en delen kennis en ervaring.

S10 (3)-RK Groot - Lang •	 	Vakkenintegratie	is	speerpunt	om	planmatig	te	leren,	stappen	ervoor	worden	geborgd,	ad-hocfase	voorbij.
•	 	Veel	samen	voorbereiden	op	thema’s;	ontwikkelteams	samengesteld;	ib’ers	als	kenniswerkers.
•	 	Subsidie	geeft	impuls	voor	leren	aanpak van begrijpend lezen, instructievideo gemaakt als leidraad.
•	 	Leraren	reflecteren	op	behaalde	competenties.
•	 		OGO-angels	geven	work-outs en zorgen voor kennisdeling in praktische zin (bijvoorbeeld de techniekwerk-

groep).
•	 	Kennis	van	de	praktijk	staat	voorop,	wars	van	wetenschappelijke	kennis,	zoals	kernwaarden	OGO.
•	 	Eigen	opleiders	voor	kennisontwikkeling,	geen	nascholing	van	buiten.
•	 	Devies	is:	durven	loslaten	en	met	kinderen	op	avontuur	gaan.

O10 - Professionalisering
Scholing (deskundigheidsbevordering) in het toepassen 
van het OGO-concept binnen OGO-communities, die 
bestaan uit mensen vanbinnen en -buiten de school en 
die gericht is op de school als lerende organisatie.

Van alle scholen zijn de uitspraken die zijn gescoord op 
de OGO-codes G3 Collectief Leren, G6 Individueel 
Leren en O10 professionalisering opnieuw gelezen. De 
resultaten daarvan zijn samenvattend weergegeven in 
tabel 24 hieronder.
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Collectief leren
Van ‘collectief leren’ kan gesproken worden als groepen 
of organisaties reflecteren op de gemeenschappelijke 
impliciete resultaten van leren; reflecteren op of plan-
nen van gemeenschappelijke expliciete leerresultaten; 
gemeenschappelijk plannen definiëren voor externalisa-
tie in de groep of de organisatie (De Laat & Simons, 
2000). Verbiest spreekt over collectief leren als interper-
soonlijke capaciteit van een leergemeenschap en duidt 
het als “het vermogen van een collectief, zoals een team, 
om kennis te (re)construeren en toe te passen vanuit ge-
deelde opvattingen over leren en onderwijs” (Verbiest, 
2008, p. 45).

“Maatjesleren is een middel om samen te leren” (S4, dir).

“Dat samen leren zit bij ons in de organisatie van die 
clusters en de ib’ers die eraan gekoppeld zijn. Zij houden 
de rode lijn van de ontwikkeling in de gaten” (S9, ib-ob).

Uit de ruwe data van de interviews blijkt dat er veel ver-
schijningsvormen van samenwerkend leren worden toe-
gepast. Dat gebeurt zowel formeel als informeel. We 
komen de volgende vormen tegen waarmee zowel theo-
retische en vooral praktische kennis met elkaar wordt 
gedeeld: workshops (S2 en S10), expertlezen (S5), portfo-
liobijeenkomsten (S4), bouwvergaderingen (S7 en S11), 
regionetwerken (S8), dagelijkse teambesprekingen (S8), 
OPLIS (opleiden in de school, een samenwerkingsver-
band met een hogeschool; S9), ontwikkelteams voor 
themauitwerkingen (S10), het delen van ‘good practices’ 
in eigen team door middel van video-opnames (S11), 
themadagen met het hele team (S7 en S11). Veel kennis-
deling vindt plaats door interventie van nascholingsin-
stituten (expliciet genoemd door S4, S7, S8 en S14). Het 
delen van kennis gaat in sommige teams nog moeizaam 
(S1, S3, S4, S6, S12, S13 en S14). Sturing voor kennisde-

ling vindt plaats vanuit het management (S3) door 
schoolleiders en ib’ers die initiator zijn van ontwikke-
lingsprocessen (S4, S7 en S13) en OGO-angels (S10), die 
tevens ib’er zijn. Elke unit heeft op S10 een OGO-angel 
die de groepsbijeenkomsten voorbereidt in zogenaamde 
OGO-work-outs.

“Ik denk dat we nog veel beter gebruik kunnen maken 
van elkaars kracht. En het kwetsbaar opstellen van el-
kaars zwakte” (S8, lk-bb).

Er worden ook technieken toegepast om het samen le-
ren van structuur te voorzien, zoals de incidentmethode. 
Volgens deze methode wordt via een stappenplan een 
casus ingebracht waaraan een hulpvraag is gekoppeld. 
Met elkaar wordt er een oplossing bedacht voor het pro-
bleem, zodat de leraar uit meerdere mogelijkheden kan 
kiezen om het probleem aan te pakken. Een school heeft 
een OGO-bord in de personeelskamer hangen waarop 
hulpvragen geschreven kunnen worden die in de team-
meetings besproken worden. Inhoudelijk gaan groeps-
bijeenkomsten over het samen voorbereiden van een 
thema of het didactisch/pedagogisch toegerust worden 
om deelstappen aan te pakken bij thematiseren. Enkele 
keren is het werken met portfolio genoemd voor de bo-
venbouw om op teambijeenkomsten samen te bespre-
ken en ervan te leren hoe anderen het aanpakken. Wat 
opvalt, is dat er geen bijeenkomsten gepland worden 
waarin puur theoretische kennis wordt gedeeld over 
achtergronden van het OGO-concept. Waarover wordt 
gedeeld zijn veelal zaken gericht op het handelen in de 
klas en praktisch van aard. Enkele scholen geven aan 
zelfs wars te zijn van wetenschappelijke kennis (zoals 
S10).

School code (aantal  
geïnterviewden) + kenmerken

Collectief leren (G3), Individueel leren (G6) en Professionaliseren (O10) in VI Communities of Practice

S11 (3)-RK Groot - Lang •	 	Startactiviteiten	zijn	gericht	op	deelnemers	als	leraar, eigen ideeën loslaten en kinderen voorrang geven.
•	 		Good practices delen met team door middel van video-opnames: begrijpend lezen is voorbeeld voor col-

lega’s.
•	 	Enkele	leraren	functioneren	niet	ontspannen	en	krijgen	coaching op leerprocessen.
•	 	Themaplanning	wordt	opgesteld	en	verzameld	door	ib’er	en	als	bewijslast	voor	inspectie ingezet.
•	 	In	de	bouw	wordt	veel	kennis	gedeeld,	ook	op	themastudiedagen.

S12 (1)-OBS Groot- Kort •	 	Leren	in	het	team	is	“de	plankjes	met	vooroordelen	leegmaken”;	mensen	blokkeren	leermomenten.
•	 		Als	sbo-school	twee	bloedgroepen:	MLK/LOM;	dit	gegeven	stagneert	leerprocessen om te komen tot team-

leren.

S13 (3)-PC Groot - Kort •	 	Als	school	is	kennis	over	OGO	niet	goed	begeleid	door	SBD,	de	spirit	ontbrak	in	overdracht.
•	 	Veranderen	vraagt	tijd,	processen	duren	lang;	eilandencultuur	belet	community building.
•	 	Kennisdeling	in	de	bouw/units.
•	 	Bij	MLK-leraren	is	OGO	‘gezellig’	werken	met	OGO;	verkeerde	perceptie	belet	leren	over	concept.

S14 (3)-PC Groot - Kort •	 	Projectgroep	OGO	doet	beleidsvoorstellen	van	ontwikkeling	en	kennisdeling.
•	 	Kennisdeling	op	laag	pitje,	basale	zaken	vragen	beklijftijd.
•	 	Aanpak	thematiseren	verloopt	nog	heel	verschillend	in	het	team	door	moeizame	aansluiting	PGO/OGO.
•	 	Angst	voor	het	loslaten,	onkunde	en	vooroordelen	vertroebelen	het	conceptdenken.
•	 		Terugval	op	PGO	is	gevaar	in	onderbouw,	in	midden-/bovenbouw	zijn	glimpjes	zichtbaar	van	experimenten.
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“In de bouw wordt veel geleerd, je wordt geïnspireerd, je 
gaat dingen uitproberen. Dat zijn dan zeg maar de 
bouwvergaderingen. Dan heb je nog de studie- en team-
dagen. Je leert ook in het informele circuit, tijdens de 
lunch of na het werk. Je maakt dingen bespreekbaar waar 
je tegenaan loopt” (S11, lk-ob).

Individueel leren
Individueel leren is een proces waarin het subjectief 
concept van de lerende wordt bijgesteld voor de hande-
ling. Het zich eigen maken van de OGO-uitgangspunten 
in het ontwikkelingsgericht onderwijzen wordt indivi-
dueel intern verwerkt en tot handeling gemaakt. 
Daarvoor volgen leraren cursussen die expliciet als leer-
trajecten voor individueel leren worden genoemd als de 
opleiding IB (intern begeleider), SVIB (school video-in-
teractiebegeleiding), HGW (handelingsgericht werken) 
(alle drie genoemd in S1 en S10), en begeleiden of coa-
chen van vernieuwing (S7 en S12).

“De LGM-lijsten werken goed voor individueel leren om 
de zelfevaluatie toe te passen” (S6, dir).

De wet BIO helpt mee in scholen om het individueel le-
ren een impuls te geven. Directies klampen dit middel 
aan om leraren te stimuleren om verder te komen in hun 
persoonlijke ontwikkeling ten aanzien van het werken 
met het OGO-concept. Leraren maken een POP (per-
soonlijk ontwikkelingsplan) om leervragen en –trajecten 
in lijn te zetten en te borgen. Enkele leiders noemen ex-
pliciet dat ze in de persoonlijke ontwikkeling van leraren 
verantwoordelijkheden overhevelen om impuls te geven 
aan leerprocessen (S7 en S14). Tijdens functioneringsge-
sprekken komt de POP ter sprake. Uit de interviews blijkt 
dat er een aantal scholen is (zoals S6) dat het systeem 
heeft ingevoerd van LGM (leerling/gezel/meester, zie pa-
ragraaf 2.2.2). Voor wat betreft het bijhouden van vaklite-
ratuur hebben schoolleiders plannen om dat te stimule-
ren (S4), maar individuele leraren geven aan er nauwelijks 
aan toe te komen. Veelal vindt het leren binnen individu-
eel leren plaats met het oog op het verbeteren van het 
handelingsrepertoire dat in de groep wordt beoefend (S8 
en S10 noemen dat expliciet). Er zijn scholen die stimu-
lansen inzetten om het lezen te bevorderen. Vooral ib’ers 
geven aan cursussen te volgen bij De Activiteit om toege-
rust te worden OGO verder door te voeren.

“Dat voor jezelf de literatuur bijhouden, komt er niet 
van” (S6, ib-bb). 

“M. zorgt ervoor dat wij gaan lezen, dat is prettig” (S4, 
2lk-ob).

De cursus ‘Coachen van vernieuwing’ blijkt populair om 
vooral ib’ers toe te rusten om een ontwikkelingsslag te 
maken in de school.

Professionaliseren
Met professionaliseren wordt bedoeld scholing (deskun-
digheidsbevordering) in het toepassen van het OGO-
concept binnen de OGO-communities. De scholing 
wordt verzorgd door mensen van binnen (S10) en buiten 
de school (S4, S7, S8 en S14) en is veelal erop gericht om 
het leervermogen van individuen, het team en de school-
organisatie een impuls te geven (nodig om te kunnen 
spreken van een lerend activiteitssysteem).

“De nascholing van B. heeft erg goed geholpen. Ook de 
intern begeleiders die in de groep kwamen hebben veel 
aangedragen. Onze intern begeleider is er voor de leraar, 
die gaat geen kinderen testen” (S1, lk-ob).

Professionalisering is iets dat het hele team aangaat. In 
de ontwikkeling komen scholen nadat er in de onder-
bouw al vorderingen zijn gemaakt met Basisontwikkeling 
erachter dat de verdere ontwikkeling met het hele team 
moet gebeuren (zoals in S8). Voor het professionalise-
ren is een netwerk (regionetwerk wordt genoemd door 
S8) belangrijk waarin samenwerkend leren wordt toege-
past. ‘Boundary crossing’, het verkennen (kijken, in dis-
cours gaan over wat goed onderwijs betekent en derge-
lijke) bij anderen ook buiten de eigen school, geeft een 
stimulans om zelf in de ontwikkeling door te gaan (ex-
pliciet genoemd door S7). Soms kunnen mensen heel 
concreet leren van een klasseninrichting, van een uit-
werking van een thema en heel simpel van een enthou-
siast verhaal van een ander. Wat ze van anderen leren, 
moet als het ware de volgende dag al toegepast kunnen 
worden. Dingen zijn nuttig als ze toepasbaar zijn. Als 
het gaat om de hulpvragen die binnen het team spelen, 
worden op de meeste scholen op een OGO-manier soms 
hulpvragen uitgelokt. Een enkele keer legt de coach of 
directeur een hulpvraag op aan een leraar die zelf niet op 
die vraag komt. Dan is het een manco dat bij een per-
soon aangevuld moet worden door professionalisering 
(S3 en S14). Borging van professionalisering in beleid is 
bij sommige scholen genoemd (S7, S8, S9 en S10) en bij 
een enkeling ervan terug te vinden in het schoolplan 
(S5, S7, S10 en S14).

7.5 Datatriangulatie en analyse

In dit kwalitatief onderzoek wordt uitgegaan van: pro-
bleemstelling à feitenverzameling à analyse à conclusies 
(Maso & Smaling, 1998). Wat beogen we met de keuze 
voor datatriangulatie? Als we naar de aard en status van 
de data kijken, concluderen we dat we vanuit de metho-
dische triangulatie beter kunnen spreken van ‘datatrian-
gulatie’. Door het kruisen van de data proberen we een 
sterkere argumentatieve onderbouwing te geven van de 
conclusies die we willen trekken. We willen onzuiver-
heid uitfilteren door de datasets te kruisen die op het-
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zelfde domein, OGO-scholen in ontwikkeling, betrek-
king hebben. We gaan in het onderstaande na of de data 
uit de verschillende bronnen elkaar kruiselings onder-
steunen. 

In het kader van de triangulatie76 is voor het onderzoe-
ken van de schoolplannen, het afnemen van de school-
leiderstest en het vaststellen van de fase van verandering 
steeds een selectie genomen van OGO-scholen die lan-
ger of korter met het inbedden van OGO in schoolorga-
nisatie bezig zijn. In onderstaande tabel 25 is weergege-
ven op welke OGO-scholen welke informatiebronnen 
zijn ingezet. Bij de veranderingsfasen stellen de ge-
plaatste cijfers de implementatiefase voor na 1-3 (zie le-
genda). Dat deel in tabel 25 is een verkleinde weergave 
van tabel 29 uit paragraaf 7.5.3 waar we de fasering van 
implementatie bespreken die verbonden is met de tabel-
len 4 en 5 uit paragraaf 4.5.5.

7.5.1 Data uit schooldocumenten gekruist met 
data uit interviews

Van vijf OGO-scholen77 zijn de schoolplannen onder-
zocht op afspraken en uitspraken over de OGO-codes. 
Dit om de congruentie te kunnen vaststellen met de data 

uit de interviews. Er is een steekproef getrokken van 
OGO-scholen die langer of korter met het inbedden van 
OGO in schoolorganisatie bezig zijn. In de tabel 26 is 
het resultaat weergegeven voor de OGO-codes die als ge-
markeerde domeinen zijn verwerkt:

Het al of niet aanwezig zijn van uitspraken c.q. afspra-
ken over een desbetreffende OGO-code kan de mate van 
borging aangeven van de component waaraan de OGO-
code verbonden is.
Hieronder nemen we een willekeurige school als voor-
beeld waarvan de schooldocumenten worden verbonden 
met de interviewgegevens.

Uit de interviews blijkt dat school S5:
•	 de methode als bron gebruikt en dat de leraren in 

hun onderwijs aansluiten bij het werktempo van de 
kinderen. In het schoolplan staat dit beschreven.

•	 een structuur voor coaching en collegiale consulta-
tie toepast, die nog niet is geborgd. In het school-
plan is daarover nog niets te vinden.

•	 kiest voor gedeeld leiderschap, dat mensen gecon-
fronteerd worden met hun belemmeringen en zo 
wordt gewerkt aan een professionele cultuur. In het 
schoolplan is dit beschreven.

Tabel 25 

Informatiebronnen ingezet per school in het kader van triangulatie

Veranderingsfase volgens tabel 4 
en tabel 5 in paragraaf 4.5.5

School Grootte Duur OGO Schoolplan
gescreend?

Interview 
directeur

Schoolleiders-
test ingevuld?

Implementatie 
van OGO-
concept

Visieontwik-
keling op OGO

ob mb-bb ob mb-bb

S1 Groot Lang Nee Ja Ja 3 2 3 2

S2 Groot Lang Nee Ja Ja - - - -

S3 Groot Lang Nee Ja Nee 2 2 2 2

S4 Groot Middel Nee Ja Ja 1 1 1 1

S5 Groot Lang Ja Ja Nee - - - -

S6 Klein Middel Ja Ja Ja - - - -

S7 Groot Lang Ja Ja Ja 2 3 3 3

S8 Klein Middel Nee (*) Ja 2 1 3 3

S9 Groot Lang Nee Ja Ja 3 2 3 2

S10 Groot Lang Ja Ja Nee - - - -

S11 Groot Lang Nee Ja Nee - - - -

S13 Groot Kort Nee Ja Ja 1 1 1 1

S14 Groot Kort Ja (*) Ja 2 1 2 1

(*)  S12, een sbo-school, heeft aangegeven niet verder te gaan met OGO. Op de scholen S8 en S14 is geen interview met de directeuren gehouden, 
omdat zij aangaven dat andere mt-leden beter ingeleid zijn in het OGO-concept en de invoering ervan in de schoolorganisatie van de basisschool.

Legenda:
Grootte:  Klein is minder dan 200 leerlingen en Groot is meer dan 200 leerlingen
Duur OGO:  Kort is 1 tot 5 jaar, Middel is 6 tot 10 jaar en Lang is 11 jaar of meer
Veranderingsfase: 1 is starting: initiatie 2 is doing: implementatie en 3 is embedding: institutionalisering (volgens Huffman en Hipp, 2003)
Implementatie/Visie:  ob is onderbouw en mb-bb is midden-/bovenbouw
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Tabel 26 

Schoolplannen gekruist met data uit interviews op OGO-codes

Scholen S5 – Lang OGO S6 – Middel OGO S7 – Lang OGO S10 – Lang OGO S14 – Kort OGO

OGO-codes
 

Interview
(4)

School-
plan
(*)

Interview
(3)

School-
plan
(*)

Interview
(4)

School-
plan
(*)

Interview
(3)

School-
plan
(*)

Interview
(3)

School-
plan
(*)

I Rolverdeling

O5 Methodegebruik 6 1 6 1 9 1 6 1 1 0

O6 Observatie 1 1 4 0 2 1 2 1 0 1

O12 Toetsing 4 1 5 0 9 1 6 0 5 1

O14 Visie op zorg 2 0 3 0 5 1 2 1 4 0

III Hulpmiddelen

G2 Coaching 7 0 5 0 6 1 4 1 6 1

G4 Collegiale consultatie 3 0 4 1 7 0 2 1 4 1

V Veld en Regels

G10 Leiderschap 5 1 8 0 8 1 3 0 4 1

VI Communities of Practice

G3 Collectief Leren 6 1 5 0 6 1 5 1 7 1

G6 Individueel Leren 4 0 11 0 12 1 7 1 6 0

O10 Professionalisering 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1

VII Institutionalisering

G13 Belemmeringen 10 1 17 0 15 1 11 0 14 0

(*)  De schoolplannen zijn doorgenomen op uitspraken over de OGO-codes, 1 is maximale score en betekent dat er uitspraken over desbetreffende 
OGO-codes zijn en 0 betekent dat er geen uitspraken zijn.

Legenda:
Duur OGO: Kort is 1 tot 5 jaar, Middel is 6 tot 10 jaar en Lang is meer dan 11 jaar
Interview (getal):  Getal tussen haakjes geeft het aantal geïnterviewden op die school weer en in de kolom geven de getallen het aantal 

uitspraken aan dat verbonden is met de desbetreffende OGO-code, de score op die OGO-code

•	 kiest voor stap voor stap ontwikkelen in de richting 
van OGO, om zo meer draagkracht uit het team te 
krijgen. In het schoolplan wordt dit beschreven.

Voor S5 kunnen we aangeven dat belangrijke beleidsbe-
slissingen in het schoolplan zouden moeten staan. Wat 
blijkt is dat zaken die nog niet geborgd zijn, ontbreken 
in het schoolplan. Een voorbeeld daarvan zijn de hulp-
middelen die gebruikt worden om mensen in ontwikke-
ling verder te krijgen: coaching en collegiale consultatie. 
Ze wordt wel toegepast, maar is blijkbaar geen beleids-
keuze.

De informatie uit de interviews voor school S5 komt 
overeen met wat er in het Schoolplan staat beschreven. 
Hiermee wordt de mate van borging aangegeven. Dat 
geldt ook voor de andere scholen, waarvan de 
Schoolplannen zijn gescreend op de desbetreffende 
OGO-codes. Dat levert de volgende resultaten op:

•	 School S6, ruim zes jaar bezig met het invoeren van 
het OGO-concept, is op weg met het werken volgens 
OGO, maar er is nog weinig geborgd. Hiermee be-
doelen we dat er nog weinig concreet is vastgelegd 
en het gedrag dat in de handeling bij OGO past nog 
niet bij iedereen is verinnerlijkt. Uit de interviews 
blijkt dat ook.

•	 School S7, ruim twintig jaar bezig met het invoeren 
van het OGO-concept, is de langst opererende OGO-
school uit dit onderzoek en daarom ook uitgekozen 
voor de diachrone analyse (zie paragraaf 7.7). Die 
school heeft al veel hobbels genomen in haar ont-
wikkeling en in schoolbeleid zijn ankerpunten te 
vinden om de verdere ontwikkeling van OGO te bor-
gen. Dat gebeurt via POP/BOP en SOP. In het 
schoolplan is een schema opgenomen om deze lijn 
duidelijk te maken. We noemen professionaliseren 
van het team, het samenwerkend leren in verschil-
lende gremia. Het is allemaal planmatig vastgelegd.
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•	 School S10, ruim elf jaar bezig met het invoeren het 
OGO-concept, heeft op werkniveau de zaken als 
competenties van leraren en het ondersteunen daar-
bij geborgd. Beschrijving van het leiderschap en het 
omgaan met belemmeringen ontbreken nog in het 
Schoolplan. Uit de interviews blijkt dat hier wel de-
gelijk aan wordt gewerkt, maar dat daarop nog geen 
duidelijk beleid is geformuleerd.

•	 School S14, een paar jaar bezig met het invoeren van 
het OGO-concept, heeft vigerend beleid beschreven in 
het schoolplan op het vlak van observatie en toetsing, 
coaching en collegiale consultatie en leiderschap en is 
bezig op deze punten nieuw beleid te ontwikkelen in 
de richting van OGO. De school wil bewegen in de 
richting van een lerende organisatie en moet in het 
omgaan met belemmeringen nog afspraken borgen, 
zo blijkt uit de interviews en uit het Schoolplan.

We constateren dat de informatie uit de interviews en de 
screening van de informatie in de Schoolplannen met 
elkaar corresponderen (in iets mindere mate in S5). We 
kunnen daaruit afleiden78 dat de informatie uit deze in-
terviews met elkaar correspondeert op het punt van de 
mate waarin het OGO-concept al of niet is ingevoerd. 
Met andere woorden: scholen geven een redelijk be-
trouwbaar beeld van de stand van zaken in hun ontwik-
keling naar OGO. 

7.5.2 Data schoolleiderstest gekruist met data uit 
interviews

Op negen OGO-scholen is een schoolleiderstest afgeno-
men over Transformationeel Leiderschap (zie bijlage 6) 

om congruentie vast te stellen met de data uit de inter-
views met de directeuren van deze scholen. Er is een 
selectie genomen 79van OGO-scholen die langer of kor-
ter met het inbedden van OGO in schoolorganisatie be-
zig zijn.

Bij transformationeel leiderschap gaat het vooral om de 
interactie tussen individu en organisatie. Transformatie 
betekent verantwoordelijkheid nemen voor het werk in 
de eigen klas en de school in relatie met bredere maat-
schappelijke ontwikkelingen. Transformatie verwijst 
naar de complementariteit van professionele ontwikke-
ling van leraren en de organisatieontwikkeling van de 
school. De schoolleider als transformationeel leider 
streeft ernaar individuele en collectieve processen van 
probleemoplossing te verbeteren; hij tracht een gemeen-
schappelijke professionele cultuur van samenwerking te 
scheppen; hij stimuleert leraren zich professioneel te 
ontwikkelen in het kader van de ontwikkeling van de 
school; hij leert het team problemen te signaleren en ge-
meenschappelijk op te lossen. De uitkomst van het in-
vullen van de schoolleiderstest levert een score op over 
de mate waarin aspecten van transformationeel leider-
schap van de schoolleider door hemzelf van toepassing 
worden geacht. In de onderstaande tabel 27 worden de 
scores weergegeven van de directeuren op de schoollei-
derstest:

De scores van de test worden gekruist met de data uit de 
interviews over leiderschap van de desbetreffende OGO-
scholen. In tabel 28 hieronder is de informatie bij elkaar 
gezet. De getallen in de tabel duiden op gemiddelden 
van totaalscores op een Likertschaal met scores van 1-6 

Tabel 27 

Afgeronde scores schoolleiderstest (scores van 1-6)

Vraag
Scholen
Scores op:

Dir. 
S1

Dir. 
S2

Dir. 
S4

Dir. 
S6

Dir.
S7

Dir. 
S8

Dir. 
S9

Dir. 
S13

Dir.
S14

1 Het ontwikkelen van een visie en anderen op basis van die 
visie inspireren 5 4 4 4 5 4 4 4 5

2 Het zorgen voor gemeenschappelijke doelen 5 5 4 5 5 3 5 4 5

3 Het stellen van verwachtingen aan de kwaliteit van het onder-
wijs 4 5 4 5 5 4 5 4 5

4 Voorbeeldig zijn in betrokkenheid bij de school, en in verande-
rings- en ontwikkelingsbereidheid 5 5 4 5 4 4 5 5 5

5 Het bieden van psychologische en materiële steun en van 
zorg aan individuele medewerkers 5 5 4 5 5 4 5 4 5

6 Het intellectueel stimuleren van medewerkers, zodat ze reflec-
teren op hun werk 4 5 4 5 5 4 5 5 5

7 Het ontwikkelen van een structuur die participatie en betrok-
kenheid stimuleert 4 5 5 5 5 4 5 4 5

8 Het ontwikkelen van een cultuur die gericht is op ontwikkeling 
van leerlingen en leraren 5 5 4 5 5 4 5 4 5

Scores: 1 = ‘Helemaal niet van toepassing’  4 = ‘Meer wel dan niet van toepassing’
2 = ‘Enigszins van toepassing’   5 = ‘In hoge mate van toepassing’
3 = ‘Meer niet dan wel van toepassing’  6 = ‘Volledig van toepassing’
De afgeronde scores zijn een compilatie van 59 items die in excel zijn samengevat tot acht items. 
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van de schoolleiderstest (zie bijlage 6). Het gaat over de 
mate van het realiseren van schoolleiderschap. De hid-
den trade achter deze schaal is de mate waarin iemand 
zich transformationeel leider vindt.

Bij nadere analyse valt op dat de informatie uit de inter-
views van de OGO-code G10 Leiderschap die uitspraken 
bevatten van schoolleiders, ib’ers en leraren in grote 
mate congruent zijn met de informatie uit de schoollei-
derstest. Kijken we bijvoorbeeld naar de gemiddelde 
score van 3.9 op de schoolleiderstest van S8 en vergelij-
ken we dat met de uitspraken uit de interviews, dan valt 
op dat de schoolleider van deze school zich nog verder 
moet ontwikkelen in de richting van transformationeel 
leiderschap. Het algemene beeld uit de schoolleiderstest 
geeft aan dat aspecten van transformationeel leider-
schap in grote mate aanwezig zijn. Dat beeld komt ook 
uit de interviews naar voren bij de uitspraken uit de in-
terviews met de schoolleiders. Uitspraken uit interviews 
met andere actoren bevestigen dat niet altijd. We nemen 
als voorbeeld S14. De schoolleider komt goed uit in zijn 

test met een hoge score van 5.1. Echter uit de analyse van 
de interviews zien we dat het transformationele leiden 
geen invloed heeft op kennisdeling en dat de sturing 
niet op de cultuurkant, maar op structuurkant wordt ge-
richt. Hier concluderen we dat de test te rooskleurig is 
ingevuld. Uit de eindanalyse van tabel 30 in paragraaf 
7.6 blijkt ook dat de school nog in PGO blijft hangen. 

We concluderen voor de schoolleiderstest dat door de 
leiders zelf niet in alle gevallen een reëel beeld wordt 
neergezet. De perceptie van de leider over haar of zijn 
functioneren correspondeert niet altijd met de bevindin-
gen van teamleden uit de school. Hier constateren we 
voor sommige leiders een imagoprobleem (zoals in S14): 
er is een kloof tussen identiteit (dat wat een leider wil 
zijn) en imago (hoe zij of hij overkomt).

7.5.3 Fase van verandering van de OGO-scholen

Van acht OGO-scholen80 is vastgesteld in welke fase van 
het veranderingsproces, van PGO naar OGO, de school 

Tabel 28 
Scores Schoolleiderstest vergeleken met data uit interviews over leiderschap

Schoolcode 
Grootte -
Duur OGO

Gemiddelde 
score op vragenlijst 
schoolleiderstest

Uitspraken per school herlezen en de inhoud samengevat

S1
 Groot - Lang 4.6 •	 Aansluiten	bij	ontwikkeling	van	mensen.

•	 Ongeduld	is	valkuil.

S2
 Groot - Lang 4.9

•	 Aandacht	geven	aan	mensen.
•	 Stap	voor	stap	ontwikkelen.
•	 Visie	OGO	nog	niet	geborgd.

S4
 Groot - Middel 4.2

•	 	Gedeeld	leiderschap, Ib’er onderbouw verantwoordelijk voor OGO, omdat schoolleider ook 
nog op andere school zit.

•	 Investeren	in	mensen.
•	 Vertrouwen	geven	aan	mensen.

S6 
 Klein - Middel 5.1

•	 Aandacht	geven	aan	mensen.
•	 Verantwoordelijkheid	geven	aan	mensen.
•	 Valkuil	is	vaak	te	veel	willen	en	te	snel.

S7
 Groot - Lang

4.9

•	 De	verantwoordelijkheid	voor	OGO	ligt	bij	de	leraar onderbouw.
•	 Integrale	aanpak vanuit visie.
•	 Directeur	denkt	mee	met	OGO.
•	 Directeur	besteedt	veel	tijd	aan	leiderschapskant,	en	betrekt	daarin	het	gehele	team.
•	 Veel	in	mensen	investeren,	het	gaat	om	het	teamgevoel.

S8 
 Klein - Middel 3.9

•	 Visie	expliciteren.
•	 Stap	voor	stap	ontwikkelen.
•	 Ib’er	trekt	OGO-kar	,	schoolleider	begeleidt	het	proces	van	OGO	niet.

S9 
 Groot - Lang 4.8 •	 Meer	structureel	beleid	nodig	en	dus	borgen.

•	 	Betrokkenheid,	verantwoordelijkheid	en	vertrouwen	zijn.	kernbegrippen in omgaan met elkaar.

S13
 Groot - Kort 4.3 •	 Er	wordt	nog	te	weinig	vanuit	de	cultuurkant	gestuurd.

•	 Ib’er	trekt	OGO-kar.

S14
 Groot - Kort 5.1

•	 Cultuur	en	structuur moeten meer nog in balans komen.
•	 Verantwoordelijkheid	geven	en	kunnen	loslaten.
•	 Werken	in	de	richting	van	een	lerende	organisatie.

(*) Op de scholen S8 en S14 is geen interview met de directeuren gehouden, omdat zij aangaven dat andere mt-leden beter ingeleid zijn in het OGO-
concept en de invoering ervan in de schoolorganisatie van de basisschool. Ze hebben wel de schoolleiderstest ingevuld.

Legenda:

Gemiddelde scores op een schaal van 1 = ‘Helemaal niet van toepassing’ tot 6 = ‘Volledig van toepassing’ (zie bijlage 6). 
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zich bevindt. De triangulatie is na te gaan of de aangege-
ven faseringen kloppen met de uitspraken uit de inter-
views. Aan alle scholen zijn tabel 4 en tabel 5 (zie para-
graaf 4.5.5), die een bewerking zijn op de schema’s van 
Verbiest (2008), gezonden met de vraag om zelf aan te 
geven in welke fase van verandering de school zich be-
vindt. Daarbij is onderscheid gemaakt in onderbouw en 
bovenbouw, zowel op implementatie van OGO als visie-
ontwikkeling op OGO. In tabel 29 hieronder is de res-
pons weergegeven, acht scholen van de dertien hebben 
de schema’s geretourneerd.

Retrospectief oordeel van de onderzoeker
Aangezien we nauwelijks empirische evidentie gevon-
den hebben voor de validiteit en betrouwbaarheid van de 
schema’s van Verbiest (zie tabel 4 en tabel 5 in paragraaf 
4.5.5) die we in de triangulatie inzetten, zijn we voor-
zichtig met het verbinden van conclusies daaraan. Mede 
door het gegeven dat de onderscheiden onderdelen van 
leren in de organisatie (persoonlijk, interpersoonlijk en 
organisatorisch) bij de invulling van de test niet is mee-
genomen maar integraal zijn opgevat (zie noot bij tabel 
4 van paragraaf 4.5.5). Om reden van de twijfel van de 
evidentie is het nuttig de triangulatie toe te passen om te 
kijken of de uitkomst te verbinden is met uitspraken uit 
de interviews. Voor S4 klopt het beeld volledig. Die 
school is niet verder gekomen dan de initiatiefase. S1, S7 
en S9 zijn het meest ver, waarbij S1 en S9 dat in beleid 
en planning het best weten te verantwoorden. Genoemde 
scholen horen bij de scholen die vergevorderd zijn met 

OGO (zie paragraaf 7.6.1 en tabel 30 in paragraaf 7.6). 
Het enige dat volgens de interviews, de schooldocumen-
ten en het retrospectief oordeel van de onderzoeker per 
se niet klopt, is de visieontwikkeling van S8. De imple-
mentatiegraad klopt voor die school wel, de visiegraad 
van de bovenbouw klopt niet. In de bovenbouw is er dui-
delijk een dissonant die dat beeld onzes inziens vertroe-
belt, zodat de 3 daar niet kan worden waargemaakt. Hier 
is er sprake van de eilandencultuur in de school: de bo-
venbouw is een dissonant die zich afkeert van de ver-
nieuwing. S8 kan verder komen in OGO als de eilan-
dencultuur wordt doorbroken en in het team meer 
chemie ontstaat door middel van een cultuur van ken-
nisdeling.

Bij tabel 29 is de minimale score een 0 en de maximale 
score een 381. Zie ook tabel 25 in paragraaf 7.5.

7.5.4 Resultaten van de datatriangulatie

We willen de resultaten van de gemarkeerde domeinen 
opnieuw bekijken op grond van de datatriangulatie. 
Aangezien we instrumenten gebruikt hebben waarvan 
de validiteit en betrouwbaarheid niet vastgesteld zijn, 
zijn we voorzichtig met de conclusies die we aan deze 
stap kunnen verbinden. We geven de resultaten van de 
analyse van de schooldocumenten, de schoolleiderstest 
en het driecapaciteitenmodel (implementatiegraad; zie 
paragraaf 4.5.5) en verbinden deze met de data van de 
interviews.

Tabel 29 
Graad van implementatie van OGO in de verschillende OGO-scholen in onderbouw en bovenbouw uitgesplitst naar implementatie en visievorming op een 
schaal van 0 tot en met 3 (zie tabel 4 in paragraaf 4.5.5)

School code 

Grootte – 
Duur OGO

Veranderingsfase volgens tabel 4 en tabel 5 in paragraaf 4.5.5

Implementatie van OGO-concept Visieontwikkeling op OGO

ob mb-bb Ob mb-bb

S1 
 Groot – Lang 3 2 3 2

S3 
Groot – Lang 2 2 2 2

S4 
Groot – Middel 1 1 1 1

S7 
 Groot – Lang 2 3 3 3

S8 
 Klein – Middel 2 1 3 3

S9 
Groot – Lang 3 2 3 2

S13 
 Groot – Kort 1 1 1 1

S14 
 Groot – Kort 2 1 2 1

Legenda:
Veranderingsfase: 1 is starting: initiatie, 2 is doing: implementatie en 3 is embedding: institutionalisering volgens Huffman en Hipp (2003)
 1 is initiatie fase, 2 is implementatiefase en 3 is institutionalisatiefase, Fullan (1985)
Implementatie/visie: ob is onderbouw en mb-bb is middenbouw/bovenbouw



159De onderzoeksresultaten

Schooldocumenten
Van vijf van de scholen (zie argumentatie van de steek-
proeftrekking in paragraaf 7.5.1) zijn de schooldocumen-
ten gescreend op de OGO-codes. De analyse van de 
schoolplannen van S5, S6, S7, S10 en S14 op de OGO-
codes zijn verder uitgewerkt. Het zijn scholen van ver-
schillende grootte en langer of korter bezig met OGO.

VII Institutionalisering
Als het gaat om het borgen van onder andere visieont-
wikkeling dan zien we dat scholen die langer met OGO 
werken daarvan melding maken in hun schoolplannen. 
Scholen die kort met OGO werken, doen dat niet. Het 
bevestigt des te meer dat het een proces is om deze za-
ken te borgen in schooldocumenten. Sommige scholen 
geven wel aan plannen te maken om het beredeneerde 
aanbod ter sprake te brengen in het team en daarna de 
beschrijving en borging ervan vast te leggen.

We merken op dat de scholen S5 en S7 duidelijk de in-
voering van OGO opnemen in het schoolplan. De ande-
re doen daarover geen uitspraken. Kennelijk is dat in de 
planning op de langere termijn niet meegenomen. Dat 
bevestigt onze conclusies dat over het algemeen plan-
matigheid voor de OGO-implementatie op de langere 
termijn geen aandacht krijgt in schoolplannen.

Opvallend is dat alle scholen melding maken van de ont-
wikkeling van de school als lerende organisatie en dat 
school S14 daarover het meest expliciet is. Echter, er zijn 
aanwijzingen dat de borging ervan een lastig punt is. 
Dat betekent dat scholen wel vinden dat ze eraan moe-
ten werken, maar in hun plannen niet aangeven hoe dat 
implementatietraject verloopt. Dat bevestigt de uitspra-
ken in de interviews van leraren die zeggen dat er daad-
werkelijk weinig aan borging van kennis in de school 
wordt gedaan en dat ze niet worden uitgedaagd tot intel-
lectueel professionaliseren. Ook hiervan zien we in de 
schoolplannen geen planning voor de langere termijn 
vastgelegd. 

De vergevorderde OGO-school S5 besteedt als enige 
school aandacht in het schoolplan aan belemmeringen 
als aangrijpingspunt voor de ontwikkeling van mens en 
organisatie.

III Hulpmiddelen
Bij de resultaten van III (Hulpmiddelen) valt op dat voor 
coaching als hulpmiddel om het onderwijs te ondersteu-
nen twee scholen, S10 en S14, hiervan melding maken 
en aangeven dat het verankerd is in schoolbeleid. 
Collegiale consultatie wordt op drie scholen gemeld, S6, 
S10 en S14. S5 heeft over hulpmiddelen niets opgeno-
men. Dat wijst erop dat op dat punt geen borging plaats-
vindt van de instrumenten die ingezet worden om de 
implementatie te begeleiden, terwijl de school al jaren 

met OGO werkt. S10 heeft daarover wel afspraken ge-
maakt in schoolbeleid en geeft aan de zaken daarvoor 
goed te hebben geborgd.

V Veld en Regels
Leiderschap wordt bij twee scholen gemeld, S5 en S14. 
Bij S5 en S7 zien we dat gedeeld leiderschap werkt in het 
breed dragen van verantwoordelijkheden voor de school-
ontwikkeling. Deze scholen zijn ook ver met de invoe-
ring van OGO (zie tabel 30 in paragraaf 7.6). Bij S14 zien 
we het leidinggeven nog sterk vanuit de structuurkant 
vertrekken, deze school zit dan ook nog sterk aan de 
PGO-kant voor wat betreft het onderwijsconcept. Het 
aansluiten bij de ontwikkeling van mensen brengt scho-
len verder in de transitie van PGO naar OGO. Dat zien 
we onder andere bij S1 en S9.

I Rolverdeling
Opvallend is dat de kerndoelen in alle schoolplannen 
uitvoerig worden beschreven en de leerlijnen nauwe-
lijks. Dat kan erop duiden dat de scholen nog te veel rus-
ten op de eindtermen uit de methodes en geen werk 
maken van de operationalisatie van leerlijnen. Bij de re-
sultaten van I (Rolverdeling) merken we op dat scholen 
het lastig vinden om methodes af te schaffen. Het ge-
bruik van methodes als bronnenboek is een stap in de 
implementatie van OGO. Uit de meeste schoolplannen 
blijkt dat scholen nog veel gebruik maken van methodes 
en deze strikt volgen.

Voor de institutionalisering van het OGO-concept bete-
kent dit dat er orkestratie toegepast moet worden. Alle 
ingezette middelen dienen op elkaar te worden afge-
stemd, zodat alle in te zetten instrumenten dezelfde 
toon treffen. Schooldocumenten als het schoolplan en 
andere beleidsstukken ondersteunen de strategie die 
uitgezet wordt in de ontwikkeling van de OGO-school 
als activiteitssysteem. Belemmeringen die worden be-
merkt, worden aangepakt. In de visieontwikkeling moet 
men extra aandacht besteden aan de wijze waarop leer-
lijnen bij de leraren worden geïnterioriseerd en het ge-
bruik van methodes wordt losgelaten. Als we boven-
staande bekijken vanuit het heuristisch balansmodel, 
dan concluderen we dat het institutionaliseren van OGO 
een evolutieproces is dat in kleine stapjes verloopt. Het 
activiteitssysteem ontwikkelt op de componenten, waar-
bij nu eens het ene hoekpunt van de driehoek in ontwik-
keling is, dan weer een ander hoekpunt centraal staat. 
Om een voorbeeld te noemen, wanneer coaching als 
tool goed wordt ingezet, weten leraren zich ondersteund 
in hun ontwikkeling en krijgen vertrouwen om een vol-
gende ontwikkelingsstap te zetten. Als een leider de 
mensen in hun talenten erkent, komt dat de schoolont-
wikkeling ten goede. Zo kunnen we per onderdeel de 
opbrengsten opsommen. Daar zit dan ook de evolutie 
van het systeem als geheel dat ‘institutionaliseren’ heet. 
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VI Communities of Practice
Opvallend is dat de codes die opgenomen zijn bij de CoP 
ook daadwerkelijk de kernpunten zijn bij de ontwikke-
ling in het team. Samenwerkend of collectief leren ge-
beurt via verschillende verschijningsvormen en deze 
zijn ook in schooldocumenten verwoord en in beleid en 
planningen vastgelegd bij sommige scholen. De profes-
sionalisering van leraren in het team is veelal verbonden 
met samenwerkend en individueel leren. Leraren vol-
gen individueel cursussen om verder te komen in hun 
competentieontwikkeling als OGO-leraar of als ib’er/
coach of zoomen ermee in op een persoonlijke hulp-
vraag op het gebied van aspecten van klassenmanage-
ment. ‘Coachen van vernieuwing’ is een veel afgenomen 
aanbod van de OGO-begeleidingsdienst (de Activiteit) 
om ib’ers competent te maken in hun rol van coach, zo-
dat ze dat in hun handelingsrepertoire opnemen. In de 
schooldocumenten is te vinden hoezeer de ontwikkeling 
van de gemarkeerde drieslag een plaats krijgt in de 
school: het individu, het team en de organisatie in haar 
geheel. En dat zijn ook de drie ‘objecten’ van ontwikke-
ling die de lerende organisatie aangaan.

Schoolleiderstest
We willen hier aangeven dat er schoolleiders zijn die een 
ingevulde test (zie bijlage 6) hebben ingestuurd, maar 
geen interview hebben gehad met de onderzoeker. Alle 
schoolleiders zijn gevraagd voor een interview, twee lei-
ders gaven hun beurt door aan een mt-lid met de opmer-
king dat deze meer van OGO afweet dan zij. Dat ver-
klaart dat voor die leiders geen match gemaakt kan 
worden van uitspraken uit het interview en data uit de 
test. We geven nog een opmerkelijke discrepantie die we 
waarnemen voor S4 op grond van de uitspraken in de 
interviews gekoppeld aan de perceptie van leiderschap 
van de leider. Opmerkelijk is om de gegevens van de test 
van schoolleider van S4 te verbinden met wat hij in het 
interview zegt en vooral wat medewerkers zeggen over 
hoe de school wordt geleid. De leider van S4 scoort op de 
ingevulde test een 4.2 gemiddeld op een schaal van 1-6; 
op het ontwikkelen van gemeenschappelijke doelen 
(vraag 5 bijlage 6) tussen 4 en 5 een op het bieden van 
structuur en participatie/betrokkenheid (vraag 11 bijlage 
6) een 5. Dat beeld schetst hij ook in het interview dat is 
afgenomen. Terwijl de leraren van S4 die geïnterviewd 
zijn, aangeven dat er geen gemeenschappelijkheid is en 
er geen gedeelde teamvisie in het team is en van een 
gemeenschap in die zin geen sprake is:

“Nu gaan we voor duizenden euro’s nieuwe methodes 
aanschaffen, we hebben daarover een eigen mening als 
onderbouwers. Nu wordt er een groepje geformeerd die 
maken dan een voorstel dat een besluit wordt, die presen-
teren dat in de vergadering en dan stemmen tellen. Als 
onderbouw verliezen we dat altijd, want we zijn geen een-
heid als team en we hebben geen gemeenschappelijke doe-

len en belangen. Als er dan tien groepen in de bovenbouw 
zitten, dan is dat altijd al de meerderheid. Je voelt je dan 
als onderbouwleraar niet serieus genomen. Dat komt om-
dat er geen eenheid is in het team” (S4, 2lk-ob; dubbelin-
terview). 

Hieruit is op te maken dat er op zijn minst een percep-
tieverschil is tussen wat het beeld is van de leider, met 
wat hij doet aan het stimuleren van schoolontwikkeling 
met gezamenlijk perspectief, en de beleving van leraren. 
Kijken we, bijvoorbeeld, naar uitspraken uit interviews 
van geïnterviewden van S4 op de OGO-code G13 
Belemmeringen, dan lezen we dat er geen visie is, dat er 
nog te veel een ‘eilandencultuur’ aanwezig is, dat de 
schoolleider ook nog op een andere school zit en het 
OGO-proces op S4 niet aanstuurt. Voor optimale institu-
tionalisering van het OGO-concept betekent dit dat ook 
de schoolleider een deelnemer moet zijn binnen de 
community of learners en zich open moeten stellen om 
te leren en zich kwetsbaar dient op te stellen. De leider 
dient tevens de eilandencultuur te doorbreken. 
Aansturing voor visieontwikkeling is een vereiste en al-
lereerst het zichzelf eigen maken van het OGO-concept 
is voor de leider een must. Het concept kan zo als basis 
dienen van ontwikkelingsgericht leidinggeven en dat zal 
het institutionaliseren van OGO in het activiteitssys-
teem bevorderen.

Conclusie uit de triangulatie
Gezien het subjectieve karakter van het feit dat een 
schoolleider zelf de score geeft, kunnen we alleen voor-
zichtige uitspraken doen. We kunnen door de triangula-
tie een sterkere argumentatieve onderbouwing geven 
van de conclusies die we trekken en in de volgende para-
graaf presenteren. Als voorbeeld geven we S7. Uit de test 
komt de directeur eruit als een transformationeel leider 
die gedeeld leiderschap toepast en het maatjes leren in-
voert. De implementatiegraad van OGO kent een hoge 
fasering in de test van Verbiest. Dat beeld klopt ook met 
de data uit de interviews en de rapportage in schooldo-
cumenten. De datatriangulatiemethode heeft ertoe bij-
gedragen dat S7 is gevraagd mee te doen voor een na-
dere onderwerping in een diachrone analyse (zie 
paragraaf 7.7) vier jaar na dato van de synchrone analyse.

Uit het vergelijken van de uitspraken uit de interviews, 
de borging van beleid in schooldocumenten en de mate 
van het aanwezig zijn van transformationeel leiderschap 
met de aangegeven fase van verandering waarin een 
school zou zitten, kunnen voorzichtige uitspraken na-
der worden onderbouwd. We geven in de volgende para-
graaf 7.6 de resultaten in samenhang weer, om uitspra-
ken te kunnen doen over wat de gemarkeerde domeinen 
zeggen over de inbedding van het OGO-concept in de 
organisatie van de desbetreffende basisschool.
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7.6 Overzicht resultaten van het synchrone 
onderzoek82

In tabel 30 geven we een overzicht van het transitiepro-
ces van de scholen die aan het onderzoek hebben mee-
gedaan. Als we inductief naar de data kijken, kunnen we 
drie categorieën scholen onderscheiden: scholen die 
vergevorderd zijn met het OGO-concept, scholen die de 
richting uitgaan van OGO en scholen die nog aan de 
PGO-kant zitten. We presenteren eerst het overzicht en 
direct daarna, in paragraaf 7.6.1, geven we aan hoe we tot 
die indeling zijn gekomen. 

We gaven eerder aan dat school 12 er niet in is opgeno-
men (sbo), omdat deze school duidelijk aangaf met de 
OGO-invoering te willen stoppen. Deze tabel kan als een 
samenvatting worden beschouwd van de resultaten van 
het synchrone onderzoek op dertien OGO-scholen die 
hiervoor zijn beschreven. Dit overzicht dient tevens als 
opmaat voor de conclusies die we in hoofdstuk 8 zullen 
beschrijven.

Als slotconclusie geven we een toelichting bij deze tabel. 
We gaven eerder de uitleg aan het begrip ‘institutionalise-
ren’ als de evolutie van de school als activiteitssysteem. 
Dat institutionaliseren vindt stapsgewijs plaats, niet op 

één moment in de tijd. Uit de literatuur hebben we de 
relatie tussen structuur en cultuur beschreven (paragraaf 
4.6.6). Uit bovenstaande tabel kunnen we ook aflezen 
hoe bij sommige scholen de verhouding structuur/cul-
tuur beleefd wordt. Sommige scholen geven toe dat ze te 
weinig aan de cultuurkant bezig zijn met de mensontwik-
keling van leraren. Het stelselmatig aandacht schenken 
aan mensen geeft scholen ook een goede stimulans in de 
transitie naar OGO. Datzelfde geldt voor gedeeld leider-
schap als beslissingskapitaal (zie paragraaf 4.2.6). Een 
eilandencultuur werkt belemmerend voor het opschuiven 
richting OGO. Een onderdeel dat helpt om in het evolu-
tieproces een ontwikkelingsstap te zetten, is het onder de 
loep nemen van de opbrengsten van de kinderen. Er zijn 
scholen die zelf proactief aan de slag gaan om de op-
brengsten voor het voetlicht te brengen in een eigen regis-
tratiesysteem. Daar waar Horeb gebruikt wordt als obser-
vatiemethode, wordt veel meer aansluiting met kinderen 
gezocht vanuit het niveau van actuele ontwikkeling bij 
kinderen. Door OGO zijn er dan zo ook minder hande-
lingsplannen nodig, omdat het concept al aangeeft dat er 
aansluiting met kinderen wordt gezocht. Elke ontwikke-
lingsstap, waar ook in het balansmodel geïnitieerd, geeft 
een impuls tot de evolutie van het systeem en daarmee tot 
een deelstap in het institutionaliseringsproces.

Tabel 30 
Overzicht van het transitieproces van de onderzoeksscholen

School

Grootte-
duur OGO

School-
plan 

Schoollei-
derstest 
score

Veranderingsfase Samenvattende typering op OGO-code Uitspraak over 
mate van inbed-
ding OGO-
concept

Imple-
mentatie 

Visie  Belemme-
ringen (G13)

Coaching (G2) 
en
Collegiale con-
sultatie (G4)

Leiderschap 
(G10)

Basiscompe-
tenties – O5, 
O6, O12 en 
O14

Collectief  (G3) 
&
Individueel (G6) 
leren en O10
Professionali-
sering

ob Mb
-bb

ob mb
-bb

S1
Groot - Lang

X

4,6
3 2 3 2

nakomen 
afspraken

structureel 
beleid vanuit
cultuur: leer-
krachten 
eerste lijn SVIB 
(school video-
interactiebege-
leiding)

sluit aan bij 
ontwikkeling 
van mensen; 
invoelend zijn 
als leider

observeren via 
Horeb
zorg goed 
geborgd

structurele indi-
viduele begelei-
ding, nog geen 
lerend team

De school is 
vergevorderd 
met OGO

S2
Groot - Lang

X

4,9

eilandencul-
tuur

maatjesleren
opzet borging 
coaching

geeft aan-
dacht aan 
mensen;
visie nog 
borgen als 
speerpunt 
voor leider

methode als 
leidraad
leerlingvolg-
systeem 
gepromoot

in kennisdeling 
aandacht voor 
wederkerigheid, 
co-creatie komt 
op gang

de school gaat 
richting OGO

S3
Groot - Lang

X

X
2 2 2 2

werken op 
twee sporen
type kind

cultuur nog niet 
vastgelegd in 
structuur
uitproberen 
collegiale con-
sultatie

gedeeld 
leiderschap; 
zwakke 
sturing
OGO-distan-
tie van leider

werkt vanuit 
minimum-
doelen 

kennisdeling 
gebeurt ad hoc, 
geen continuï-
teit daarin

de school zit 
nog aan de 
PGO-kant

S4
Groot - Middel

X

4,2
1 1 1 1

eilandencul-
tuur
geen sturing
visie stag-
neert

leerlingen 
eerstelijn bege-
leiden
ib’er spilfunctie

gedeeld lei-
derschap als 
strategie
vertrouwen 
als middel

ib’er begeleidt 
zorgleerlingen
rekenmethode

door eilanden 
geen chemie in 
kennisdeling

de school zit 
nog aan de 
PGO-kant
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S5
Groot - Lang

1

X

eigenaar-
schap
loslatings-
angst
grootte 
school

geen structuur,
verschillende 
gereedschap-
pen

gedeeld 
leiderschap;
oog voor 
mensen in
groei; 
confronteren 
als manage-
mentmiddel; 
professionele 
cultuur

methode als 
bronnenboek
zorg om indi-
vidueel kind

kennis-
constructie 
is gericht op 
vakdenken

de school is 
vergevorderd 
met OGO

S6
Klein - Middel

-1

5,1

wars van ge-
codificeerde 
kennis
Cito-lvs

ib’ers begelei-
den leraren

geeft aan-
dacht aan 
mensen;
gedeelde 
verantwoor-
de-lijkheid

minder han-
delings-
plannen
lvs

afstemming 
op elkaar niet 
geborgd, te 
fragmentarisch 
en afhankelijk 
van individuen

de school gaat 
richting OGO

S7
Groot - Lang

1

4.9
2 3 3 3

reflec-
tiekwali-
teit
fusie
personeels-
beleid
beleid be-
stuur

maatjesleren: 
senior coacht 
junior

gedeeld 
leiderschap 
vanuit visie
teamplayer
professionele 
cultuur

methode als 
bronnenboek,
observaties 
via kinderdag-
boek
rekenmethode
Cito-toets

in bouw ken-
nis gedeeld, 
structureel 
en geborgd; 
verantwoorde-
lijkheden bij 
leraren

de school is 
vergevorderd 
met OGO 

S8
Klein - Middel

X

3,9 (*)
2 1 3 3

klassen-
mana-
gement 
OGO-distan-
tie leider
type kind: 
hang naar 
structuur

opbouw orga-
nisatie in gang 
gezet
cultuur in ont-
wikkeling

gedeeld 
leiderschap, 
zwakke 
sturing
ib’er stuurt
leider distan-
tieert

eigen registra-
tiemo-del en 
portfolio
rekenmethode
zorg op orde

aansturen ken-
nisontwikke-
ling door 
nascholers en 
regionetwerken; 
doeners eenzij-
dig gericht

de school gaat 
richting OGO

S9
Groot - Lang

X

4,8
3 2 3 2

reflec-
tiekwali-
teit
relapsgevaar
groeps-
grootte

eerstelijn:
leraren

geeft ver-
trouwen aan 
mensen
evenwicht 
nodig
cultuur/struc-
tuur

discussie over 
portfolio
rekenmethode

professionalise-
ring goed 
geborgd; OPLIS 
impuls voor 
kennisdeling

de school is 
vergevorderd 
met OGO

S10
Groot -  Lang

0

X

aanpak van-
uit structuur
zakelijke 
leiding
Cito-lvs

maatjesleren
leerlingen 
eerstelijn
leraren zijn 
teamplayers

gedeeld en 
coachend
leiderschap, 
geeft ruimte 
en vertrou-
wen
ontregeling 
door tonen 
van tekort als 
middel

vanaf groep 3 
Cito
rekenmethode

vakkenintegra-
tie is speerpunt 
om planmatig 
te leren, veel sa-
men praktische 
voorbereidingen

de school gaat 
richting OGO

S11
Groot - Lang

X

X

oude werk-
wijze los-
laten
Cito-lvs
nieuwe 
leraren

leerlingen 
eerstelijn
consultatie op 
gang
beleid groeiend

waardering 
voor mensen 
vanuit ge-
deeld leider-
schap;
LAKS nodig

werkt aan 
eigen registra-
tiesysteem

leraren leren 
deelnemers 
zijn; good prac-
tices gedeeld in 
team

de school is 
vergevorderd 
met OGO

S13
Groot - Kort

X

4,3
1 1 1 1

eilandencul-
tuur
perceptie 
OGO
type kind

ad hoc, niet 
structureel
SVIB

sturing op 
structuur;
ib’er leidt 
OGO-traject

gerichtheid op 
structuur
Cito-lvs

kennisdeling 
in units/bouw; 
geen teamaan-
gele-genheid

de school zit 
nog aan PGO-
kant

S14
Groot - Kort

0

5,1 (*)
2 1 2 1

oude werk-
wijze los-
laten
borging 
afspraken
groeps-
grootte

beleid niet 
structureel

sturing op 
structuur;
groei naar 
gedeelde ver-
antwoorde-
lijkheid

gewerkt vanuit 
leerstofmodel
Cito-lvs
output be-
langrijk

kennisdeling 
op laag pitje; 
projectgroep 
OGO initieert

de school zit 
nog aan PGO-
kant

Legenda:
Schoolplan: -1 is borging minimaal, 0 is borging bezig en 1 is borging op orde.
De uitleg van de andere getallen valt af te lezen bij respectievelijk tabel 28 uit paragraaf 7.5.2 en tabel 29 uit paragraaf 7.5.3.
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7.6.1 Drie categorieën scholen

Uit de analyse van het transitieproces van de onder-
zoeksscholen uit tabel 30 blijkt dat er drie categorieën 
van scholen zijn te onderscheiden:
 1.  scholen die vergevorderd zijn met het OGO-

concept;
 2. scholen die de richting uitgaan van OGO;
 3. scholen die nog aan de PGO-kant zitten.

Uit het onderzoek van Rogers (1961) weten we dat in or-
ganisaties de één eerder bereid is om een innovatie of 
verandering te accepteren dan de ander. Hij onder-
scheidt drie typen: de innovators, die vergevorderd zijn 
in de innovatie; de early adopters/early majority, die vor-
men de meerderheid in het blijven hangen tussen het 
oude en het nieuwe systeem en langzaam doorgroeien 
naar het nieuwe; de late adopters/laggards, de treuzelaars; 
zij blijven hangen in het oude systeem. Gezien onze 
markering in drie categorieën, willen we de onderschei-
ding van Rogers toevoegen. Verder zien we de bevorde-
rende factoren als bouwstenen van veranderkunde in 
OGO-scholen en moeten volgens Cozijnsen (2014) in 
verband worden gebracht met de belemmerende facto-
ren, de risicofactoren: “De integraliteit van verander-
kunde krijgt pas haar echte waarde als zowel de bouw-
stenen als de bijbehorende risicofactoren met elkaar in 
verband worden gebracht om vervolgens de passende 
sturingsmethodieken te kiezen en toe te passen op die 
risicofactoren” (Cozijnsen, 2014, p. 12).

We willen aangeven hoe we tot deze indeling zijn geko-
men. Uit tabel 30 is af te lezen dat we kenmerken van 
scholen selecteren (te verifiëren aan de hand van de 
kernzinnen die in tabel 30 zijn weergegeven).

We hebben factoren (zie subvraag 1 van deze studie) ge-
destilleerd die maken dat scholen vergevorderd zijn met 
OGO en als zodanig bevorderend zijn. Dat zijn de vol-
gende factoren:
 a.  aansluiting bij de persoonlijke ontwikkeling van 

individuele leraren;
 b. kennisdeling in het team;
 c.  gedeeld leiderschap/gedeelde verantwoordelijk-

heden;
 d. borging van OGO-onderdelen.

Wanneer scholen twee van de bovenstaande vier facto-
ren bezitten, hebben we ze ingedeeld in de eerste catego-
rie: vergevorderd met OGO. Dat zijn de vijf scholen: S1, 
S5, S7, S9 en S11. Per school geven we aan welk kenmerk 
we uit tabel 30 kunnen aflezen:

Categorie 1, de innovators: S1: a + d; S5: a + b; S7: b + c; 
S9: b + d; S11: b + c.

Daarna hebben we belemmerende factoren (eveneens 
subvraag 1 van deze studie) benoemd die als OLD’s (zie 
de paragrafen 4.5.1 en 4.5.3) zijn te markeren:
 e. eilandencultuur;
 f. methode als enige dwingende leidraad83;
 g. zwak leiderschap;
 h. Cito-leerlingvolgsysteem;
 i. tweesporenbeleid (PGO/OGO)/fragmentering;
 j. sturing op structuur.

Wanneer scholen op één factor van a tot en met d scoor-
den en daarna op minstens één van e tot en met j, dan 
hebben we ze ingedeeld in categorie 2: scholen in de rich-
ting van OGO. Dat zijn de vier scholen: S2, S6, S8 en 
S10. Per school geven we aan welke factor we uit tabel 30 
kunnen aflezen: 

Categorie 2, de early majority: S2: b + e; S6: c + i; S8: b + 
g; S10: c + h.

Wanneer de factoren a tot en met d bij scholen ontbra-
ken of zwak aanwezig waren, hebben we gekeken welke 
belemmerende factoren van e tot en met j ze bezitten. 
Dat zijn vier scholen in categorie 3: S3, S4, S13 en S14. We 
benoemen de factoren die belemmerend werken:

Categorie 3, de laggards: S3: g + i; S4: e + f; S13: e + h; S14: 
f + j.

Aan de hand van bovenstaande analyse trekken we de 
volgende conclusie over de driedeling bij de onderzoeks-
scholen:
 1.  scholen die vergevorderd zijn met het OGO-

concept: S1, S5, S7, S9 en S11;
 2.  scholen die de richting uitgaan van OGO: S2, S6, 

S8 en S10;
 3.  scholen die nog aan de PGO-kant zitten: S3, S4, 

S13 en S14.

In onderstaande tabel 31geven we een overzicht van wat 
hierboven beschreven is.

7.7 Diachrone beschrijving van S7 als 
lerend activiteitssysteem

7.7.1 Inleiding

School S7 is de basisschool die het langst werkt met 
OGO en komt er in de datatriangulatie ook positief uit 
als een school die vergevorderd is met OGO. Om die 
reden is deze school geselecteerd om een ontwikke-
lingsperspectief over vier jaren te laten zien in een nar-
ratieve beschrijving. De reden waarom we een diachro-
ne beschrijving doen, is dat we een ontwikkelingslijn 
willen onderzoeken van een school in verloop van een 
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tijdsspanne. Deze manier van onderzoeken past in de theo-
rie van Vygotsky (en daarmee in de activiteitstheorie) die 
ontwikkeling zag in een ontwikkelingsverloop. Het gaat om 
een diachrone analyse die werkt als een videoverslag van 
de school in kwestie die twee keren voor interviews is 
bezocht (op 10 juni 2008, T1 en op 21 juni 2012, T284). 
Ook de schooldocumenten zijn bestudeerd, de school-
gids en het schoolplan (datatriangulatie), weliswaar in 
de eerste ronde voor de synchrone analyse. De diachro-
ne analyse geeft als resultaat met woorden een beschrij-
ving hoe S7 concreet in het format past van paragraaf 
4.8.2 in de werkelijkheid van het reilen en zeilen van de 
school. Dat narratief gaat over de verschillen tussen T1 
en T2 en we geven per component aan wat de opbrengst 
is, met andere woorden: we geven een korte puntsge-
wijze reflectie van de diachronie die we waarnemen. We 
geven in de formulering ook het ontwikkelingsperspec-
tief weer als de dynamiek in de ontwikkeling van de 
school op drie punten: individueel, het team en de orga-
nisatie als geheel (daarbij hanteren we ook de ruwe ver-
sie van de diachronie uit bijlage 3). Op andere momen-
ten is de school bezocht in excursies met pabostudenten, 
wat ook bepaalde beelden heeft opgeleverd. 

In paragraaf 4.8.2 hebben we een theoretisch format ge-
formuleerd van OGO-scholen als lerende organisatie op 
grond van de Gesloten codes. Dat format wordt hier ge-
bruikt om vulling te geven aan het narratief van S7. 
Daarbij komt een aanvulling die door het narratief is 
verweven, namelijk wat de professionals van de school 
in de interviews naar voren brengen, gerelateerd aan de 
Open codes die rechtstreeks uit de praktijk komen als re-
sultaat van de eerste pilot op de drie OGO-scholen. Zo 

krijgen we een nog beter beeld van het concrete en prak-
tische niveau van S7.

In de ronde van 2008 is de directeur geïnterviewd (dir), 
een leraar onderbouw (lk-ob), een leraar bovenbouw (lk-
bb) en een ib’er van de bovenbouw (ib-bb). In de inter-
viewronde twee in 2012 is de directeur geïnterviewd en 
dezelfde leraar onderbouw. Beiden zijn in de tweede 
ronde geconfronteerd met de uitspraken die ze deden in 
de eerste ronde en met de beschrijving van hun school 
als lerende OGO-organisatie. We beseffen dat een dia-
chrone analyse over een tijdsspanne van vier jaren een 
risico inhoudt: het besef dat het geheugen van mensen 
over die periode niet toereikend is om te verwoorden wat 
er in een schoolontwikkeling gebeurt. We kunnen niet 
alles achterhalen. Om die reden hebben we de inter-
views van vier jaar geleden als uitgangspunt genomen. 
Zo kunnen de geïnterviewden redeneren vanuit een ver-
trekpunt van vier jaar terug en een vergelijking maken 
met wat er is veranderd tot de stand van zaken van het 
moment van interviewronde twee.

Uiteindelijk gebruiken we zeven bronnen om S7 te be-
schrijven als een lerend activiteitssysteem:
 1.  Het format uit paragraaf 4.8.2, aangevuld met de 

open codes uit de praktijk;
 2.  Het balansmodel gekoppeld aan de gesloten en 

open OGO-codes (figuur 20 uit paragraaf 7.2.1);
 3.  De twee rondes interviews en de resultaten van 

de synchrone analyse (zie tabel 30 uit paragraaf 
7.6);

 4. De excursies met pabostudenten;

Tabel 31 
Overzicht van de onderzoeksscholen in de drie onderscheiden categorieën met bevorderende en belemmerende factoren

School Kenmerk Bev. Bel. Totaal

  A B C D E F G H I J A - D E - J [Bev.] - [Bel.] Categorie

S1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Ver met OGO

S2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Richting OGO

S3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 -2 PGO-kant

S4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -2 PGO-kant

S5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Ver met OGO

S6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 Richting OGO

S7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Ver met OGO

S8 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 Richting OGO

S9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Ver met OGO

S10 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 Richting OGO

S11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Ver met OGO

S13 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 -2 PGO-kant

S14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -2 PGO-kant

Legenda:
Kenmerk A t/m J zijn hierboven opgesomd. Bev. is bevorderend, Bel. is belemmerend, Totaal is de aftrekking van bevorderend en belemmerend, 
Categorie wordt bepaald door deze aftrekking waarbij een negatieve score getypeerd wordt als een school aan de PGO-kant, een neutrale score als 
richting OGO en een positieve score als ver met OGO.
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 5.  De schooldocumenten: schoolplan, schoolgids en 
jaarboekje;

 6.  De column van de directeur, gepubliceerd in 
Zone;85

 7.  Een korte beschrijving van S7 in een publicatie86 
over ‘reisverhalen’ van schoolleiders rondom lei-
dinggeven in een OGO-school.

De school telde in 2008 bij de eerste ronde interviews 
325 leerlingen (onder wie 30 leerlingen uit een asielzoe-
kerscentrum) en 22 medewerkers (achttien vrouwen en 
vier mannen) met 16,7 fte’s. De situatie bij de tweede 
ronde in 2012 is enigszins gewijzigd. De school telt 284 
leerlingen (er zijn geen leerlingen meer uit het asielzoe-
kerscentrum), 22 medewerkers van wie 20 vrouwen en 
één man.

De eerste reactie van de directeur in de tweede ronde op 
de toegestuurde analyse uit de eerste ronde:

“Tot mijn grote verbazing las ik dat het alweer vier jaren 
terug was. Alles wat daar staat zou gisteren gebeurd kun-
nen zijn. In grote lijnen dacht ik: Dit klopt en dat klopt… 
Nogmaals, het verbaast me dat het vier jaar terug is” (dir).

We volgen de lijn van het format uit paragraaf 4.8.2, de 
OGO-school als lerende organisatie. De originele dia-
chrone analyse van de school, die als basis wordt ge-
bruikt voor dit narratief, is te vinden in bijlage 3.

7.7.2 Institutionaliseren

School S7 wordt geleid door een mannelijke directeur, 
die veel kennis heeft over en ervaring heeft met OGO. 
Deze leider is aangesteld in 2007 toen een vrouwelijke 
directeur met vervroegd pensioen ging. De procedure 
rond die benoeming verliep moeizaam, omdat het ge-
meentebestuur (als bestuur van de openbare basis-
school) iemand van buiten het team voorstelde als opvol-
ger. Het team besloot deze persoon als opvolger niet te 
accepteren. De hoofdreden was dat de persoon in kwes-
tie geen affiniteit had met OGO en het managen van de 
school belangrijker vond dan het leiden ervan. Het ge-
meentebestuur moest bakzeil halen. Het team wilde een 
leider die het OGO-concept in het hart en het hoofd 
sluit. De huidige directeur is destijds als groepsleraar 
begonnen in groep 8 en al snel experimenteerde hij met 
OGO in de tijd dat OGO in de onderbouw door kleuter-
leidsters was ingevoerd. Dat experimenteren in de bo-
venbouw met OGO wierp al snel vruchten af en van lie-
verlede werden methodes steeds vaker dicht gelaten. Ze 
fungeerden als bron, maar waren niet langer een lei-
draad voor handelingen in de klas. Door de tijd heen 
koos de school ervoor om in alle groepen OGO door te 
voeren en vanaf groep 4 de spellingmethode te handha-
ven evenals de rekenmethode van groep 3 tot en met 8. 

Visieontwikkeling
Op deze school bestaat de consensus dat voor het toe-
passen van het OGO-concept visieontwikkeling een ver-
trekpunt is. Het visiegestuurdwerken doortrekt alle acti-
viteiten in de school.

“Twee jaar geleden hebben we weer een visie- en missiedag 
gehad en hebben gepraat wat goed onderwijs voor ons is. 
En toen kwamen we toch tot dezelfde conclusies als die we 
hadden, en dat was wel prettig. Het is belangrijk om steeds 
terug te gaan van wat je goed onderwijs vindt en daarover 
met elkaar te praten. Het is een proces wat je met z’n allen 
doormaakt. Als ik het zou opleggen, werkt het niet” (dir).

Voor die visieontwikkeling werden afspraken gemaakt 
en ontwikkelpunten in het beleid geborgd. Zo staat er in 
het schoolplan dat geschreven is voor de periode van 
2011-2015 dat er een professionaliseringslijn is afgespro-
ken van POP/BOP naar SOP. Elke leraar in de school 
schrijft een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) 
dat gerelateerd is aan een bouwontwikkelingsplan 
(BOP) en het schoolontwikkelingsplan (SOP). Een uit-
gangspunt waarbij niet het schoolplan, maar de leraar 
het vertrekpunt is in zijn handelen met kinderen. Op 
veel scholen zien we dat beleid bij SOP begint. 

VOORBEELD < Bijvoorbeeld: een speerpunt voor het 
cursusjaar 2012/2013 is het leesonderwijs (begrijpend 
lezen) met name in de middenbouw van de school 
(groepen 5 en 6) aan te pakken, zodat de onderwijskwali-
teit daar wordt verbeterd en kinderen beter gaan lezen. > 

Voor ontwikkeling in het team wordt veel geld uitgetrok-
ken. In de cursus 2012/2013 is een bedrag van vijfen-
twintig duizend euro nascholing ingehuurd van de 
OGO-schoolbegeleidingsdienst De Activiteit.

School 7 hecht aan het inzetten van de eigen verant-
woordelijkheid van kinderen als opbrengst van de acti-
verende didactiek. De kracht van OGO is de identiteits-
ontwikkeling die haar weerslag krijgt in de ontwikkeling 
van de persoon van het kind. De eigenheid van het kind 
is zichtbaar in spel- en leerprocessen. Het omgaan met 
elkaar is een belangrijke sociale doelstelling van OGO. 
Daar zit alles in volgens de directeur, zodat er bijvoor-
beeld geen apart omgangsbeleid of pestbeleid hoeft te 
worden geformuleerd.

“Kern van OGO is hoe ga je met elkaar om. Ik heb geen 
pestbeleid, dat zit in het concept zelf. In de middenbouw 
zijn er kinderen van andere scholen gekomen die gepest 
werden of sociaal onhandig waren. Die trekken het hier 
wel, omdat we veel werk maken van omgang met elkaar. 
Ik heb toch ook geen beleid op hoe ga je niet-rekenen? Hoe 
ga je niet-taal doen? We gaan rekenen en taal doen en we 
gaan goed met elkaar om. Er wordt hier wel geplaagd, 
niet gepest” (dir).
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School 7 blijft werken aan het proactief communiceren 
van de OGO-visie. Het waarom van de dingen voor het 
voetlicht brengen met argumenten is een leerpunt. 
Hierbij gaat het als het ware om de apologetiek van het 
OGO-concept en de OGO-visie die constant binnen de 
school moet worden beoefend.

Belemmeringen als uitdagingen
School 7 is in de loop van de tijd belemmeringen steeds 
meer als uitdagingen gaan zien. Dat werpt zijn vruchten 
af. De schoolleider is krachtiger geworden in het aan-
pakken van belemmeringen en vooral ze niet te negatief 
te duiden. Hij is erachter gekomen dat te veel tijd steken 
in belemmeringen energie doet weglekken. 

VOORBEELD < Bijvoorbeeld: de fusie met een andere 
school is nu geen belemmering meer. De leraren die 
zijn gekomen, hebben OGO omarmd of hebben nu 
elders een plek in het onderwijs of daarbuiten. Een 
ander voorbeeld is de druk in de bovenbouw door het 
uit te voeren programma. De entreetoets in groep 7 
geeft nu een goed beeld waar kinderen zitten. Al zal 
volgend jaar door een verplichting van buiten/boven 
de Cito-toets in groep 8 worden toegelaten. De school 
heeft hiermee een pragmatische keuze gemaakt en 
stopt energie in andere dingen die belangrijk zijn. >

Ten aanzien van drie belemmeringen is de directeur 
met zijn team duidelijk gegroeid door ze alle drie als een 
uitdaging te beschouwen: ‘de ouders’, ‘de inspectie’ en 
‘het schoolgebouw’. 

VOORBEELD <  Bijvoorbeeld: ouders worden kritischer en 
gaan zich meer met schoolse zaken bemoeien. Dat lijkt 
een landelijke trend te zijn en de schoolleider heeft er 
zijn handen vol aan (Stam, 2013). De school kiest 
ervoor om niet te gaan strijden met ouders, maar ze 
juist in te zetten en serieus te nemen en te kijken waar 
ze inzetbaar zijn, zodat hun betrokkenheid wordt 
vergroot. Als speerpunt kiest de school ervoor om 
ouders meer bij de school te betrekken. In het 
jaarboekje wordt verwoord dat “communicatie tussen 
school en ouders uitermate belangrijk is” en staat 
vervolgens “wij nemen er graag uitgebreid de tijd 
voor”. Ook staat men anders tegenover de inspectie. 
De school houdt vast aan de normen die de onderwijs-
inspectie stelt. De opbrengsten die het onderwijs moet 
opleveren, worden met andere instrumenten zichtbaar 
gemaakt. De school luistert naar de analyses van de 
inspectie in het screenen van de opbrengsten van de 
school. De schoolleiding kan verongelijkt reageren op 
de kritiek die de inspecteur in een rapport verwoordt, 
maar kiest daar niet voor. Kritiek kan worden omgezet 
in een actieplan en die vertaalslag wordt gemaakt in de 
school. De kritiek op het begrijpend lezen in de 
middenbouw van de school wordt aangepakt om er 

volgend jaar een speerpunt van te maken en met 
mensen te schuiven, zodat de juiste persoon op de 
juiste plek de gewenste input kan geven ter verbetering 
van de onderwijskwaliteit. Het schoolgebouw dat 
vijfenzeventig jaar oud is, een authentiek monumen-
tenpand met hoge plafonds en een granieten vloer, 
voldoet niet meer aan de onderwijskundige eisen van 
deze tijd. Het zal worden verbouwd in het schooljaar 
2012/2013. >

“Een belemmering zie ik nu meer als een uitdaging. Dat 
zag ik eerst niet zo sterk. Als een inspecteur ons benadert 
en probeert mee te denken en dan kritisch de vinger legt 
op bepaalde zere plekken, dan is dat een goede zaak” 
(dir).

Een belemmering die nog steeds aan de orde is, zit in de 
leraren zelf. Degenen die niet voor ontwikkeling knok-
ken, worden aan coaching onderworpen. De directeur is 
van mening dat er niet iets is waardoor ze het niet willen 
leren. Als mensen op hun frustratieniveau zitten, moe-
ten ze een andere school gaan zoeken.

“Helaas raak ik teleurgesteld in mensen. Ik heb twee lera-
ren waar ik iets mee moet die ik een onvoldoende heb ge-
geven bij het beoordelingsgesprek. Na twee jaar in allerlei 
coachingsmodellen gezeten te hebben trek je dan die con-
clusie. Ik stel me dan hard op en geef aan een strak actie-
plan te overleggen hoe ze gaan veranderen, anders ga ik 
niet door” (dir)

.

VOORBEELD < Een voorbeeld van een belemmering die er 
vier jaar terug niet was, is ‘personeelsbeleid’. De 
school maakt deel uit van een groter organisatorisch 
geheel, Surplus genoemd. Dat is een stichting met 35 
scholen en circa 650 medewerkers. Het bestuur wil 
kunnen schuiven met leraren. De rechtspositie van 
mensen binnen een grote organisatie speelt hierbij een 
rol. De ‘strijd’ om de eigen mensen in de school te 
behouden en geen genoegen te nemen met leraren van 
andere scholen is een ‘strijd’ die bij voorbaat verloren 
lijkt te zijn. Op S7 deed zich eind van de cursus 
2011/2012 een dilemma voor dat twee leraren weg 
zouden moeten, omdat ze geen vaste benoeming 
hadden. Personeel met een tijdelijke aanstelling, 
leraren die er nog geen drie jaar werken, moesten 
verdwijnen. Daarvoor in de plaats zouden leraren 
komen van andere scholen met een langer dienstver-
band. Dergelijke wisselingen gaat de directeur niet 
accepteren. In zijn column, die in bijlage 5 is opgeno-
men, noemt hij deze casus eveneens. Dat geeft aan dat 
deze problematiek hem hoog zit en hij verwoordt zijn 
strijdbaarheid met krachtige woorden. Hij geeft zelfs 
aan dat hij vertrekt als directeur als beide leraren 
zullen worden ontslagen. >
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“Er is aan beiden voorlopig ontslag aangezegd, maar ik 
ga het niet accepteren. Er zijn 35 tijdelijken in de stichting 
die eruit moeten, waarvan er misschien 15 herplaatst wor-
den. Die dames moeten eruit qua dienstjaren, maar als 
dat gebeurt, sluiten we de school” (dir).

Opbrengst diachronie voor Institutionaliseren
•	 visiegestuurdwerken doortrekt steeds meer het han-

delen in de klassenpraktijk;
•	 borging van afspraken vindt vaker plaats waardoor 

het concept meer verdiept wordt; voorbeelden: van 
spel naar onderzoek, OGO in bovenbouw beter op 
orde (zie bijlage 3);

•	 groei in de aanpak van belemmeringen: ouders 
(meer bij de school betrokken geraakt), inspectie 
(kritiek omzetten in proactief handelen), schoolge-
bouw (verbouw in gang gezet), collega’s (teleurstel-
ling in mensen omzetten in outplacement);

•	 de eigen verantwoordelijkheid van kinderen is toe-
genomen door de activerende didactiek;

•	 de persoonlijke ontwikkeling van leraren is meer 
het vertrekpunt geworden van de professionalise-
ringslijn;

•	 methoden fungeren vaker als bron in plaats van een 
blind-volgmiddel en vormen niet langer de enige lei-
draad voor het handelen in de klas;

•	 visie op vak- en vormingsgebieden beklijft beter en 
heeft geresulteerd in stellingname in het gebruik 
van methoden: er wordt vastgehouden aan een spel-
lingmethode vanaf groep 4 en een rekenmethode 
vanaf groep 3;

•	 leesonderwijs is speerpunt in de middenbouw van 
de school geworden (door kritiek van de inspectie en 
het eigen inzicht op ontwikkeling van kinderen).

7.7.3 Personeelsontwikkeling (Rolverdeling)

Het jaarboekje van 2012 van de school, als bijlage van de 
schoolgids, vermeldt dat leraren professionaliseren en 
ze daarom op school soms niet te vinden zijn.

VOORBEELD < Voorbeelden die in het jaarboekje staan 
vermeld, gaan over de leraren die worden bijge-
schoold. Voor de onder-, midden- en bovenbouw is de 
scholing gericht op het gebied van respectievelijk 
gespreksactiviteiten, het werken met het kinderdag-
boek en digibord, en op het gebied van het registreren 
van vorderingen van leerlingen. >

Bij personeelsontwikkeling denken we aan de ontwikke-
ling van de vereiste handelingsbekwaamheid en daaraan 
verbonden het ontwikkelen van de school in haar ge-
heel, als activiteitssysteem. In het veranderingsproces is 
het nodig dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten 
en dat die plaats voor iedereen duidelijk is. Inclusief de 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die er-
bij passen. Zo is duidelijk wie er functioneel wat doet in 

de organisatie die in ontwikkeling is betreffende haar 
lerende vermogen. Competenties en ambities van lera-
ren zijn leidend in het begeleidingsproces door coaches 
en de schoolleiding. Leraren worden uitgedaagd bepaal-
de taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. 
Zo wordt er rekening gehouden met de meerstemmig-
heid in de school als activiteitssysteem. Een onderbouw-
leraar wordt uitgedaagd om in de middenbouw te wer-
ken, mede door het speerpunt dat daar geldt om 
begrijpend lezen effectief aan te pakken, zoals we al eer-
der vermeldden. Daarnaast wordt deze leraar uitgedaagd 
als intern begeleider haar coachingsvaardigheden in te 
zetten en haar eigen stijl te ontwikkelen.

“We zijn met z’n drieën ib’ers, de andere twee zijn twee 
uitersten. Ik zit ertussenin. M. is heel georganiseerd. Die 
is van de lijstjes van dingen, to do enz. Die heeft het per-
fect voor elkaar. B. coacht vanuit haar hart. Maar die is 
soms chaotisch en heeft geen dingen strak op papier. B. 
doet coaching op een OGO-manier. Zij is ook een echte 
OGO-leraar. M. heeft de ib-opleiding regulier gehad, niet 
in OGO en dat merk je. Ik zit ertussenin: niet zo gestruc-
tureerd en niet te chaotisch” (lk-ob).

Vastroesten is in S7 niet aan de orde. Door mobiliteit in 
te bouwen in de groepsverdelingen is flexibiliteit gega-
randeerd. Het dwingen van mensen is niet de stijl van 
deze school. Als mensen onderbouwen waarom ze iets 
al dan niet willen, komen ze overtuigender over. Dat uit-
leggen met argumenten vindt de schoolleider een be-
langrijke activiteit. 

VOORBEELD < Een mooi voorbeeld van personeelsont-
wikkeling is de wijze waarop de leraar onderbouw haar 
ontwikkeling weergeeft. Vier jaar terug deed ze de 
uitspraak dat elke leerling in principe een zorgleerling 
is. We confronteerden haar met die uitspraak: >

“Daar denk ik nu anders over na vier jaar. Ik zei pas tegen 
ouders: “Bij ieder kind vind je een eigen ingang”. Omdat 
je weet bij OGO waar kinderen zitten, differentieer je au-
tomatisch. Je wilt toch in die zone van de naaste ontwikke-
ling gaan zitten bij elk kind. Door spelbegeleiding of bege-
leiding vanuit een andere hoek zorg je dat je een niveau 
hoger komt. Elk kind een zorgleerling zou ik nu niet meer 
zeggen, al verdient elk kind wel begeleiding vanuit die zorg 
qua aandacht” (lk-ob).

Enkele typen gesprekken zijn in het leven geroepen om 
ontwikkeling van leraren te volgen en te sturen: doelstel-
lingsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoor-
delingsgesprekken. Deze gespreksvormen zijn vervat in 
het kwaliteitssysteem van de school. Dat gebeurt alle-
maal met het oog op het functioneren van de leraar met 
kinderen. Die activiteit vormt de ‘corebusiness’ van de 
OGO-school. Eens in de twee jaar voert de schoolleider 
beoordelingsgesprekken, de andere gesprekken worden 
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door de ib’ers gevoerd. De gesprekken zijn erop gericht 
de gestelde leerdoelen te halen die over het functioneren 
gaan. Uitgangspunt is: wat is er nodig om de doelen te 
halen en welke hulp is daarbij nodig? Het organisatie-
vermogen is een belangrijke competentie om met OGO 
te werken. Het inzien wat je bereikt met kinderen vraagt 
een georganiseerde omgeving die veiligheid biedt voor 
kinderen om zich te ontwikkelen en te leren. 

Opbrengst diachronie voor Personeelsontwikkeling
•	 toename van mobiliteit in de groepsverdeling (le-

raarschap is meer een multifunctie geworden);
•	 flexibeler beleid gehanteerd via het doorbreken van 

vaste patronen;
•	 afspraak voor verschillende soorten POP-gesprekken 

is beter geborgd in schoolbeleid (de adhocratie is 
aangepakt): doelstellingengesprek, functionerings-
gesprek en beoordelingsgesprek;

•	 kwaliteitssysteem aangescherpt en zaken vastgelegd 
(vorige punt is daarvan een voorbeeld);

•	 zicht hebben op eigen handelen is een must gewor-
den en hoort bij permanente educatie (zie bijlage 3).

7.7.4 Kenmerken van OGO-school als lerende 
organisatie (bedoeld Object)

De transitie van PGO naar OGO heeft in deze school 
veel energie gekost. Er zijn ook veel hindernissen geno-
men om zover te komen. Een ervaren KLOS-kleuterjuf 
(KleuterLeidster OpleidingsSchool) is als ambassadeur 
van OGO de pionier geweest in de onderbouw om 
Basisontwikkeling (OGO voor de onderbouw) op te zet-
ten en enthousiast te begeleiden. Vanaf begin jaren ne-
gentig van de vorige eeuw is deze school bezig in die 
ontwikkeling met deze leraar als pionier en kartrekker. 
Oude vormen van de activiteit die ‘onderwijzen’ heet, 
hebben plaatsgemaakt voor de nieuwe vorm die ‘OGO’ 
heet. Een kerncompetentie die bij deze OGO-school 
hoort als kenmerk van het lerende vermogen van de pro-
fessionals in de school is ‘reflectie’. Het gaat om reflectie 
op het handelingsrepertoire van de leraar en als mensen 
in de school niet goed functioneren, is het onvermogen 
om te reflecteren dikwijls een van de oorzaken. Reflectie 
op de transitie is een metacognitieve activiteit die als 
competentie beoefend moet worden. Reflectie is een ge-
zamenlijke activiteit geworden.

“Reflectie is de belangrijkste competentie. Mensen moeten 
zicht hebben op eigen handelen, een reëel beeld van wat 
ze kunnen en waar ze aan willen werken. Flexibiliteit is 
belangrijk. De twee die ik noemde en afhaken missen re-
flectie, hebben onvoldoende inlevingsvermogen naar ou-
ders en kinderen. Het gevoel dat ouders je aanvallen, ter-
wijl ze gewoon met een zorgvraag komen. Lange tenen 
tonen en niet-professioneel erop kunnen reageren. En het 
niet zijn van een teamspeler. Het speelveld is de school,

daar gedragen ze zich als toeschouwer en niet als speler. 
Onderdeel ervan uitmaken is belangrijk. Als je jezelf uit-
schakelt op dat punt, doe je het niet goed. Als opzet langs 
de lijn staan en er geen onderdeel van het geheel uitma-
ken. Als je op een OGO-school werkt, moet je speler zijn 
en geen toeschouwer. Dat geldt voor alle niveaus: ook lei-
dinggeven doen we met elkaar” (dir).

VOORBEELD < De schoolleider geeft als voorbeeld een 
metafoor. Een lerende organisatie is in zijn ogen een 
organisatie die in ontwikkeling blijft. Hij heeft niet de 
illusie dat ze een eindpunt bereiken, het is een constan-
te bergbeklimming. Het team, de bouw en het individu 
zijn drie actoren die verbinden. Veel scholing gebeurt 
onderling in de verschillende bouwen. Een leraar on - 
der bouw verwoordde de lerende organisatie als volgt: >

“Een lerende organisatie is voor mij: écht gehoord worden 
in je ambities en stappen ondernemen om daarin samen 
verder te komen” (lk-ob).

Gedeeld leiderschap als beslissingskapitaal (zie para-
graaf 4.2.6), waarbij de cultuurkant van de organisatie 
belangrijker is dan de structuurkant, is diepgeworteld in 
de organisatie van de school. De schoolleider voelt zich 
meer leider dan manager waarin ‘support’ hoger scoort 
dan ‘control’. Hij besteedt niet veel tijd aan het manage-
ment, hij houdt van ‘leading-walking-around’. Het on-
dersteunen van mensen in het primaire proces heeft 
zijn hart. Hij probeert beslissingen ook bij de mensen 
zelf neer te leggen. Hij vindt het voldoende om af en toe 
een knoop te helpen doorhakken, maar het leiden doen 
ze samen als team. Hij wil leider zijn, zoals de leraar de 
leider van kinderen is. Hij vult leiderschap in volgens de 
OGO-uitgangspunten. Hij werkt aan een professionele 
cultuur waarin de mensen elkaar ook op verantwoorde-
lijkheden kunnen aanspreken.

“Ik wil leider zijn zoals een leraar leider is van kinderen. 
Ik kan niet bedenken waarin ik geen OGO-leider ben. De 
betekenis/bedoelingen(betrokkenheid)-wip is ook hierop 
van toepassing. Ik bereik niets als ik mijn eigen doelen 
erdoor ram. Als ik die betekenis niet relateer aan mijn 
collega’s, dan zijn mensen zo overspannen. In de cultuur 
is sfeer ook erg belangrijk. Maar in een professionele cul-
tuur kun je elkaar aanspreken op wat er niet goed gaat. 
Daarin zijn we beter geworden om opener daarover te 
communiceren” (dir). 

De kwaliteit van de leraar en diens ambities zijn nog 
meer in het vizier gekomen in de periode van vier jaren 
ontwikkeling. De kwaliteit van de school valt of staat met 
de kwaliteit van de mensen die er werken. Een kwalitatief 
goede leraar is een belangrijke conditie voor de ontwik-
keling van leerlingen. Een goed team dat werkt aan de 
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brede persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen geeft 
de garantie dat die kinderen optimaal aan hun trekken 
komen. In deze OGO-school zijn er een gezamenlijke 
visie en eenzelfde interpretatie van het OGO-concept. 
Degenen die er soms nog moeite mee hebben, tonen wel 
de juiste attitude het zich eigen te maken, al is het niveau 
van leren verschillend per persoon van de leraar.

Opbrengst diachronie voor bedoeld Object
•	 professionele leercultuur is verder ontwikkeld en in 

perspectief gezet;
•	 meer OGO zichtbaar in de hele organisatie: het on-

derwijs en de omgang met elkaar, inclusief gedeeld 
leiderschap;

•	 reflectie op de transitie is aangescherpt;
•	 school is nog meer voortdurend in ontwikkeling: dy-

namiek is de motor voor verandering;
•	 gedeeld leiderschap is meer in beeld gekomen door 

proactieve actie.

7.7.5 Hulpmiddelen (Tools)

Coaching en collegiale ondersteuning zijn de hulpmid-
delen die in S7 aangewend worden als ondersteuning 
van de lerende leraar. Daarnaast zijn scholingsmomen-
ten een belangrijke bron voor individuele ontwikkeling. 
Daarin worden persoonlijke hulpvragen van leraren in 
de bouwvergadering ingebracht en omgezet in een scho-
lingsvraag die aan het begeleidingsinstituut wordt voor-
gelegd. In de bouwvergaderingen spreken leraren veel 
met elkaar over praktische zaken (hoe de handeling in 
de klas met kinderen eruitziet) en zo wordt veel gedeeld 
en vooral geleerd om te verdedigen waarom je bepaalde 
keuzes maakt. Dat is weer belangrijk voor het uitleggen 
aan externe partijen. Maatjesleren is op de school een 
vorm van leren van elkaar. Zo worden er leraren gekop-
peld aan een ervaren OGO-leraar die kennis en vaardig-
heden kan delen met de anderen. Het is gebruikelijk 
startende leraren te koppelen aan een seniorleraar. 
Collegiale consultatie wordt een speerpunt in de school:

“Bij elkaar kijken in de groep wordt volgend jaar een speer-
punt in ontwikkeling. Nu doen we dat ongestructureerd in de 
bouw met ib’ers incidenteel. Dan wordt het structureel voor 
iedereen. De groep wordt overgenomen, zodat een collega bij 
een ander kan kijken” (dir).

Opbrengst diachronie voor Hulpmiddelen
•	 scholingsmomenten niet meer massaal teamge-

richt, maar georganiseerd vanuit de bouw; de over-
zichtelijkheid van de ontwikkelingscontinuïteit is 
hiermee meer geborgd;

•	 meer inbreng persoonlijke hulpvragen die leidend 
zijn bij nadere scholing; dat geeft toename in be-
trokkenheid van alle deelnemers in de schoolont-
wikkeling;

•	 naast coaching is collegiale consultatie (het bij el-
kaar kijken in de groep) meer gemeengoed gewor-
den en opgenomen in de voortgangsgesprekken.

7.7.6 Alle actoren in de school als organisatie 
(Subject)

Het leren vindt plaats in de context van expansief leren 
waarbij boundary crossing een middel is. De school maakt 
over jaren afspraken welke lijn ze verder wil ontwikke-
len. De teamleden leren ook van andere teams. In de 
cursus 2012/2013 mochten teamleden een dag opnemen 
om elders in een school te gaan kijken met een voorop-
gezet plan dat vooraf besproken werd. Het lerend per-
spectief van leraren staat in S7 hoog in het vaandel. Het 
werken aan de handelingscompetenties heeft een hoge 
prioriteit. Het team straalt dat uit, ze willen leren en be-
ter worden om met het OGO-concept kinderen in hun 
kracht te zetten. De sociale context om te leren is groot 
in het team waarin veiligheid gewaarborgd wordt. Leren 
door vallen en opstaan is het devies en ieder is bereid de 
ander te helpen zich te ontwikkelen.

“Eén dag is er verplicht buiten school te kijken op een an-
dere school. Ze moeten dan een doel hebben waarom ze 
ergens gaan kijken. Ik kom zelf op veel scholen door de 
nieuwe bestuursvorm met 35 scholen. Ik leer veel mensen 
kennen, maar mijn collega’s zitten alleen maar op deze 
school” (dir).

Opbrengst diachronie voor Subject
•	 boundary crossing is een strategie geworden in beleid;
•	 werken aan handelingscompetenties staat hoger in 

het vaandel: lerend perspectief toegenomen.

7.7.7 Veld en regels (Rules)

De leider in de school geeft mede richting en sturing 
aan het ontwikkelingsproces in de school. Daarbij zijn 
visie en beleid noodzakelijk. De kernwaarden van OGO 
zijn de handvatten die ontwikkeling mede in lijn zetten. 
Het ruimte geven aan professionals in het team is de 
kracht die de leider uitstraalt.

“Dat is de kracht dat de directie (G. en later R.) die ruim-
te geeft aan mensen” (ib-bb).

Door de competenties die nodig zijn voor het leiden van 
een OGO-school is de schoolleider eerder een meerwe-
tende partner geworden, een sparringpartner als gelijke, 
niet als meerdere. Leidinggeven is vooral delen. Hij 
geeft aan daarin erg veranderd te zijn in de periode van 
vier jaren. Hij durft meer te delen en verantwoordelijk-
heden over te hevelen. Zijn doel is mensen ermee in 
hun talenten te erkennen. De eigen groei naar meer 
zelfvertrouwen heeft doorgezet waardoor hij strijdbaar-
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der is geworden om voor OGO te vechten door dik en 
dun. 

“Op een OGO-manier leidinggeven is vertrouwen geven 
en ondersteunen dat ze de boel oppakken op een goede 
manier. Met kinderen werk je ook zo dat je vertrouwen 
uitspreekt dat die ontwikkeling ook gaat” (dir).

VOORBEELD < Als voorbeeld van de onderzoekende 
houding van de leider noemt hij het vervullen van een 
spilfunctie, het op metaniveau verbinden van zaken die 
de school betreffen. Bij onderzoek denkt hij niet gelijk 
aan wetenschap, maar aan praktische zaken die nodig 
zijn om OGO voor het voetlicht te brengen in alle 
facetten van het onderwijs. Hij denkt daarbij aan 
verbinding maken binnen de schoolorganisatie met elk 
teamlid en verbinding maken naar buiten, met 
belanghebbenden, de ouders en de wijk rond de 
school. Bij alle activiteiten die uitgevoerd worden een 
verbinding maken met onderwijs, is volgens hem 
onderzoek. Het verwoorden en beargumenteren waar 
je voor staat, hoort bij leiderschap. Onderzoek strekt 
zich uit naar het beschermen van dat gedachtegoed. >

Opbrengst diachronie voor Veld en regels
•	 schoolleider is meer deel van team geworden;
•	 schoolleider meer leider dan manager (zie bijlage 3);
•	 leidinggeven is meer samen delen geworden en de-

legeren van verantwoordelijkheden;
•	 vertrouwen in elkaar is toegenomen waardoor meer 

wordt gedeeld;
•	 schoolleider treedt vaker op als meerwetende spar-

ringpartner (zie bijlage 3) en komt ook letterlijk meer 
vanachter het bureau vandaan;

•	 groei van leider in professioneel zelfverstaan: zelf-
beeld, zelfwaardegevoel, assertiviteit/mondigheid, 
empathie, strijdbaarheid (doorpakgedrag), onder-
zoekende houding in de zin van verbindbaarheid 
(pamperen van collega’s is geen optie meer; zie pa-
ragraaf 7.7.9; zie ook bijlage 3);

•	 leidinggeven volgens OGO-principes is gegroeid.

7.7.8 Community of Practice

Het samen leren in sociale context staat hoog aange-
schreven op S7. Het team deelt een probleem en over-
stijgt daarmee de oude rollen en voorschriften uit het 
oude systeem voor zover het daarvan nog last heeft. Het 
zijn vaak de genoemde belemmeringen die hen terug-
voeren op het oude systeem en de oude deelneming. 
Vooral degenen die niet ten volle voor OGO gaan, heb-
ben soms last van terugvalgedrag. Individuele belangen 
veranderen in groepsbelang. Subjectieve concepten wor-
den aan herijking onderworpen om handelingen in het 
nieuwe systeem te kunnen verrichten. In het team is het 
goed een kartrekker te hebben die dienst doet als opinie-

leider of ambassadeur. De school heeft het aan genoem-
de leraar (zie paragraaf 7.7.4) te danken dat ze de eerste 
fasen van vernieuwen goed heeft doorstaan. Het infor-
meren en voorlichten van ouders was een onderdeel dat 
veel tijd en energie heeft gevraagd. De verwachting is dat 
dit iets is wat blijvend aandacht vraagt. 

VOORBEELD < Als voorbeelden voor ontwikkeling wordt 
een aantal onderwerpen genoemd dat in het samen-
werkend leren is opgepakt. In de vier jaren is ‘onder-
zoek doen’ een ontdekkingstocht geweest die de 
moeite waard bleek te zijn. Kinderen gaan in de echte 
wereld onderzoek doen door middel van internet, 
boeken en interviews bij levende bronnen. Dezelfde 
principes die men met kinderen toepast, gebeuren in 
het team. Daarbij is permanente educatie de rode 
draad die mensen met elkaar verbindt. 
Spelontwikkeling in de onderbouw is daarvan een 
voorbeeld. Het leren van teamleden en van nascholing 
geeft verdieping van de spelactiviteiten met kinderen. 
Wat verbeterd is in teamscholing is het doorvoeren van 
de principes van OGO in alle onderdelen van het 
onderwijs. Zelfs Horeb is geen obstakel meer in het 
gebruik van het observeren en registreren. >

“Digitale Horeb loopt nu goed. De computer is niet langer 
een barrière. Onze eigen rapporten zijn ook gedigitali-
seerd” (dir).

Opbrengst diachronie voor CoP
•	 meer wij-gevoel in het team;
•	 er wordt meer geleerd in de bouw dan in het voltal-

lige team;
•	 individuele belangen veranderen steeds vaker in 

groepsbelang;
•	 een cultuur van ‘permanente educatie’ is beter zicht-

baar geworden;
•	 geleefd ambassadeurschap van OGO is door een ie-

der zichtbaar geworden;
•	 onderzoekend leren met en door kinderen is meer 

gestroomlijnd geworden.

7.7.9 Zingeving en emoties

In de beschrijving van de theorie van de lerende organi-
satie noemden we bij ordeleren in paragraaf 4.2.3 het 
begrip ‘zingeving’ bij double-loop. Dat raakt de persoon-
lijke vorming en de identiteit van de betrokkene in ont-
wikkeling. Zingeving en betekenisgeving zijn onlosma-
kelijk verbonden met elkaar. Het raakt de emotielaag 
van de persoon, als onderdeel van de persoonlijkheids-
structuur, en kleurt de beleving. We schreven eerder 
over emoties in de paragrafen 4.5.2, 5.4.1 en 5.6.1. Lortie 
(1975) is een van de eersten die schreef over emotiebele-
ving bij leraren als ze in hun werk doelen behaalden die 
ze zelf belangrijk vonden en waar ze trots op waren. In 
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dat verband schreef hij van “craft pride” (‘ambachtstrots’, 
Lortie, 1975, p. 121). Hargreaves (1998, 2003) schreef ook 
over emotionele ervaringen van leraren. Hij kwam tot de 
ontdekking dat leraren positieve emoties beleven op 
twee niveaus: op het microniveau van het primaire pro-
ces in de contacten tussen leraar en leerlingen en op het 
mesoniveau van de samenwerking met collega’s als ge-
deelde doelen werden behaald. Dat leraren samen kon-
den werken aan een ontwerp van betere en interessan-
tere leerervaringen voor hun leerlingen (zie ook: 
Hargreaves, Fullan & Shirley, 2013). Lagerweij trekt de 
lijn door naar onderwijsvernieuwing en schreef over 
emotiebeleving van leraren naar aanleiding van het on-
derzoek van Hargreaves (Lagerweij, 1998, p. 37). Hij 
stelt dat over het algemeen met gevoelens en emoties 
van leiders en leraren weinig rekening wordt gehouden 
bij onderwijsvernieuwing. Leraren worden volgens hem 
puur beschouwd als denkende wezens en voor de emo-
tionele beleving is geen ruimte en aandacht. Banning 
wijt deze ontwikkeling aan de “instrumentaliteit in het 
onderwijs” (Banning, 2013, p. 117). Door het invoeren 
van de instrumenteel-rationele benadering op het orga-
nisatieniveau van het onderwijs nemen controle en re-
gelzucht toe. Dat leidt tot onbehagen van leraren: “het 
neemt de betovering tussen de leraar en zijn of haar 
leerlingen weg” (Banning, 2013, p. 117). Van den Berg 
wijst in dit verband op het veronachtzamen van emoties 
en micropolitieke processen. Dat leidt tot onbegrip, ver-
driet, wrevel en verzet. Het niet rekening houden met 
deze niet-rationele reacties van leraren leidt tot gebrek-
kige realisatie van het onderwijsbeleid. “Het verbinden 
van emotionele en cognitieve processen, op basis van 
concrete ervaringen, is van groot belang voor leraren om 
een gedeelde betekenis te geven aan datgene wat zich 
voordoet in onderwijssituaties, en op die manier hun ge-
deelde identiteit te bevestigen, waaraan ze hun intrin-
sieke motivatie ontlenen om zich blijvend in te zetten 
voor de school waar ze werken. Normatieve professiona-
lisering kan het kader bieden om die verbindingen op-
nieuw te leggen waarin leraren opnieuw worden ge-
sterkt in hun motivatie voor hun werk” (Wassink & 
Bakker, 2013, p. 233). Emoties spelen een belangrijke rol 
in de vorming van (professionele) identiteit, vooral bij 
beginnende leraren (Pillen, 2013, p. 18). Het gemopper 
in het onderwijs is te wijten aan gebrek aan een funda-
menteel verkeerde benadering van het onderwijs. De 
leraar is gedegradeerd tot uitvoerder en wordt als expert 
buiten spel gezet en ontwikkeltaken worden overgehe-
veld naar pedagogische centra en educatieve uitgeverij-
en (De Onderwijsraad, 2007, p. 50; zie ook Broos & 
Korte, 2007 en Schuyt, 2001).

Volgens Vygotsky is beleving de representatie van alle 
eigenschappen uit de omgeving en uit de persoonlijk-
heid en verschilt deze per persoon (Vygotsky, 1996, p. 
171). Vygotsky schetst de persoonlijke beleving van een 

kind in een veranderende context. Hij beweert dat er 
constitutionele eigenschappen van de persoon meespe-
len in de beleving van de omgeving. Datzelfde geldt on-
zes inziens voor deelnemers in een systeem van een 
veranderende schoolomgeving. “De constitutionele ei-
genschappen van een persoon worden gemobiliseerd 
door de gegeven beleving, ze zetten zich vast in de bele-
ving” (Vygotsky, 1996, p. 172). Naar analogie van de rede-
nering van Vygotsky kan een en dezelfde gebeurtenis in 
een schoolsysteem, die appelleert aan een ontwikke-
lingsfase van de deelnemer binnen het systeem, vol-
strekt anders in het bewustzijn weerspiegeld worden en 
voor die deelnemer een andere betekenis hebben. In 
OGO gaat het erom dat interacties in zones van naaste 
ontwikkeling verandering teweegbrengen in betekenis-
geving (Wardekker, 2009). OGO doelt voor leren op een 
kwalitatieve verbetering van handelingen, maar ook op 
emotionele ervaring, op de verbinding tussen cognitie 
en emotie. Als lerenden werkelijk betrokken zijn op wat 
ze leren, leren ze iets over zichzelf, over wie ze zijn. De 
persoons- en identiteitsvorming komt dan in beeld 
(Volman & Wardekker, 2008). Daarbij speelt het oefe-
nen van kwetsbaarheid een grote rol volgens Sanderse 
(2013, p. 198). Volgens hem is dapperheid nodig om je 
kwetsbaar op te stellen en je emoties te durven tonen. In 
de interviews gingen we op zoek naar de zingeving en 
emotiebeleving bij de professionals. Het leren is verbon-
den met het eigen leven, zowel voor de lerende als voor 
degene die de ander leidt. Je kunt puur informatie over-
dragen, maar als het abstract blijft, beklijft het niet. ‘Dan 
is de kans groot dat deze informatie geen “handelings-
leidende” kennis wordt. Of om het met een term van 
Van Parreren te zeggen: er treedt dan “systeemschei-
ding” op (Wardekker, 2006, p. 29). We wezen eerder op 
het onderscheid autonoom handelen en heteronoom 
handelen. Heteronoom handelen in het onderwijs komt 
doordat van bovenaf regels in de school worden afge-
dwongen en dat werkt technische competentieontwikke-
ling in de hand (zie paragraaf 4.2.6). De morele laag 
ontbreekt daarbij. Autonoom handelen is het samen 
handelen met anderen waarbij de waarden en zienswij-
zen die het handelen voedt, verdedigd wordt en kritisch 
wordt bekeken. Daarbij is ruimte voor morele kwesties 
en is er ruimte om emoties te beleven en te delen. 
Emoties vormen een belangrijke plaats in de identiteits-
constructie volgens Meijers en Wardekker (2002). 
Emoties markeren volgens hen grenspunten. “In een 
grenservaring ervaart een subject een breuk in de zinge-
ving van activiteiten. Zo’n breuk geeft aanleiding tot le-
ren als het subject erover heen een nieuwe continuïteit 
kan formuleren” (Miedema & Stam, 2008, p. 53). Bij 
geestelijke groei hoort het lijden en het uiten van nega-
tieve emoties. Echt leren zal plaatsvinden wanneer pijn-
lijke situaties het begin vormen van een proces van re-
flectie. Scholen moeten volgens beide auteurs 
emotioneel uitdagend zijn en leraren en leerlingen moe-
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ten de mogelijkheid krijgen ervaringen op te doen en 
relaties te leggen met het eigen leven. 

VOORBEELD < Een voorbeeld van een directietaak die de 
persoon van de leider raakt in het eigen leven en als 
lastig wordt beoordeeld, komt naar voren bij beoorde-
lingsgesprekken van twee collega’s. Ze krijgen een 
onvoldoende, omdat ze disfunctioneren. De schoollei-
der verwoordt wat het hem doet qua emoties en welke 
emoties dat bij de betrokken leraren teweegbrengt: >

“Ja, dat is lastig en dat heeft te maken met het product 
waarmee we bezig zijn. Ik kan het kinderen niet aandoen 
dat ik een slecht-functionerende leerkracht heb. Pamperen 
is geen OGO. Het voelt als verraad als ik mensen in de 
steek laat. Ik ben een soort vaderfiguur in dit team en zo 
wil ik niet met ze omgaan. Het doet zeer als je mensen de 
deur uitstuurt. Eigenlijk zeg je dat je het opgeeft. Ik red 
het niet, maar het zit dan echt in de kwaliteit van de 
mensen zelf” (dir).

“Verdriet en boosheid komt op. Ze zijn geschokt als ik het 
ze vertel. Ze herkennen wel dingen, maar vinden mij dan 
toch stom. Ze laten dat blijken in een aantal dingen. Als 
ik ergens van wakker lig is het daarvan, ja. Al kan ik re-
delijk privé en school gescheiden houden, maar hier gaat 
het om het functioneren van mensen. Ik zie dat ook bij 
teamleden dat ze emotioneel te dicht op kinderen zitten 
en zeg dan dat ze er te diep inzitten. Ik wil ze tegen zich-
zelf beschermen. Voor een leerkracht is het moeilijk om te 
constateren dat ze het met een kind niet redden. De ib’er 
kan ervan wakker liggen als we het met kinderen niet red-
den op onze school” (dir). 

Ook de leraar onderbouw is gevraagd of emoties een rol 
spelen in haar coaching als ib’er.

“Niet zozeer emoties als wel dat ik het moeilijk vind om 
professioneel te blijven. Ik moet oppassen dat ik het niet 
voor iemand ga invullen. Emotie is voor mij beleving dat 
je dingen met je hart doet. Ik merk dat ik de kinderen heel 
goed ken, dat ik veel over mezelf vertel, omdat ze dat inte-
ressant vinden. Doordat ik kwetsbaar ben en de gezinnen 
goed ken waar de kinderen uitkomen, sta je dichter bij ze 
en kun je inspelen op wat ze vertellen. Een enkele keer lig 
ik wakker van kinderen, dan zijn het ook heftige verhalen 
die ze vertellen. Thuis heb ik geleerd om school en thuis te 
scheiden. Mijn moeder is leraar en die gaat daarin te ver. 
Dat wil ik niet” (lk-ob). 

Het beklimmen van een berg is de metafoor die de lei-
der gebruikt in zijn uitleg van de lerende organisatie. In 
elk geval als een tocht naar een oord dat je nooit bereikt. 
Volgens hem zijn er anno 2012 nog weinig Open OGO-
codes echt geïnterioriseerd, hoogstens geïmplemen-

teerd. Hij illustreert dat in het interview met het gedicht 
Ithaca van Konstantinos P. Kaváfis, vertaald door 
Cornelis Buddingh’:

“Het je blijven ontwikkelen is belangrijk. Klimmen naar 
boven is de richting. En een eindpunt bereiken moet je 
niet willen. Het is als het gedicht van Konstantinos P. 
Kaváfis, vertaald door Cornelis Buddingh: De reis naar 
Ithaca.87 Als je er komt, is het avontuur over en dat is met 
OGO ook zo. Het is echt OGO, want het is steeds de 
volgende stap. Er is dus geen eindpunt. Institutionalisering 
bereik je nauwelijks, omdat er altijd wel iets is wat beter 
kan. Ithaca bereik je niet. Ithaca bereiken is een illusie. 
Blijf enthousiast om dat te bereiken. Het mooie van OGO 
is dat je met een reis bezig bent, waarvan je als leraar zelf 
nog aan het roer staat” (dir).

Opbrengst diachronie voor Zingeving
•	 het disfunctioneren van mensen raakt de morele 

kant van leidinggeven bij de leider en zet daarvoor 
ook proactief beleid uit;

•	 principiële keuze voor het welbevinden van kinde-
ren is sterker zichtbaar in de school;

•	 emoties mogen getoond worden en mensen worden 
er niet op afgerekend;

•	 morele grenzen van collega’s respecteren is meer 
een levenswijze geworden.

7.7.10 Conclusie van de onderzoeker

Het voorgaande willen we aan een nadere analyse on-
derwerpen om enkele kernachtige criteria te kunnen be-
noemen op basis van de verkregen data om zo aan te 
geven welke zaken ertoe doen om het lerende vermogen 
van een activiteitssysteem te vergroten.

We benoemen die criteria88 voor de lerende organisatie 
(met als referentie paragraaf 5.6.1, opbrengsten van de 
studie over lerende organisaties, en paragraaf 5.6.2, de 
heuristische kracht van het balansmodel) en geven aan 
hoe onze bevindingen zich verhouden tot de synchrone 
analyse van alle in het onderzoek opgenomen scholen 
en daarna tot de diachrone analyse van S7. We consta-
teerden vanuit de opbrengsten van de hierboven be-
schreven diachronie dat op alle punten ontwikkeling is 
waar te nemen. De details daarvan bespreken we in deze 
integrale beschrijving.

Uit het theoriedeel van deze studie selecteren we drie 
criteria die ertoe doen als je in het onderwijs een ontwik-
keling doormaakt naar een lerende organisatie. We pro-
beren te achterhalen of de verschijnselen die zich heb-
ben voorgedaan in een aantal geselecteerde praktijken 
aansluiten bij de theoretische veronderstellingen. Per 
criterium geven we aan hoe we die onderbouwen vanuit 
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de bevindingen uit de theorie. We verbinden deze crite-
ria met de twee domeinen van onderwijsontwikkeling 
(paragraaf 3.2):
Domein 1: de conceptuele ontwikkeling van ideeën en 
visie als een intern ontwikkelingsproces van individuele 
professionals en het team dat plaatsvindt door co-crea-
tie;
Domein 2: de praktijkontwikkeling die plaatsvindt door 
het planmatig invoeren van ontwikkelingsaspecten op 
organisatieniveau van de school, het leren veranderen 
van de school als organisatiesysteem.

Drie criteria:

1.  Visiegestuurdwerken en ideeënuitwisseling (domein 
1) aan een vernieuwing binnen een lerende organisa-
tie vindt altijd in groepen en teams plaats in samen-
werking met collega’s binnen de school door het voe-
ren van het discours over wat goed OGO inhoudt. 
Vanuit het perspectief van de lerende organisatie 
gaat het om samenwerkend leren.

In de theorie vinden we de onderbouwing voor criteri-
um 1 in paragraaf 4.2.5. Daar selecteerden we twaalf op-
brengsten voor samenwerkend leren. Punt 11 vermeldt 
‘visiegestuurdwerken’. Visiegestuurdwerken vindt 
plaats door het discours (paragraaf 4.2.4) over wat goed 
OGO inhoudt in processen van samenwerkend leren. 
Leren gaat gepaard met spanningen in een ambidextere 
organisatie (heuristische kracht 3 uit paragraaf 5.6.2, de 
ambidextere organisatie). Die spanningen ontstaan in 
de verhouding tussen structuur en cultuur. 

Uit de synchrone analyse blijkt dat OGO-scholen werk 
maken van georganiseerde momenten waarop ze in 
tweetallen, in bouwteams of het hele team kennis en er-
varingen uitwisselen op een structurele wijze. Die mo-
menten brengen de lerende leraar verder in het ontwik-
kelen van haar/zijn handelingsrepertoire om volgens de 
principes van OGO te werken.

De directeur van S7 geeft aan dat er het meest wordt 
geleerd in de bouwcontacten van de school. In het 
schoolbeleid wordt een aantal speerpunten opgenomen. 
Die speerpunten komen voort uit drie bronnen: de per-
soonlijke ontwikkelingsplannen van individuele leraren 
(de POP’s), de bouwplannen die gezamenlijke leervra-
gen samenvatten (de BOP’s) en de overkoepelende 
schoolontwikkelingsvragen. De uiteindelijk gekozen 
speerpunten van beleid worden vervat in het schoolont-
wikkelingsplan (het SOP) dat tevens een meerjarenplan-
ning aangeeft. Zo wordt het leren in teamverband geor-
ganiseerd. In de vier jaar tijd is het team van S7 meer 
een gemeenschap geworden, individuele belangen wor-
den in een collectief belang veranderd.

2.  Er moeten drie dingen plaatsvinden, willen we kun-
nen spreken van ‘leren’ met behulp van het samen-
werkend leren (domein 1 en 2):

a.  Als mensen gezamenlijk willen leren, zullen ze datge-
ne wat impliciet gebeurt expliciet moeten maken. Het 
expliciteren met als doel samen te leren, noemen we 
(in navolging van Nonaka & Takeuchi, 1995) ‘ken-
nisconversie’. Dat dient gepaard te gaan met het onder 
woorden brengen van achterliggende opvattingen of 
visie om te onderbouwen waarom je doet wat je doet.

De onderbouwing voor dit criterium (2a) vinden we in 
paragraaf 4.4 rondom het beschrijven van kenniscreatie 
(paragrafen 4.4.1 en 4.4.2) en paragraaf 4.2.6 het vorm-
geven van OGO-meesterschap. Dynamiek in het systeem 
zorgt ervoor dat spanningen de motor vormen voor ont-
wikkeling. In het leren van mensen worden grensobjec-
ten gemarkeerd door bepaling van het punt waarop de 
lerende besluit een stap verder te gaan dan anders. Een 
bepaalde opvatting over de situatie is niet langer vanzelf-
sprekend. Het onder woorden brengen in co-creatiepro-
cessen van visieaspecten gebeurt in het discours over 
wat goed OGO-onderwijs inhoudt (paragraaf 4.2.4). De 
driedimensionaliteit (heuristische kracht 1 uit paragraaf 
5.6.2, de driedimensionaliteit in het activiteitssysteem) 
krijgt vorm als persoonlijke betekenisgeving verbonden 
wordt met processen van samenwerkend leren: van in-
dividuen, het team en het schoolsysteem als geheel (drie 
dimensies genoemd in paragraaf 5.6.2 Als de breedte 
van leren; de andere drie dimensies bepalen de mate van 
leren in de diepte: eerste-, tweede- en derdeordeleren), 
maar ook expansief leren.

Uit de synchrone analyse blijkt (zie tabel 30 in paragraaf 
7.6) dat OGO-scholen niet allemaal structureel werk ma-
ken van het omzetten van kennis: van impliciet naar ex-
pliciet. Dit mechanisme wordt onderschat en men denkt 
al snel dat kennis zal beklijven. Als een leraar handelt, 
wordt kennis in het spel gebracht. Het is nauwelijks 
merkbaar in het dagelijks handelen. Binnen de school 
moeten tweede- en derdeordeleerprocessen worden aan-
geboord om in de onderliggende kennis- en gevoelslaag 
te komen, zodat diepere gedachten, motieven, drijfve-
ren, waarden en visie naar boven komen en worden ge-
deeld in het team (zie paragraaf 4.2.3).

In S7 brengen vooral de ib’ers kennis en ervaring van 
buiten naar binnen. Die taciete kennis en ervaring wor-
den in de bouwvergaderingen omgezet in expliciete ken-
nis. We zien in de bouwen van de school ‘zelfsturende 
teams’ ontstaan die gemakkelijk verantwoordelijkheden 
met elkaar delen. Naast kennisdeling door ib’ers zijn het 
de nascholers die kennis van buiten naar binnen bren-
gen. Een voorbeeld is het werken met de digitale Horeb 
voor de observatie van leerlingen. Was dit vier jaar terug 
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een knelpunt in de schoolorganisatie, door scholing 
heeft het team deze handeling (de nieuwe deelneming 
aan de activiteit van het observeren) zich eigen gemaakt. 
Ook spelontwikkeling in de onderbouw is hiervan een 
voorbeeld. Door kennisdeling en het delen van ervarin-
gen zijn leraren bekwaam geworden. Een speerpunt 
voor de volgende cursus is begrijpend lezen. De ib’ers 
bezinnen zich op de kennis die het team bezit en welke 
kennis nodig is om het speerpunt tot uitvoering te bren-
gen in de middenbouw (groepen 4/5/6) en hoe die ken-
nis kan worden geëxpliciteerd, zodat het handelen met 
kinderen verbetert. Dit speerpunt is ingegeven door een 
tip van de inspectie die de kwaliteit van het lezen onder 
de maat vond in die bouw. Het geheel van activiteiten 
hierboven beschreven kan niet plaatsvinden als niet 
eerst is verwoord vanuit welke visie de professionals in 
het team werken. De visie op OGO loopt door alle aspec-
ten van ontwikkeling heen en is ingebouwd in de profes-
sionele leercultuur van S7. Middelen worden ingezet om 
kennis te vergaren (naast cognitieve kennis, praktische 
kennis) door bijvoorbeeld boundary crossing en collegiale 
consultatie.

b.  Er moet een gezamenlijk resultaat van het leren zijn 
dat in sociale context plaatsvindt, maar waar ieder-
een individueel iets haalt en ook zelf brengt. Gedeelde 
gemeenschappelijke nieuwe inzichten worden ver-
bonden met gemeenschappelijke actieplannen (do-
mein 1); dat betekent vertalingen van de nieuwe in-
zichten naar veranderingen (lees: nieuwe 
deelneming) in het werk.

De onderbouwing voor dit criterium (2b) vinden we in 
paragraaf 4.2.5 en 4.2.6. In processen van samenwer-
kend leren haalt eenieder persoonlijk profijt uit het krij-
gen van nieuwe inzichten in het handelen in de eigen 
onderwijspraktijk. Daarmee wordt ook de identiteitsont-
wikkeling van de leraar verder vormgegeven in OGO-
meesterschap. Het evenwicht (heuristische kracht 5 uit 
paragraaf 5.6.2, het ontwikkelingsstreven van de organi-
satie naar evenwicht) in het systeem is nodig om te kun-
nen vastleggen wat ertoe doet in de actieplannen, we-
tend dat het evenwicht zomaar weer kan worden 
verstoord.

Uit de synchrone analyse van alle onderzochte OGO-
scholen in het onderzoek blijkt (zie tabel 30 uit para-
graaf 7.6) dat de uitkomsten van het samenwerkend le-
ren niet altijd worden gedeeld in het team. Te vaak komt 
voor dat het borgen van de opgedane kennis geen  
gemeengoed is in OGO-scholen en als zodanig de  
opbrengsten niet worden verzilverd. Het nieuwe deelne-
men, OGO, is geen ankerpunt in de organisatie-
ontwikkeling, terwijl dat wel zo zou moeten zijn. 

Het onderzoekend leren met en door leerlingen was vier 
jaar terug in S7 een speerpunt. Het is nu ingevoerd en 
iedere leraar in de bovenbouw weet deze OGO-activiteit 
met kinderen uit te voeren. We zien in de school een 
doorgaande lijn van spelontwikkeling naar het onder-
zoekscurriculum, wat voor OGO een belangrijk herken-
nings- en ontwikkelingspunt is. Kennis is geborgd in 
afspraken met elkaar en wordt vastgelegd in documen-
ten. Een voorbeeld van borging is dat door visieontwik-
keling de knoop is doorgehakt dat er voor het begrijpend 
lezen en voor rekenen een methode wordt gebruikt als 
leidraad. Daarnaast zijn er voor POP-ontwikkeling ver-
schillende soorten gesprekken gepland om het persoon-
lijk OGO-meesterschap in de school gestalte te geven.

c.  Door middel van samenwerken en het voeren van het 
discours over goed OGO-onderwijs leren leraren beter 
te onderbouwen vanuit persoonlijk OGO-
meesterschap waarom ze doen wat ze doen in de les-
praktijk. Bij het samenwerkend leren is naast het 
plannen van het handelen ook het plannen van het 
leren belangrijk (domein 1 en 2). Het reflecteren op 
het eigen handelen in sociale interactie vormt een on-
derdeel van het leren.

De bespreking van dit criterium (2c) vraagt op verschil-
lende punten onderbouwing. Het voeren van het dis-
cours over goed onderwijs bespraken we in paragraaf 
4.2.4. Het kunnen onderbouwen van waar je zelf voor 
staat in het onderwijs vanuit de eigen waarden, toewij-
ding, drijfveren en motieven wordt gestuurd door per-
soonlijk OGO-meesterschap (paragraaf 4.2.6). Door de 
ambidextere organisatie (heuristische kracht 3 uit para-
graaf 5.6.2) kunnen spanningen worden benoemd en in 
het discours worden besproken en daardoor de visie 
worden bepaald van alle betrokkenen. Het plannen van 
het leren is een punt dat genoemd is in het begin van 
paragraaf 4.2.6. Het reflecteren komt ter sprake in de 
paragrafen 2.4.2 en 3.5.5. We geven nog een nadere be-
schrijving van reflectie met het oog op het delen van er-
varingen en kennis met als doel de handelingen in de 
praktijk beter tot stand te laten komen. 

“Hoe meer tijd er voor reflectie is en daardoor afstand 
kan worden genomen, hoe meer kennis in het spel kan 
worden gebracht. Door na te denken over het ‘handelen’ 
wordt ‘kunnen’ in ‘kennis’ omgezet… het kunnen wordt 
via de daarbij naar boven gehaalde kennis geconstru-
eerd” (Pols, 2009, p. 29). Als dat in een leergemeen-
schap gebeurt, spreekt Pols van “gedeelde reconstructie-
arbeid”, een term die past bij de activiteitstheorie, we 
zouden het ook co-creatie kunnen noemen. Dat kan via 
reflection-on-action volgens Pols. “Reflectief practicum is 
nodig, zodat stille theorieën worden geëxpliciteerd” 
(Schön, 1990, p. 59). 
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POP-ontwikkeling is in veel OGO-scholen goed gere-
geld en vastgelegd, zo blijkt uit de synchrone analyse 
(zie tabel 30 uit paragraaf 7.6). Verschillende gremia in 
de organisatie plannen structurele momenten om sa-
men te leren van en met elkaar. Daarvoor zijn er mecha-
nismen en verschijningsvormen aan te wijzen die inge-
zet worden om te leren. Te vaak komt voor dat het leren 
gericht is op episodische kennis van de praktijk. Het gevolg is 
dat het handelen overheerst en de vraag naar de leerpotentie 
wordt overschaduwd. Het bestuderen van de wetenschap-
pelijke en theoretische onderbouwing van wat er onder 
de handelingen schuilgaat aan gedachtegoed is geen ge-
meengoed. Het delen van wetenschappelijke kennis 
moet via het discours over wat goed onderwijs is, ge-
voerd worden. Dat verschilt per team en ook per persoon 
of dat lukt. Veel leraren zijn doeners en zijn niet gericht 
op het vergaren van cognitieve kennis om handelingen 
in de klas beter te kunnen verrichten. Reflectie is vaak 
gericht op praktische handelingen en minder op theore-
tische analyses. De discussie in teams is veelal gericht 
op die praktische kennis en ervaringen en het voeren 
van het discours in tweede- en derdeordeleerprocessen 
(zie paragraaf 4.2.4) moet worden geoefend. 

Het plannen van het leren is in S7 vooral de taak van de 
ib’ers en schoolleider die samen met individuele leraren 
actieplannen maken. De doelstellingengesprekken gaan 
vooral over de ontwikkelingsstappen die leraren maken 
om OGO nog meer in hun handelingsrepertoire op te 
nemen. De directeur gaf aan dat reflectie de belangrijk-
ste competentie is voor leraren op een OGO-school. Nog 
meer dan vier jaren terug hanteert hij reflectie als selec-
tiemiddel bij collega’s. Wie niet kan reflecteren  en geen 
teamplayer kan zijn, is niet geschikt voor OGO. In die 
stellingname is de directeur gegroeid als persoon. 
Mensen moeten zicht hebben op eigen handelen en een 
beeld krijgen van wat ze willen leren. De discussie is 
belangrijk in de teamvergaderingen om te beargumen-
teren waarom men doet wat men doet. De schoolleider 
gaf aan dit als speerpunt mee te nemen. Hierbij gaat het 
om het verdedigen van de visie vanuit persoonlijk OGO-
meesterschap en dat weten te presenteren naar buiten 
toe, naar ouders en belanghebbenden. Het OGO-
ambassadeurschap is in de vier jaren toegenomen in het 
team, zodat ze sterker OGO weten uit te dragen. 
Gecodificeerde kennis is gericht op het onderbouwen 
van de mening om OGO te promoten. Het uiten van 
emoties is beschreven in de analyse van S7, het hoort bij 
het reflecteren van professionals op de eigen hande-
lingspraktijk. 

3.  Het leren binnen een lerende organisatie heeft een 
zich ontwikkelend karakter, dat stimuleert om nieu-
we dingen te durven ondernemen en stimuleert om 
grensoverschrijdend te experimenteren (boundary 
crossing met een dynamisch karakter).

De onderbouwing van dit criterium vinden we in ver-
schillende paragrafen. We selecteren daarvoor paragraaf 
4.2.5 waar we bij punt 12 dit facet als opbrengst beschrij-
ven van processen van samenwerkend leren. Het zich 
ontwikkelende karakter geeft het schoolteam mogelijk-
heden om over de eigen grenzen te kijken naar andere 
praktijken, zie ook de paragrafen 4.2.2, 4.3.2, 4.5.5, 4.6.7 
en 5.6.2. Het grensoverschrijdend experimenteren geeft 
mogelijkheden om de problemen op systeemniveau (heu-
ristische kracht 2, paragraaf 5.6.2) te leren signaleren en 
aan te pakken.

Uit de synchrone analyse blijkt dat veel leraren creatief 
zijn en met kinderen veel experimenten verrichten om 
het onderwijs uitdagender te maken. Leraren worden 
daarbij vaak teruggefloten door de druk van het moeten 
(zie tabel 20 bij S3 in paragraaf 7.4.1) en het registreren 
van wat het onderwijs aan opbrengsten oplevert. Dat 
verlamt en geeft angst waardoor de creativiteit wordt be-
knot en ingedamd. Leraren hebben vaak niet de moed 
om hun eigen hart te volgen en keuzes te maken die 
voor de kinderen beter zijn. Daar waar wel wordt geëx-
perimenteerd en gestimuleerd onder coaching en bege-
leiding, gaat de invoering van OGO-onderdelen gemak-
kelijker en worden belemmeringen eerder aangepakt en 
overwonnen en vooral omgezet in uitdagingen. Voor de 
beeldvorming hoe het onderwijs kan worden veranderd, 
helpt het om bij andere scholen (praktijken) te kijken en 
ideeën op te doen.

In S7 is een lerares onderbouw die in de middenbouw 
ib’er is geworden. Voor haar was het een uitdaging om 
van een kleutergroep naar groep 4/5 te gaan, al was het 
niet haar eerste keuze. In een uitspraak gaf ze aan dat ze 
het goed vond te worden herplaatst daar waar ze nodig 
is. Ze is uitgedaagd om nieuwe dingen in de midden-
bouw te ondernemen en begrijpend lezen gedegen aan 
te pakken en te experimenteren welke onderdelen be-
langrijk zijn, zodat ze als ib’er de kwaliteitsslag kan ma-
ken waar de school voor staat. Grensoverschrijding in S7 
zien we op enkele punten: het verplicht een dag bij an-
deren gaan kijken met een persoonlijke leervraag en de 
interne mobiliteit (een vorm van boundary crossing): in 
principe moet elke leraar elke groep kinderen kunnen 
begeleiden, ongeacht de leeftijd. Voorkeuren mogen er 
zijn, maar vastroesten is een hinderlijke belemmering.

Samengevat: samenwerkend leren in een lerende organi-
satie vindt plaats als er samenwerking bestaat waar 
wordt geëxpliciteerd, waarbij een gezamenlijk proces 
wordt doorlopen en wat een gezamenlijk product ople-
vert en waarin het leren gepland wordt. In S7 vinden 
deze zaken allemaal gestructureerd en gepland plaats 
waardoor we kunnen concluderen dat S7 een lerende 
OGO-school is.
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8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we in op de uitkomsten van het 
onderzoek. In de geformuleerde opbrengsten en conclu-
sies (in paragraaf 8.2) brengen we voor het voetlicht wat 
de theorie en het praktijkonderzoek hebben opgeleverd. 
Misschien ten overvloede melden we dat dit onderzoek 
sterk op de theorie gebaseerd is met een sondering89 op 
de praktijk om het werkelijkheidsgehalte van het ont-
wikkelde balansmodel te kunnen beproeven.

In paragraaf 8.2.1 presenteren we eerst de opbrengsten 
uit de theorie en daarna de opbrengsten uit de praktijk 
in paragraaf 8.2.2. Deze opbrengsten gebruiken we om 
antwoorden te formuleren op de onderzoeksvragen. 

In paragraaf 8.2.3 beschrijven we de innovatieve kracht 
van het balansmodel. In paragraaf 8.2.4 markeren we 
vier ontwikkelingsdimensies die aangeven op welke 
punten een lerend activiteitssysteem zich ontwikkelt om 
tot een nieuwe praktijk te komen. We verbinden in para-
graaf 8.2.5 de resultaten van het onderzoek met de vier 
ontwikkelingsdimensies. De dimensies vormen een for-
mat om de structuur te bieden voor het bespreken en 
bereflecteren van de resultaten. 

In paragraaf 8.3 bespreken we de onderzoeksvragen. We 
behandelen eerst de subvragen en dan de hoofdvraag, 
het formuleren van de kenmerken van OGO-scholen als 
lerende organisatie. In die paragraaf vergelijken we het 
balansmodel met het oorspronkelijke model van 
Engeström. In de slotanalyse verbinden we de afzonder-
lijke opbrengsten met elkaar.

In de discussie, paragraaf 8.4, bespreken we verschil-
lende onderdelen, zoals het schooltoezicht van de onder-
wijsinspectie, vergelijkbare evidentie en andere onder-
werpen. In paragraaf 8.5 geven we aanbevelingen 
richting de wetenschap, het basisonderwijs, begelei-
dingsinstituten en de pabo’s. In paragraaf 8.6 ronden 
we de presentatie van ons onderzoek af.

8.2 Opbrengsten en conclusies

We willen in deze paragraaf aangeven wat het theorie-
deel en het praktijkdeel hebben opgeleverd in de para-

grafen 8.2.1 en 8.2.2. In paragraaf 8.2.3 beschrijven we 
de innovatieve kracht van het balansmodel die we sa-
menvatten in vier ontwikkelingsdimensies (paragraaf 
8.2.4). In paragraaf 8.2.5 verbinden we de dimensies 
met de resultaten.

8.2.1 Opbrengsten theoriedeel

De opbrengsten uit de theorie zijn:
a.  In paragraaf 3.2 concludeerden we dat onderwijs-

ontwikkeling zich op twee domeinen voltrekt om tot 
nieuwe praktijken te komen: de ontwikkeling van 
mensen en de ontwikkeling van het systeem. We 
hebben ze als volgt genoemd:

 1.  De conceptuele ontwikkeling van ideeën en vi-
sie als een intern ontwikkelingsproces van indi-
viduele professionals en het team dat plaats-
vindt door co-creatie;

 2.  De praktijkontwikkeling die plaatsvindt door 
het planmatig invoeren van ontwikkelingsa-
specten op organisatieniveau van de school, het 
leren veranderen van de school als organisatie-
systeem.

b.  Het format uit paragraaf 4.8.2 waarbij we de onder-
wijsontwikkelingsaspecten hebben verbonden met 
alle Gesloten codes en het model van Engeström als 
gegenereerde opbrengst en dat verwerkt in een nar-
ratief.

c.  Het balansmodel van de lerende organisatie als evo-
luerend activiteitssysteem, figuur 13 uit paragraaf 
5.2.3 en het dynamisch weergegeven heuristisch 
model, figuur 14 uit paragraaf 5.2.4. In het balans-
model zijn ontwikkelingsgericht onderwijzen en de 
lerende organisatie met elkaar verbonden in een 
theoretische exercitie (paragraaf 5.4) om te dienen 
als analysekader.

d.  De onderwijsontwikkelingsaspecten verbonden met 
de Gesloten codes en het heuristisch model, tabel 7 
uit paragraaf 5.5.

e.  De heuristische kracht van het balansmodel, samen-
gevat in vijf verdiensten van het geamendeerde heu-
ristische model als uitbreiding van het model van 
Engeström, paragraaf 5.6.2.

Hoofdstuk
Conclusies, discussie en  
aanbevelingen

  8  
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8.2.2 Opbrengsten praktijkdeel

De opbrengsten uit het praktijkdeel bevatten:
a.  De synchrone analyse van de in het onderzoek opge-

nomen scholen, paragrafen 7.3 tot en met 7.6 met als 
hoofdopbrengst de drie categorieën scholen in para-
graaf 7.6.1. Uit tabel 30 blijkt dat er globaal drie soor-
ten OGO-scholen zijn: scholen die al vergevorderd 
zijn richting lerende OGO-school (S1, S5, S7 en S9, 
S11), scholen die opschuiven richting lerende OGO-
school (S2, S6, S8, en S10) en scholen die nog sterk 
programmagericht werken (S3, S4, S13 en S14). De 
gebruikte implementatiefasen van Verbiest in de tri-
angulatie (tabel 25 uit paragraaf 7.5) vallen samen 
met deze concludering, voor zover de scholen de 
lijst hebben ingevuld en teruggestuurd. We zien dat 
de triangulatie de betrouwbaarheid van het onder-
zoek vergroot. De vergelijking van S3, S5, S7 en S10 
levert eigenschappen op die een OGO-school tot le-
rende organisatie maken. Het zijn alle vier grote 
scholen die al geruime tijd bezig zijn met de invoe-
ring van het OGO-concept en al veel problemen en 
weerstanden hebben overwonnen om zover te ko-
men. 

b.  De diachrone beschrijving van S7 als lerend activi-
teitssysteem. Hierbij is met woorden aangegeven 
hoe S7 concreet in het theoretisch format van para-
graaf 4.8.2 past in de werkelijkheid van het reilen en 
zeilen van deze OGO-school. Bij elke component in 
paragraaf 7.7 dienen we de opbrengst van de dia-
chronie op. Dat is het resultaat van het vergelijk van 
T1 (synchrone analyse) met T2 (diachrone analyse).

c. De conclusie van de onderzoeker uit paragraaf 7.7.10.

We wilden op grond van de opbrengsten uit de theorie 
en met een eerste sondering naar de praktijk kenmer-
ken van OGO-scholen als lerende organisatie opsporen. 
We keken naar (sociale) handelingen van actoren in een 
brede context. Als we binnen het invoeren van het OGO-
concept in de lerende schoolorganisatie van de basis-
school meer willen kunnen zeggen over activiteiten die 
er voor die invoering toe doen, dan hebben we concrete 
antwoorden nodig op de onderzoeksvragen. Zo hebben 
we een heuristisch model ontwikkeld vanuit de theorie. 
We wilden nagaan welke binding het model heeft met 
de werkelijkheid van het (speciaal) basisonderwijs. De 
praktijk dient als een illustrerende adstructie van wat in 
de theorie is gevonden. De lerende OGO-organisatie 
staat in de schijnwerpers en scholen die zich als zodanig 
succesvol willen verbeteren, moeten beschikken over 
verandercapaciteit. Lerende organisatie-zijn moet voor 
OGO-scholen principieel zijn. Daarvoor dienen er orga-
nisatorische condities aanwezig te zijn die de relatie tus-
sen individuele ontwikkeling, teamontwikkeling en or-
ganisatieontwikkeling van de school versterken. We 
kijken eerst naar de innovatieve kracht van het balans-
model op grond van de theorie en de praktijk. Al eerder 

gaven we de heurische kracht weer vanuit de theorie 
(paragraaf 5.6.2). 

8.2.3 Innovatieve kracht van het balansmodel

Enerzijds dient het ontwikkelde balansmodel om vast te 
stellen hoe ver een school is opgeschoven richting OGO. 
Anderzijds dient het balansmodel als leidraad voor scho-
len die zich willen ontwikkelen naar een lerende OGO-
school. Voor hen geeft dit model aan waaraan nog ge-
werkt moet worden om zover te komen. 

Spanningen in (en tussen) de subsystemen en het totale 
systeem worden als aanzet gekozen voor het leren van 
het hele systeem, de complete schoolorganisatie. De 
componenten van het balansmodel zijn bemiddelend 
tussen Subject en Object en leveren een bijdrage om 
evenwicht te brengen in het activiteitssysteem. Dat vindt 
plaats op twee manieren. Er dient een balans te zijn tus-
sen structuur en cultuur, zowel binnen elke component 
afzonderlijk als in de samenhang van de componenten 
van het model als geheel. Wanneer er op één component 
onbalans ontstaat, trekt het model ‘scheef’, waardoor 
het institutionaliseren negatief wordt beïnvloed. En als 
de verschillende componenten geen ontwikkeling door-
maken, ontstaat er ook onbalans in het systeem als ge-
heel. Dynamiek en onbalans horen bij expansief leren 
(paragraaf 4.2.1), maar om ontwikkeling door te maken 
is er behoefte aan het streven naar evenwicht in de com-
ponenten van het systeem.

VOORBEELD < Als voorbeeld kunnen we kijken naar S2 
(zie tabel 30 in paragraaf 7.6). Het maatjesleren komt 
er goed op gang, waardoor het samenwerkend leren 
vordert. Het is een school die op onderdelen zich 
ontwikkelt in de richting van een lerende OGO-school, 
ze is echter niet in balans. De co-creatie van kennisont-
wikkeling komt in het team op gang. In de verantwoor-
ding naar ouders en inspectie laat de school zich 
verleiden Citotoetsen in te voeren om haar opbreng-
sten te kunnen tonen (zie S6 en S10). Dat is een 
concessie die de school doet uit angst voor maatrege-
len van buitenaf. Dit betekent dat de component III 
Hulpmiddel verder is ontwikkeld dan de component I 
Rolverdeling en er onbalans optreedt. Er is een 
eilandencultuur, we concluderen daaruit dat visieont-
wikkeling hier geen chemie in het team heeft bewerkt. 
Maatjesleren werkt in de bouw (onderbouw apart en 
bovenbouw apart: een eiland of subgroep). De inzet 
van hulpmiddelen is dus goed. Gezien het feit dat er 
geen eenheid in het team heerst en er geen eenheid in 
visieontwikkeling is ontstaan, heeft dat consequenties 
voor de rolverdeling binnen het team. Een deel hangt 
het gebruik van methodes aan en een deel hangt de 
visie aan deze juist los te laten. Zo zien we het 
activiteitssysteem in onbalans en dat geeft belemme-
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ring in het institutionaliseringsproces, ondanks de 
inzet van middelen. Dat blijkt duidelijk uit de data. Bij 
nadere beschouwing blijkt dat de sturing vanuit een 
niet duidelijk ingenomen standpunt om ten volle voor 
OGO te kiezen hiervan een oorzaak is (boven tabel 22a 
staat een uitspraak van de directeur van S2 in para-
graaf 7.4.1, opgenomen bij ‘belemmeringen’). De visie 
op OGO is niet geborgd in het organisatieleren van de 
school, dat komt mede door het moeilijk loslaten van 
de gevolgde methodes in de school. Er vindt niet echt 
een paradigmashift plaats. >

We hebben laten zien dat het balansmodel geschikt is 
als basis om de ontwikkeling van een OGO-school als 
lerende organisatie in beeld te krijgen, beter dan met het 
model van het activiteitssysteem van Engeström. Er is 
een streven naar balans, maar temporele disbalans komt 
voor bij de aanpak van ontwikkelpunten. Het lijkt erop 
dat ‘gemeenschapzijn’ een belangrijk aspect is in de ont-
wikkeling van het systeem. We vergelijken het balans-
model met het oorspronkelijke model, waarbij de basis 
van het vergelijken zowel de theorie als de praktijk om-
vat. 

8.2.4 De vier ontwikkelingsdimensies van een 
lerende OGO-school

Als innovatieve kracht van het balansmodel levert het 
onderzoek vier ontwikkelingsdimensies van een OGO-
school als lerende organisatie op. Deze vier dimensies 
gebruiken we voor de verdere analyse van de opbreng-
sten en het formuleren van de conclusies, kenmerken 
en aanbevelingen.

We geven een verantwoording hoe we zijn gekomen tot 
deze vier ontwikkelingsdimensies. Bij het formuleren 
ervan brengen we de opbrengsten uit de theorie en prak-
tijk bij elkaar uit vier bronnen: 
1. de domeinen die uit paragraaf 3.2 komen:
 - 1.  de conceptuele ontwikkeling van ideeën en vi-

sie van individuen en team;
 - 2.   praktijkontwikkeling in de verandering van 

het systeem.

2.  de heuristische kracht van het balansmodel uit para-
graaf 5.6.2:

 -  1.  de driedimensionaliteit in het activiteitssys-
teem;

 -  2.  het zich bewust worden van problemen op 
systeemniveau;

 - 3.  de ambidextere organisatie;
 - 4. de dynamiek in het chaordisch systeem;
 -  5. het ontwikkelingsstreven van de organisatie 

naar evenwicht.
3.  de kenmerken van OGO-scholen die we tot de innova-

tors rekenen en vergevorderd zijn met OGO (zie pa-
ragraaf 7.6.1): aansluiten bij:

  a. persoonlijke ontwikkeling;
  b. kennisdeling; 
  c. gedeeld leiderschap;
  d. borging.
4.  de criteria van een lerend activiteitssysteem, zoals ge-

presenteerd in paragraaf 7.7.10, die gegrond zijn op 
de opbrengsten uit de synchrone en diachrone ana-
lyse:

 - 1.  visiegestuurdwerken en ideeënuitwisseling 
in teams;

 - 2a. kennisconversie in samenwerkend leren;
 - 2b.    gezamenlijke inzichten verbonden met actie-

plannen;
 - 2c plannen van handelen en plannen van leren;
 - 3.  grensoverschrijdend experiment met dyna-

misch karakter.
In tabel 32 verbinden we de geformuleerde ontwikke-
lingsdimensies met alle opbrengsten uit het onderzoek. 
Na de tabel geven we per geformuleerde dimensie een 
verantwoording voor de koppeling van de dimensies 
met de eerdere opbrengsten en de onderbouwing voor 
de keuze van de dimensies.

Verantwoording dimensie 1
Persoonlijke ontwikkeling heeft een duidelijke plaats in 
dit onderzoek, zowel in het theoriedeel als in het prak-
tijkdeel. Beide geven een bewijslast om persoonlijke 
ontwikkeling als dimensie op te nemen. We hebben in 
scholen gekeken wat ertoe doet als conditie om OGO in 
het activiteitssysteem in te voeren. Domein 1 is de con-

Tabel 32 
Ontwikkelingsdimensies verbonden met eerdere opbrengsten

Ontwikkelingsdimensies Domeinen
(paragraaf 3.2)

Heuristische 
kracht
(paragraaf 5.6.2)

Kenmerken 
innovators
(paragraaf 7.6.1)

Criteria
(paragraaf 7.7.10)

1. persoonlijke ontwikkeling 1 1 a 2a

2. normatief-re-educatieve benadering van ontwikkeling 1 en 2 1 b 2c

3. dynamiek in de ontwikkeling van het totale systeem 2 2, 3 en 4 b en c 1 en 3

4.  ontwikkelingsstreven van de organisatie naar dyna-
misch evenwicht

2 2 en 5 d 2b en 3

Legenda:
Scores op ontwikkelingsdimensies zijn verbonden met bovenstaande opsomming uit de vier bronnen.



180 Expansief leren van een schoolorganisatie

ceptuele ontwikkeling van ideeën en visie als een intern 
ontwikkelingsproces van individuele professionals en 
het team dat plaatsvindt door co-creatie. De heuristische 
kracht 1 gaat over de driedimensionaliteit in het systeem. 
Daarin formuleerden we ‘persoonlijke betekenisgeving’ 
en het proces van samenwerken als sleutels voor innova-
tie. Als kenmerk uit de typologie scholen koppelen we 
hieraan de aansluiting bij (a) de persoonlijke ontwikke-
ling van leraren. In de conclusie van paragraaf 7.7.10 
komt het facet van de persoonlijke ontwikkeling van de 
leraar voor in criterium 2a, het leren verantwoorden 
waarvoor men staat.

In paragraaf 4.2.6 bespraken we individueel leren in het 
hoofdstuk over de lerende organisatie. Enkele auteurs 
leggen een relatie tussen samenwerkend leren en indivi-
dueel leren (Koster & Onstenk, 2009; Van Wessum, 
1997). Er moet een gezamenlijk resultaat van leren zijn 
dat in de sociale context plaatsvindt waar ieder individu-
eel profijt heeft van het geleerde. Korthagen (2008) ziet 
een verband tussen persoonlijke ontwikkeling van lera-
ren en hun professie. Engeström (1987) stelt dat bij 
transformatieprocessen in een activiteitssysteem de in-
dividuele professional vragen stelt over het oude sys-
teem alvorens het nieuwe vorm te geven. In tal van pu-
blicaties is de persoon van de leraar in zijn professionele 
ontwikkeling object van onderzoek. De Onderwijsraad 
(2013) conceptualiseert het begrip ‘persoonlijke profes-
sionaliteit’ dat richting geeft aan het handelen van lera-
ren. In paragraaf 4.2.6 hebben we een relatie gelegd tus-
sen individueel leren, persoonlijke ontwikkeling en 
persoonlijk meesterschap. We gaven een definitie van 
persoonlijk OGO-meesterschap voor de OGO-school-
ontwikkeling.

Uit de resultaten van hoofdstuk 7 blijkt dat de ontwikke-
ling van scholen in de richting van een lerende OGO-
school in sterke mate samenhangt met de ontwikkeling 
van de betrokkenen binnen de OGO-school en hoe deze 
mensen binnen het activiteitssysteem worden ingezet 
(zie paragraaf 7.4.2: coaching en collegiale consultatie en 
paragraaf 7.4.4: competenties van actoren). Het balans-
model richt daarop de aandacht, meer dan het oorspron-
kelijke model van Engeström, bij met name de compo-
nent ‘Rolverdeling’. 

Dimensie 1:
1.  De persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers in 

de OGO-scholen als lerende organisatie krijgt de aan-
dacht die het verdient om de competenties te ontdek-
ken en verder te ontwikkelen. Deze persoonlijke kant 
van zich ontwikkelen zit niet in het oorspronkelijke 
model van Engeström, maar is wel in lijn met de acti-
viteitstheorie die identiteitsontwikkeling van de leren-
de vooropstelt die voortdurend in interactie is met alles 

en iedereen uit de context. Het balansmodel maakt 
van het activiteitssysteem meer een humaan systeem 
waar individuele ontwikkeling plaatsvindt via ‘per-
soonlijk OGO-meesterschap’ (zie paragraaf 4.2.6).

Verantwoording dimensie 2
Dimensie 2 is verbonden met domein 1, maar deels ook 
met domein 2, de praktijkontwikkeling die plaatsvindt 
door het planmatig invoeren van ontwikkelingsaspecten 
op organisatieniveau van de school, het leren veranderen 
van de school als organisatiesysteem. Heuristische kracht 
1 is van toepassing hierop, omdat bij persoonlijke beteke-
nisgeving ook de normatieve professionaliteit wordt be-
doeld. Als kenmerk noemen we (b) kennisdeling, dat 
geldt ook voor normatieve onderwerpen waardoor de 
waarden en normen van de lerende professional worden 
herijkt. Criterium 2c is van toepassing hierop, omdat door 
samenwerking en het voeren van het discours over nor-
matieve onderwerpen het OGO-meesterschap zich ver-
diept in de persoon van de professional.

Hierbij gaat het om de morele ontwikkeling die bij de 
lerende leraar een rol speelt. Zowel in de theorie (para-
graaf 4.2.6) als de praktijk (paragraaf 7.7.9) vinden we 
aandacht voor deze dimensie. Professionele ontwikke-
ling en groei zijn nauw verbonden met persoonlijke op-
vattingen, motieven, en waarden van de professionals, 
zo zagen we in paragraaf 4.2.6. Leraren handelen niet 
alleen op basis van wetenschappelijke kennis of common 
sense, maar ook op basis van wat zij persoonlijk waarde-
vol vinden. Beijaard (2009) geeft aan dat in iemands 
professionele identiteit waarden en normen een rol spe-
len. In de professionele identiteit komen persoonlijke 
en professionele zaken bij elkaar (CEPM, 2013, p. 15). 
Het normatieve aspect in de ontwikkeling van mensen 
en het totale systeem willen we inbrengen als dimensie. 
In paragraaf 7.7.9 brachten we op grond van de diachro-
ne analyse van S7 het begrip ‘zingeving’ in. In OGO gaat 
het erom dat interacties in zones van naaste ontwikke-
ling verandering teweegbrengen in betekenisgeving 
(Wardekker, 2009). Biesta (2012) spreekt over kernwaar-
den van het onderwijs. Kunneman (2005), Wassink en 
Bakker (2013) spreken over normatieve professionaliteit 
(zie paragraaf 4.2.6). Laatstgenoemde auteurs zetten 
“normatieve professionaliteit” tegenover “instrumentele 
professionaliteit” (a.w., p. 227; zie paragraaf 4.2.6), dat 
gaat over zaken die te vinden zijn in de structuurkant 
van de school: protocollering, opbrengsten, canons en 
voorschriften die gevolgd moeten worden en ver afvoe-
ren van de core business van de leraar. Zingeving (zie pa-
ragraaf 7.7.9) veronderstelt in het onderwijs dat leraren 
antwoord zoeken op vragen als: Wat is de kern van mijn 
ervaring? Waarom is het een dilemma? Lastige vragen, 
ook morele vragen, horen bij de ontwikkeling van men-
sen. Kessels (2006) noemt dat het zoeken van het hitte-
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punt. Wierdsma (1999) benoemt het als het zich bevin-
den op de plek der moeite. “Het ervaren van pijn is een 
voorwaarde voor veranderen” (Cozijnsen, 2014, p. 49). 
Het kan gaan over het ervaren van (leer)problemen (pa-
ragraaf 4.5.2) in de spanning tussen structuur en cul-
tuur (ambidextere organisatie). Normatieve vragen ko-
men mede tot stand bij de bewustwording van de 
spanning tussen structuur en cultuur in de school. Ook 
de spanning tussen de binnen- en de buitenwereld van 
de leraar speelt een rol (paragraaf 4.2.6). 

Het balansmodel doet recht aan het gegeven dat er tij-
dens de ontwikkeling van een school in de richting van 
een lerende OGO-school steeds keuzes gemaakt moeten 
worden die normatief van aard zijn (paragraaf 7.4.1). 
Waardecreatie gaat gepaard met normatieve vragen in 
de ontwikkeling van de professie van leraren. In die zin 
kunnen we het begrip ‘normatieve professionaliteit’ van 
leraren beschouwen als een pleonasme, omdat profes-
sionaliteit van leraren te allen tijde gepaard gaat met 
normativiteit.

We zijn op zoek gegaan naar een conceptualisering om 
het type ontwikkeling te duiden waarbij in het onderwijs 
door het bespreken van normatieve vragen ideeën en vi-
sie worden getransformeerd. Chin en Benne (1969; zie 
ook Bennis, Benne & Chin, 1969) deden onderzoek bin-
nen organisaties als humane systemen. Zij geven het 
onderscheid aan tussen de empirisch-rationele benadering 
van ontwikkeling van het systeem in instrumentele zin 
en de normatief-re-educatieve benadering van ontwikke-
ling.90 De veronderstelling bij de empirisch-rationele 
strategie is dat mensen zich laten leiden door de rede en 
door structuurelementen. De veronderstelling bij de 
normatief-re-educatieve benadering is dat veranderin-
gen in de normatieve oriëntatie resulteren in verande-
ringen van attitude, waarden en vaardigheden (zie ook: 
Cozijnsen, 2014, p. 53). Banning (2013, p. 116) wijst op de 
instrumentalisering in het onderwijs en gebruikt de 
aanduiding “instrumenteel-rationele benadering”, een 
benadering waarbij mensen het onderwijs zien in ter-
men van middelen die dienen om op efficiënte manier 
een doel te bereiken. Op organisatieniveau neemt deze 
benadering de vorm aan van bureaucratie, waarin het 
gezag wordt uitgeoefend met behulp van regels, proce-
dures, protocollen en voorschriften die op een rationeel 
correcte wijze tot stand zijn gekomen (Banning, 2013, p. 
117). Aangezien we het begrip ‘normatief re-educatieve 
benadering van ontwikkeling’ willen gebruiken voor het 
type ontwikkeling dat we in het theoriedeel hebben ge-
duid (de paragrafen 4.6.4 tot en met 4.6.6 en paragraaf 
7.7.9) en in de praktijk zijn tegengekomen (zie de ont-
wikkelingsdimensies verbonden met de resultaten para-
graaf 8.2.3 en verder) geven we een conceptualisering 
van dat begrip. Cozijnsen koppelt de normatief-re-edu-
catieve strategie aan de innovators (in het onderscheid 

van Rogers, zie paragraaf 7.6.1), onze eerste categorie 
scholen. Naast de ideeën van Chin en Benne (1969) ge-
bruiken we daarvoor de ideeën van Akkerman en Bakker 
(2011, 2012, zie paragraaf 4.6.7); Banning, 2013; 
Cozijnsen, 2014; Engeström (1987, 2004b); en Wassink 
en Bakker (2013):

De normatief-re-educatieve benadering van ontwikkeling is 
de ontwikkeling van een schoolorganisatie als humaan acti-
viteitssysteem waarbij door het voeren van het discours over 
visie op onderwijzen en vormen van leerlingen de normatieve 
vragen leidend zijn en het oude onderwijssysteem in een sa-
menwerkend leerproces van reflectie, transformatie, coördi-
natie en identificatie wordt gereconceptualiseerd (gere-edu-
ceerd) zodat er een nieuwe onderwijspraktijk ontstaat. 

Dimensie 2:
 2.  De normatief-re-educatieve benadering van ontwikke-

ling geeft ruimte voor het bespreken van normatieve 
vragen in het discours over goed onderwijs. Het oor-
spronkelijk model van Engeström vatten we op als een 
empirisch-rationele benadering van ontwikkeling van 
het systeem en is meer technocratisch, materialistisch 
en functionalistisch91 van aard. Engeström kent een 
materialistische mens- en wereldbeschouwing en in 
zijn opvattingen over organisatieontwikkeling blijft 
hij op systeemniveau. Met normatieve vragen houdt 
hij zich in die opvatting niet bezig en deze zijn niet in 
zijn model te plaatsen. We zagen al eerder (paragraaf 
3.2) dat bij groei en ontwikkeling in een levend sys-
teem weinig rationeel valt te plannen. Volgens Van 
den Berg (2007, p. 19) falen vernieuwingspogingen in 
het onderwijs als ze vanuit een lineair-rationeel model 
worden benaderd. Het blokkeert het inspelen op bele-
vingen en normatieve vraagstukken op de werkvloer 
en ondergraven de innovatie (Van den Berg, 2012). 
Wil er binnen het systeem ruimte komen voor het on-
der kritiek stellen van het oude systeem om het nieuwe 
vorm te geven in een paradigmashift, dan dienen nor-
matieve vragen bediscussieerd te worden op het ni-
veau van ‘derdeordeleren’92 als ‘wat is goed onder-
wijs?’, ‘waarom kiezen we voor structuur en niet voor 
cultuur of andersom?’, ‘waarom is voor organisatie-
ontwikkeling een zekere balans nodig tussen cultuur 
en structuur om ontwikkeling door te maken?’ en 
dergelijke type vragen. Bespreking van dergelijke vra-
gen geeft mogelijkheden voor waardecreatie (voor leer-
lingen, leraren, de organisatie zelf en de maatschap-
pij)93 in het systeem. De sociale situatie van 
ontwikkeling in de activiteitstheorie laat ruimte voor 
bespreking van normatieve vragen, waarbij deelne-
mers bij zingeving ook emoties en affecties kunnen 
delen. In het systeem moet ruimte komen voor de sys-
temische verandering. ‘Re-educatie’ kan hierbij opge-
vat worden als een systemische recapitulatie en trans-
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formatie waardoor een pedagogisch-didactische 
onderbouwing voor een school gerechtvaardigd kan 
worden. OGO invoeren is ”een omvattende verbete-
ring waarin zowel pedagogiek als didactiek worden 
gereconstrueerd om een handelingsgerichte en activi-
teitsgebonden opvatting over goed onderwijs handen 
en voeten te geven” (De Koning, 2013, p. 146). 

Verantwoording dimensie 3 
Domein 2, het leren veranderen van de school als systeem, 
is te verbinden met de dynamiek in het systeem. Het le-
rend activiteitssysteem is een ambidextere organisatie 
waarin de dynamiek merkbaar is en chaordische proces-
sen bewerkt en waarbij een bewustwording op gang komt 
om op systeemniveau probleemsituaties te herkennen 
die een belemmering kunnen vormen (heuristische kracht 
punt 2, 3 en 4 uit paragraaf 5.6.2). Kennisdeling (b) en ge-
deeld leiderschap (c) zijn als kenmerken te verbinden met 
de dynamiek. Verantwoordelijkheden dragen vraagt het 
transformeren van de taakstelling en dat kan leiden tot 
ontregelingsprocessen (ZPO). Criterium 1 en 3, visiege-
stuurd werken en ideeënuitwisseling zijn belangrijk om 
keuzes te kunnen maken om daarmee leerproblemen 
(OLD’s) aan te pakken. Het zich ontwikkelende karakter 
van het systeem waarbij grenzen worden overgegaan, 
kan hier verbonden worden.

Spanningen zijn de motor van ontwikkeling (Vygotsky, 
1978; Engeström, 1987). Door de spanning waarbij chaos 
en orde elkaar afwisselen zichtbaar te maken kan de dy-
namische kracht van ontwikkeling worden uitvergroot. 
Daardoor kunnen leerproblemen (OLD’s) als spanningen 
bewust gemaakt en aangepakt worden (zie de paragrafen 
4.5 en 5.4.2). Een benoemde verdienste als heuristische 
kracht van het balansmodel in paragraaf 5.6.2 is de ‘dyna-
miek in het chaordisch systeem’. Volgens Engeströms 
cyclus van expansief ontwikkelde transformaties (2001) 
ontstaat ontregeling (ZPO, zie paragraaf 5.4.4) door pro-
cessen van onvrede, spanningen, dilemma’s en disconti-
nuïteiten. Dat maakt het systeem dynamisch en die dyna-
miek is nodig om een Objectverschuiving als het invoeren 
van een nieuwe praktijk mogelijk te maken. 

‘Dynamiek’ vatten we hier op als een domein waar ont-
wikkeling op vastgesteld wordt, inclusief de richting van 
die ontwikkeling. Dynamiek geeft een spanningsveld 
aan waar men zich in kan begeven tussen twee entitei-
ten, de structuur (die bestaat uit regels, procedures in 
een rationele benadering) en de cultuur (waarin de ont-
wikkeling van mensen plaatsvindt). Zich te verhouden 
in dat spanningsveld maakt dat er keuzes gemaakt wor-
den die moeten worden verantwoord. Dynamiek zet 
mensen tot actie en leidt tot beweging in het systeem. In 
dat dynamisch veld worden mensen heen en weer ge-
slingerd en vinden ontregelingsprocessen plaats. 

Momenten van ontreddering waarin mensen worden 
teruggeworpen op zichzelf en hun sociale netwerken, 
benoemden we in paragraaf 5.4.4 als een ‘zone van pro-
ductieve ontregeling’ (ZPO). Veranderen is immers de 
status quo doorbreken en dat ontregelt. Mensen gaan in 
die ontregeling tegenkrachten ontwikkelen om weer in 
balans te komen. Cozijnsen (2014, p. 50) noemt dat “re-
sistance forces”. Dimensie 3 is beweging zoeken in dyna-
mische zin en dimensie 4 geeft ontwikkeling aan en het 
streven naar evenwicht om besproken kwesties (sub-
stantiële categorieën, paragraaf 4.2.4) in het discours 
vast te leggen. Het discours is dus erg belangrijk om van 
dimensie 3 naar 4 te komen.

We hebben gezien (zie paragraaf 7.4.3) dat de dynamiek 
in het balansmodel de motor vormt van de ontwikkeling 
in de richting van een lerende OGO-school. Dit aspect is 
expliciet in het balansmodel opgenomen en blijkt in de 
praktijk van alledag belangrijk om spanningen (en leer-
problemen) op het spoor te komen die de ontwikkeling 
in de richting van lerende OGO-school belemmeren of 
juist bevorderen. 

Dimensie 3:
 3.  De dynamiek in de ontwikkeling van het totale sys-

teem legt de nadruk op de weerbarstige procesgang. 
Dat komt door alle interacties die plaatsvinden bij de 
actoren van het systeem. De spanning tussen struc-
tuur en cultuur brengt mede die dynamiek teweeg 
door tegenstellingen en inconsistenties in de aanpak 
van de verandering van systeemonderdelen voor het 
voetlicht te brengen; daarmee wordt ontwikkeling ge-
stimuleerd. Oogt het oorspronkelijke model statisch, 
in de activiteitstheorie is dynamiek de motor van ont-
wikkeling. De dynamiek zit wel in en om het systeem 
van Engeström, maar is niet direct in het model zelf 
aangegeven. In het balansmodel zijn er daarom 
meer aanknopingspunten om de dynamiek van de 
praxis te vatten.

Verantwoording dimensie 4
Domein 2, het leren veranderen van de school als sys-
teem, is te verbinden met de hang naar evenwicht in het 
systeem. Op systeemniveau wordt men zich bewust 
welke problemen als belemmering kunnen dienen die 
het systeem in de ontwikkeling belemmeren. Het lerend 
activiteitssysteem streeft naar evenwicht om gezamen-
lijk vastgesteld beleid te borgen in het systeem (heuristi-
sche kracht punt 2 en 5 uit paragraaf 5.6.2). Borging (d) als 
kenmerk past in het streven naar evenwicht dat een voor-
waarde is om te borgen. Criteria 2b en 3, bij borging wor-
den inzichten verbonden met gemeenschappelijke ac-
tieplannen, een stimulans voor het ontwikkelende 
karakter van het systeem om weer nieuwe experimenten 
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te kunnen uitvoeren die weer voor verdere ontwikkeling 
zorgen als doorgaand proces.

Wat onderscheidt nu dimensie 3 van dimensie 4? 
Wat de ontregeling, beschreven bij dimensie 3, zo pro-
ductief maakt, is dat er bij het zich aandienen van dis-
continuïteit leerpotentie ‘vrijkomt’ dat energie geeft om 
evenwicht in die dynamiek te gaan zoeken om de dis-
continuïteit op te heffen. In dimensie 3 vindt de ZPO 
(paragraaf 5.4.4) plaats en dan heeft het team een een 
stabiel punt nodig om een keuze te maken wat het wilt 
markeren om te gaan interioriseren en borgen. Dat punt 
noemt Cozijnsen (2014, p. 49) “freezing”. Daaraan voor-
af gaan “unfreezing”, om los te komen van het oude pa-
troon en de “moving”, waarin mensen in beweging ko-
men, of juist in beweging gebracht moeten worden. Dan 
wordt het ontwikkelde gedachtegoed iets van de lerende 
zelf en ontstaat er OGO-meesterschap en -ambassadeur-
schap bij individuen en bij het team. Om dat punt te 
bereiken is evenwicht nodig, een zekere balans om ont-
wikkelingscontinuïteit te realiseren, wetend dat disba-
lans door allerlei factoren op de loer ligt, zo zagen we in 
paragraaf 5.2.3. Door het op de loer liggen van de disba-
lans blijft de dynamiek aanwezig en spreken we liever 
van het ‘dynamisch evenwicht’. In paragraaf 5.2.4 gaven 
we aan dat de praktijk van de ontwikkeling van een sys-
teem binnen de activiteitstheorie er één is die berust op 
disbalans en daar is het streven naar balans in een sys-
teem een irrealiteit. Als een subsysteem niet goed werkt, 
raakt het activiteitssysteem uit balans. Maar om te kun-
nen borgen in het systeem dient er een moment van 
rust te zijn om datgene wat gezamenlijk is ontwikkeld in 
het systeem kan worden geïnstitutionaliseerd. Daarom 
is er een streven naar evenwicht nodig en daarom geeft 
ontwikkelingsdimensie 4 de richting aan waarin het 
schoolteam met de dynamiek heengaat: een ontwikke-
ling in een opwaartse beweging. We gebruiken voor het 
tijdelijk (!) vaste punt de term ‘homeostase’ (bewust tus-
sen komma’s, omdat we er een eigen uitleg aan geven), 
dat in een humaan systeem een beweging aangeeft om 
een vast punt heen. Het duidt op een intern gereguleerd 
evenwicht van de organische processen. Het verwijst 
naar de kwaliteit van het systeem, hier: zelfregulering. 
We moeten dat begrip niet verkeerd opvatten. Cozijnsen 
(2014, p. 49) duidt het homeostatisch evenwicht als een 
punt waar mensen in wegvluchten als de verandering 
bedreigend wordt. Dat kan ook, maar zo bedoelen wij 
dat hier niet, omdat we weten dat het evenwicht zomaar 
weer wordt verstoord door de weerbarstigheid van de 
praxis, in de spanning tussen structuur en cultuur, die 
zich elke dag weer aandient in schoolorganisaties. We 
vatten het begrip ‘homeostase’ niet op vanuit de inter-
pretatie binnen de biologie, maar vanuit de chaostheorie 
(Baets, 2002; Burnes, 2005; Edwards, 2007; Eijnatten, 
2003, 2004; Houchin & MacLean, 2005; Meijers, 2006; 
Middleton, 2011; Morrison, 2010; Stacey, Grien & Shaw, 

2000). Daar wordt het begrip niet biologisch gebruikt 
zonder vaste punten, maar systemisch in blijvende dy-
namiek als een kwaliteit van het systeem. Het zoeken en 
bereiken van het tijdelijke evenwicht voorkomt dat het 
systeem uit balans gaat. Dat evenwicht blijft dus dyna-
misch en geeft een markeer- en rustpunt om te kunnen 
borgen. De doelstreving is om een zeker evenwicht te 
bereiken, maar door de voortdurende dynamiek van de 
transactionele relatie blijft dat proces doorgaan. Nieuwe 
spanningen dienen zich aan die weer een nieuwe ho-
meostase zoeken. Het begrip bedoelen we niet als een 
statisch punt, maar als een beweging waar op enig mo-
ment het ritme uit gehaald wordt. Nieuwe homeostati-
sche punten dienen zich aan en zijn van temporele aard. 

Het uiteindelijke doel van het vinden van een rustpunt 
in de ‘homeostase’ is het borgen van zaken die in het 
discours over kwesties zijn besproken en duurzaam 
kwalitatief verbeterde handelingen laten zien die in het sys-
teem zijn vastgelegd (zie definitie van het lerend activi-
teitssysteem uit paragraaf 5.4.6) met de focus op even-
wichtig functionerende en zich ontwikkelende kinderen 
in de OGO-school.

Uit het bevragen van de praktijk blijkt dat mensen bin-
nen de organisatie op een of andere manier streven naar 
het in balans brengen van het activiteitssysteem (para-
graaf 7.4.5). Het balansmodel komt daaraan tegemoet, 
meer dan het model van Engeström, door de organisatie 
op te vatten als een levend organisme.

Dimensie 4:
 4.  Het ontwikkelingsstreven van de organisatie naar dy-

namisch evenwicht is een vereiste om bereikte invoe-
ringsdoelen van het OGO-concept te institutionalise-
ren. Opwaartse beweging geeft het model 
driedimensionaliteit (genoemd in paragraaf 5.6.2 als 
verdienste van de heuristische kracht van het balans-
model; zie ook figuur 16 uit paragraaf 5.4.4) die no-
dig is om voor institutionalisering ontwikkeling in het 
systeem te borgen.94 Kenniscreatie geeft de impuls om 
die opwaartse beweging te kunnen maken in gedeelde 
reconstructiearbeid.95 Het is voortdurend zoeken 
naar nieuw evenwicht waarvan we weten dat het ver-
stoord wordt door de aanpassing aan de omgeving en 
de verschillende elementen die erbij horen. Een be-
langrijke factor in een activiteitssysteem bij verande-
ring is ‘disbalans’, chaos. In de activiteitstheorie is het 
equilibrium een utopie. De portee van Engeströms 
ontwikkelingsidee is dat er altijd weer nieuwe span-
ningen optreden die dan weer zorgen voor disbalans. 
We vatten evenwicht dan ook op als een rustpunt in 
de vorm van een ideaaltypisch streven in de samen-
hang tussen orde en chaos en gebruiken liever als sy-
noniem voor ‘equilibrium’ het woord ‘homeostase’, 
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omdat dat begrip beter aangeeft dat de organisatie als 
chaordisch activiteitssysteem een organisch geheel 
vormt (een aanname in hoofdstuk 3). Het is een le-
vend systeem waarbij er een streven is om onderdelen 
van het organisme op elkaar af te stemmen en een 
intern gereguleerd evenwicht van organische proces-
sen na te streven om een groeiproces cyclisch te door-
lopen en zodoende ontwikkeling door te maken.

8.2.5 Ontwikkelingsdimensies verbonden met de 
resultaten

De hoofdopbrengst hebben we in hoofdstuk 7 samenge-
vat in tabel 30 uit paragraaf 7.6. Daarin zien we een over-
zicht van het transitieproces van de scholen uit het on-
derzoek. We kunnen de volgende uitspraken doen op 
grond van deze tabel voor de vier onderscheiden ontwik-
kelingsdimensies waarin de twee domeinen zichtbaar 
zijn en als zodanig niet los van elkaar staan; de opsom-
ming beoogt een ontwikkelingsgang te laten zien vervat 
in de onderscheiden dimensies:

1. De persoonlijke ontwikkeling:
* Reflectie is karakteristiek voor het gedrag van de le-
rende professional. Scholen die bewust werken aan de 
reflectiekwaliteit van allen die betrokken zijn bij het 
transitieproces van PGO naar OGO schuiven ver op in 
de richting van OGO. We zien dat onder andere bij S7 
en S9 waar het verbeteren van het reflecteren wordt op-
gepakt door bijvoorbeeld maatjesleren (S7) of het bevor-
deren van het discours (S9) over het vastleggen van vor-
deringen van leerlingen.

* Bij het werken met zorgleerlingen onderscheiden we 
twee benaderingen: leerlingen vormen de eerste lijn en 
leraren de tweede lijn (S4, S10 en S11); leraren vormen de 
eerste lijn en leerlingen de tweede lijn (S1, S6 en S9). Uit 
tabel 30 (paragraaf 7.6) zien we dat scholen die leraren 
als eerste lijn van ondersteuning nemen verder zijn in 
de richting van OGO. Bij deze benadering worden lera-
ren geprofessionaliseerd in het werken met zorgleerlin-
gen en zijn zij verantwoordelijk voor het begeleiden en 
ondersteunen van de zorgleerlingen in hun groep. Op 
scholen, onder andere op S1, waar dat al structureel be-
leid is vanuit de cultuur, blijkt dat een positief effect te 
hebben op het inbedden van het OGO-concept in de 
schoolorganisatie.

* Bij collegiale consultatie wordt op verschillende OGO-
scholen (S1, S2, S7 en S10) het zogenaamde maatjesle-
ren toegepast (zie tabel 30 in paragraaf 7.6). Op enkele 
scholen, onder andere S1 en S13, filmen collega’s elkaar 
en bespreken de opnamen. Zij doen dit formatief, niet 
om te beoordelen, maar om te ondersteunen. Het zich 
veilig voelen is daarbij een vereiste. Collega’s, en vooral 

nieuwe collega’s, ervaren dit als een enorme ondersteu-
ning om in te groeien in de werkwijze vanuit het OGO-
concept (zie paragraaf 7.4.2).

* Scholen die het samen leren in sociale context promo-
ten waarbij visieontwikkeling en een gezamenlijk resul-
taat van leren zichtbaar zijn, schuiven op richting OGO 
of zijn daar al ver mee. Dat zien we in S5 (waar weliswaar 
het vakdenken nog heerst), S7 (in hele team en vooral in 
deelteams/‘de bouwen’ met veel chemie door het leren), 
S9 (waar ‘opleiden in de school’ vanuit de pabo een im-
puls vanbuiten is waardoor kennisconversie aanwezig 
is), S10 (daar is het samenwerken vooral praktisch ge-
richt op het voorbereiden van lesonderdelen en thema’s).

* Een kwetsbare opstelling als basishouding voor het le-
ren en zich ontwikkelen helpt de leraren verder te ko-
men in de competentieontwikkeling. Soms is daarvoor 
sturing van de leider of ib’er nodig. Het bij elkaar kijken 
is gemeengoed in enkele scholen, waaronder S7. Bij S8 
is het verwaterd en wordt het weer opgepakt (zie tabel 21 
uit paragraaf 7.4.2). Uit de diachrone analyse (paragraaf 
7.7) zien we dat een lerares onderbouw uitgedaagd wordt 
om uit haar comfortzone te komen. Door een kwetsbare 
opstelling ziet ze duidelijk dat het voor de school beter is 
dat ze naar de middenbouw gaat. Ze wordt gestimuleerd 
en uitgedaagd en gaat deze uitdaging aan.

* Leraren ontwikkelen zich om de lespraktijk beter aan 
te kunnen, zodat kinderen in hun kracht worden gezet 
en het hun zich ontwikkelen en leren positief beïn-
vloedt. Dat zien we sterk bij scholen die werk maken van 
kwaliteitszorg. In S1, S4, S5 en S8 is de zorg opgenomen 
in het handelingsrepertoire van de leraren en worden 
afspraken daarover vastgelegd.

2.  De normatief-re-educatieve benadering van 
ontwikkeling:

* Visie op OGO is een voorwaarde om te werken aan de 
inbedding van OGO. Voor alle actoren moet de visie 
richtinggevend zijn voor het werken in de school en in 
de klas. Ontwikkeling van individuele leraren in profes-
sionalisering begint met visieontwikkeling. We zien als 
leraren zich identificeren met hun functie in plaats van 
met de organisatie dat dan de inbedding van OGO niet 
wordt bevorderd. Dat manifesteert zich in een ‘eilanden-
cultuur’ bij de scholen S2, S4, S13 en S14 (zie tabel 20 in 
paragraaf 7.4.1). Die scholen zitten nog erg aan de pro-
grammatische kant met hun onderwijs (zie tabel 30 in 
paragraaf 7.6) en sturen nog sterk vanuit de structuur 
(S4, S13 en S14) of zijn in onbalans (S2) en vormen daar-
om geen ambidextere organisatie.

* Voor veel scholen is het al of niet gebruiken van me-
thoden een moreel dilemma. De meeste scholen gebrui-
ken een rekenmethode, zo hebben we geconstateerd (zie 
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tabel 23 in paragraaf 7.4.4). In het werken met thema’s, 
het hart van het OGO-concept, blijkt het moeilijk om 
daarin het rekenonderwijs een plaats te geven. Er zijn 
scholen die al ver zijn in de richting van OGO, en toch 
werken met een rekenmethode. Er zijn maar twee scho-
len die de rekenmethode alleen als bron gebruiken. 
Deze scholen (S2, S5), zijn al ver opgeschoven in de rich-
ting van OGO, hetzij in het algemeen of op onderdelen. 
We moeten constateren dat zonder het gebruik van me-
thodes het kennelijk op dit moment nauwelijks lukt om 
het OGO-onderwijs gestalte te geven. Het is te veel ge-
vraagd van leraren om voor alle vakken de leerlijnen pa-
raat te hebben. Het inzetten van methodes als bronnen-
boek is een uitdaging die onder begeleiding gerealiseerd 
kan worden.

* Een ander moreel dilemma blijkt het vastleggen van 
opbrengsten te zijn. De meeste scholen (S2, S4, S5, S6, 
S7, S8, S9, S10, S13 en S14) zien het als een probleem 
zich te verantwoorden naar ouders en inspectie. Daarom 
maken ze gebruik van het Cito-leerlingvolgsysteem voor 
het observeren en toetsen, zo hebben we geconstateerd 
(zie tabel 23 in paragraaf 7.4.4). Daarnaast zien we het 
gebruik van het OGO-instrument Horeb bij S1, het wer-
ken aan eigen minimumdoelen bij S3 en het werken aan 
een eigen registratiesysteem bij S8 en S11. Bij S8 en S9 
wordt het discours benut voor het inzetten van portfo-
lio’s als opbrengstmaat. We constateren dat door de druk 
van buitenaf het voor de meeste scholen nog een te grote 
opgave is een eigen vorm te vinden om hun werkwijze 
vanuit het OGO-concept te verantwoorden. We zien wel 
initiatieven die in die richting gaan.

* Het doen van experimenten is gemeengoed voor OGO, 
we doelen op het zich ontwikkelende en onderzoekende 
karakter ervan. In S11 zien we dat individuele leraren el-
kaar ‘good practices’ laten zien over het handelen van de 
leraar met kinderen. Datzelfde gebeurt in S9 met pabo-
studenten bij opleiden-in-de-school. In S7 zien we de 
uitdaging tot het doen van experimenten om uit de com-
fortzone te komen (zie paragraaf 7.7.2).

* Ook voor emotiebeleving is ruimte in de OGO-praktijk. 
Voor ontregeling is het van belang emoties te mogen to-
nen. Een kwetsbare opstelling is inherent aan emotie-
uitingen. Daarvoor is het belangrijk dat leraren zich vei-
lig voelen. In de diachrone beschrijving van S7 zien we 
duidelijk hoe het uiten van emoties en de beheersing 
ervan een rol spelen in het professionele handelen van 
mensen.

* Leiderschap blijkt een belangrijke conditie voor de 
normatieve professionaliteit van de leraar. Het blijkt dat 
vier scholen duidelijk transformationeel leiderschap la-
ten zien en laten dat net ook scholen zijn die in para-
graaf 7.6.1 gemarkeerd zijn als de vergevorderden, de 

innovators: S1, S5, S7 en S9. Bij S7 en S9 blijkt dat, bij 
S1en S5 zien we daar contouren van. Zij steken duidelijk 
in op de mensontwikkeling van leraren.

3.  De dynamiek in de ontwikkeling van het totale 
systeem:

* Het delen van kennis en de borging ervan in het 
schoolsysteem gaat in sommige teams nog moeizaam 
(S1, S3, S4, S6, S14; in S13 is het lokaal gesitueerd in de 
units en niet het hele team). Sturing voor kennisdeling 
vindt plaats vanuit het management door schoolleiders 
en ib’ers die initiator zijn van ontwikkelingsprocessen 
(S7) en OGO-angels (S10), die tevens ib’er zijn (zie tabel 
24 in paragraaf 7.4.5 en tabel 30 in paragraaf 7.6). In S2 
komt de co-creatie op gang, in S8 is de ib’er de stuurder 
voor kennisdeling die vooral buiten school plaatsvindt, 
in regionetwerken. In S9 wordt kennisdeling gestimu-
leerd door de pabo die met de OGO-school samen ‘oplei-
den-in-de-school’ organiseert en leraren en studenten 
samenbrengt rondom thema’s die in de school worden 
ontwikkeld. In S7 en S13 vindt de meeste kennisdeling 
in de bouw of units plaats. 

* We zien dat er vanuit de cultuurkant wordt gewerkt 
om de vereiste structuur voor het werken met OGO ge-
stalte te geven (zie tabel 30 in paragraaf 7.6 in de kolom 
‘basiscompetenties’). We zien voor S5 dat, ondanks goe-
de borging van afspraken in het schoolplan (zie tabel 26 
in paragraaf 7.5.1), het belangrijk blijft om te zorgen dat 
‘nakomen van afspraken’ bij voortduring onder de aan-
dacht komt van alle actoren. Het heeft te maken met ‘ei-
genaarschap’; de visie wordt door iedereen gedeeld en 
op allerlei plekken in de organisatie kan visie ontstaan. 
Maar hier is eigenaarschap een belemmering. Bij deze 
school S5 wordt een ‘stap-voor-stapontwikkeling’ ge-
volgd om iedereen binnen de schoolorganisatie mee te 
krijgen. In tabel 30 zien we dat deze school al ver is op-
geschoven in de richting van OGO. Die belemmering 
wordt opgepakt als uitdaging en ontwikkelingspunt en 
dat heeft resultaat, zodat de school opschuift in de rich-
ting van OGO. S5 schiet in de cultuurkant wat door en 
het onderwijskundig borgen van didactisch-pedagogi-
sche zaken gebeurt niet structureel. De scholen S4, S13 
en S14 zijn in de structuur ‘overgeorganiseerd’ en dat 
belet hen om ruimte te creëren voor OGO-ontwikkeling. 
De eilandencultuur in S4 en S13 is in die scholen een 
belemmering om die ruimte toe te laten.

* De invoering verloopt beter als de kenmerken van de 
lerende organisatie aanwezig zijn. Dan zien we hoe om-
gegaan wordt met belemmeringen bij dit transitieproces 
van PGO naar OGO. Scholen worstelen bij de invoering 
van OGO om het gebruik van methodes een juiste plaats 
te geven. Daarbij zit een nuanceverschil tussen de me-
thodes volgen en deze te gebruiken. De kunst van het 
loslaten, de unfreezingfase, doet zich voor bij leraren en 
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daarbij voelen velen ‘faalangst’ om bij het loslaten de 
leerlijnen kwijt te raken. We zien hier op klasniveau een 
spanningsveld ontstaan tussen de ‘cultuur’ en ‘struc-
tuur’. Het geschetste spanningsveld is een indicator 
voor de institutionalisering van OGO in de schoolorga-
nisatie. Scholen waar leraren het nog moeilijk vinden 
om ‘oude werkwijzen los te laten’ en nog ‘op twee spo-
ren werken’ zitten nog erg aan de programmagerichte 
kant van onderwijzen, zoals we zien in tabel 30 in para-
graaf 7.6 bij de scholen S3, S4, S13 en S14. De leraren 
hebben de neiging terug te vallen op het programmage-
richte aanbod, wanneer het hun te veel wordt. De (faal)
angst drijft hen om via het gebruik van de bestaande in-
strumenten, zoals Cito-leerlingvolgsystemen, bewijslast 
te verzamelen tegenover de onderwijsinspectie en daar-
door zeker te zijn van hun zaak.

* ‘Ontregeling’ wordt als mechanisme ingezet door 
sommige scholen (‘zone van productieve ontregeling’, 
zie paragraaf 5.4.4), al vullen ze dat verschillend in. 
Twee zaken dienen in de school hiervoor aanwezig te 
zijn: veiligheid om te durven falen en een meerwetende 
partner (leider/ib’er) die coachend kan opvangen. In S7 
is het gemeengoed om een kwetsbare opstelling te heb-
ben. Confrontatie is een mechanisme dat ontregelt. De 
kunst hierbij is dat mensen los gezien worden van hun 
handelingen als professional. In S10 worden leraren ge-
confronteerd met hun eigen tekort. Dan is daar de coa-
chende leider (zie tabel 30 van paragraaf 7.6) die zodanig 
begeleidt dat de lerende leraar eruit leert wat wel de 
goede dingen zijn in de handeling van het lesgeven. Het 
is zoals de strategie bij een slechtnieuwsgesprek: ‘de 
klap uitdelen’ en deze vervolgens opvangen op een on-
dersteunende manier. Bij ontregeling is het belangrijk 
om emoties te mogen tonen (zie punt 2 hierboven in 
deze paragraaf).

* Wat leiderschap betreft (ook genoemd bij punt 3), 
blijkt dat vier scholen duidelijk transformationeel leider-
schap laten zien: S1, S5, S7 en S9. Bij S7 en S9 blijkt dat, 
bij S1en S5 zien we daar contouren van. Zij steken duide-
lijk in op de mensontwikkeling van leraren. Uit de tes-
ten die de leiders invulden (zie tabel 28 uit paragraaf 
7.5.2) blijkt dat ook: S1: 4.6; S7: 4.9 en S9: 4.8 (op een 
schaal van 1-6). Aangezien we bij S5 wel contouren za-
gen van transformationeel leiderschap, kunnen we dat 
niet verifiëren vanwege het ontbreken van de testuitslag 
op leiderschap. We zien het type leidinggeven ook terug 
in het teamfunctioneren voor wat betreft kennisdeling. 
Hun ‘support’ is groter dan hun ‘control’. Uit de imple-
mentatiefaseringen en de visiefaseringen (tabel 29 uit 
paragraaf 7.5.3) van S1, S7 en S9 zien we dat ze ongeveer 
gelijkelijk hoog scoren. De scholen zijn ver in OGO ge-
vorderd (tabel 30 uit paragraaf 7.6). We constateren dat 
dit leiderschapstype een school stimuleert om OGO in 
te voeren. 

4.  Het ontwikkelingsstreven van de organisatie naar 
dynamisch evenwicht:

* Disbalans geeft spanningen in de organisatie. Het is 
aan de leiding om die spanningen te benutten voor ont-
wikkeling. Zo worden spanningen uitdagingen. Dat 
zien we duidelijk in S7 (zie paragraaf 7.7.2 bij 
Institutionaliseren en het tussenkopje ‘belemmeringen 
als uitdagingen’) als de leider zijn kritiek op de werk-
wijze van de inspectie omzet in proactief handelen. In 
S9 zien we dat uit het vertrouwen van mensen waardoor 
veel wordt gediscussieerd over methodegebruik, portfo-
lio en dergelijke, zaken die spanningen geven bij het 
loslaten van het programma. Het gevaar van terugval is 
in de school aanwezig. We voelen de spanning in die 
school en dat geeft in het team ontwikkelingszin om 
desondanks richting OGO op te schuiven. Datzelfde 
zien we ook in S5. Daar is gedeeld leiderschap duidelijk 
ingevoerd en dat geeft leraren moed om mee te beslis-
sen (beslissingskapitaal, paragraaf 4.2.6) zaken uit het 
oude systeem los te laten en de nieuwe deelneming aan 
OGO te leren.

* Het borgen van afspraken is een belangrijk punt bij 
vernieuwingen. Beleid dat is ontstaan vanuit de cultuur, 
moet structureel worden vastgelegd in regelgeving die 
de vernieuwing draagt. Die moet blijvend gecommuni-
ceerd worden met alle actoren binnen de schoolorgani-
satie om de inbedding van OGO te sturen en te bevorde-
ren. We zien dit duidelijk bij S1 waar het OGO-concept 
in grote mate is ingevoerd. We zien dat er vanuit de cul-
tuurkant wordt gewerkt om de vereiste structuur voor 
het werken met OGO gestalte te geven. We zien in S5 
dat, ondanks de goede borging van afspraken in het 
schoolplan, het belangrijk blijft om te zorgen dat ‘nako-
men van afspraken’ bij voortduring onder de aandacht 
komt van alle actoren. Het heeft te maken met eigenaar-
schap; de visie wordt door iedereen gedeeld. We zien dat 
de school al ver is richting OGO voor de institutionalise-
ring.

* Ib’ers zijn de ambassadeurs van OGO of OGO-angels 
op veel scholen (op alle scholen wel aanwezig, behalve 
bij S12 en S14). In S1, S5, S7 en S9 zien we duidelijk het 
OGO-ambassadeurschap op de werkvloer terug. Het 
zijn scholen die OGO al lang uitvoeren en het zijn grote 
scholen. In S7 (zie paragraaf 7.7.2) wordt elk jaar aan het 
begin van de cursus aan ouders uitgelegd waar de school 
voor staat. Leraren zelf doen de presentatie waarin ach-
terliggende theorieën en uitgangspunten van het OGO-
concept voor het voetlicht komen. De presentatie helpt 
in het interiorisatieproces om OGO een deel van de per-
soon van de OGO-leraar te laten zijn.

* In het samenwerkend leren wordt het gemeenschap-
zijn van een team beoefend. Op S7 worden enkele keren 
per jaar teamuitjes georganiseerd waarbij ze activiteiten 
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uitvoeren met elkaar, eten klaarmaken en dergelijke. In 
het gemeenschap-zijn op veel OGO-scholen worden alle 
gremia van de organisatie betrokken, de units of de bou-
wen (onder-, midden- en bovenbouw). Dat zien we in S7, 
S9, S10, S11 en S13.

8.3 Bespreking van de onderzoeksvragen

De geformuleerde conclusies uit de voorgaande para-
graaf gebruiken we om de onderzoeksvragen te beant-
woorden. We bespreken eerst de subvragen, omdat deze 
belangrijke aspecten duiden van OGO-scholen als le-
rende organisatie.

8.3.1 Wat zijn de bevorderende en belemmerende 
factoren in het proces van veranderen?

Bevorderende factoren werken positief op de invoering 
van het OGO-concept. Belemmerende factoren werken 
vertragend op het invoeringsproces van OGO of beletten 
de invoering. Het is niet per se zo dat wanneer bevorde-
rende factoren ontbreken, ze dan belemmerend werken 
of andersom. De vier ontwikkelingsdimensies zijn be-
langrijke punten bij het proces van veranderen in de 
richting van een lerende OGO-school; we nemen ze 
daarom mee in de bespreking van de bevorderende en 
belemmerende factoren.

Bevorderend:

Bij de indeling van scholen in drie categorieën, hebben 
we in paragraaf 7.6.1 kunnen constateren dat er duidelijk 
bevorderende factoren benoemd kunnen worden waar-
door we konden aangeven of scholen vergevorderd zijn 
ontwikkeld in OGO. Dat zijn de volgende vier punten: 
a. aansluiting bij de persoonlijke ontwikkeling;
b. kennisdeling door samenwerkend leren in het team;
c.  gedeeld leiderschap/gedeelde verantwoordelijkhe-

den; 
d. borging op onderdelen van het OGO-concept. 

We gaan de vier punten na met het oog op de resultaten.

Persoonlijke ontwikkeling
De visie op de eigen rolopvatting heeft haar consequen-
ties voor de in te zetten competenties96 om in de taak-
stelling waarden, drijfveren, zingeving en visie gestalte 
te geven in het begeleiden van leerlingen en het lesge-
ven. De aangegeven multifunctie in de tol is het resul-
taat van de doorgemaakte ontwikkeling, de polyinzet-
baarheid binnen het systeem. Als leraren zich bij de 
taakopvatting identificeren met hun functie (en verwor-
den tot lesboer) en niet met de lerende organisatie, dan 
werkt dat belemmerend voor de inbedding van OGO. 
Het aandacht geven aan competentieontwikkeling van 

leraren door ib’ers en schoolleiders is een bevorderende 
factor in de eigen persoonlijke ontwikkelingslijn. Het ver-
mogen van de professional om kennis, vaardigheden en 
houdingen die relevant zijn voor de OGO-uitoefening, 
in te zetten, worden verbonden met persoonlijkheids-
kenmerken. Deze kenmerken worden geïntegreerd in-
gezet, zodat adequate uitvoering van het OGO-concept 
in het werken met kinderen mogelijk wordt. Het gaat 
om kennis, inzicht, vaardigheden, motivatie, zingeving, 
waarden, persoonlijke eigenschappen en het hande-
lingsrepertoire dat bij het werken met OGO hoort. Door 
concrete realisatie van bijvoorbeeld ontwikkelingsge-
sprekken door de leider of ib’er, waarbij de hulpvragen 
met betrekking tot het werken met leerlingen opkomen 
uit de eigen professionele POP-ontwikkeling, komt de 
leraar verder.

Kennisdeling door samenwerkend leren
De teamontwikkeling binnen de Communities of 
Practice vormt het speerpunt van de ontwikkeling. 
Gemeenschapszin middels kennisconversie krijgt een 
plaats in het samenbrengen van wat via visiegestuurd-
werken in de persoon van de professional (persoonlijk 
leren), in het team (samenwerkend leren) en in het sys-
teem als geheel (organisatieleren) wordt geborgd. De 
CoP vormt de motor (zie paragraaf 5.2.4, net boven fi-
guur 14) die de andere componenten van het systeem 
aanstuurt.

Gedeeld leiderschap/gedeelde verantwoordelijkheid
Gedeeld leiderschap als beslissingskapitaal met gedeel-
de verantwoordelijkheden dat leiders en ib’ers inzetten 
om het transitieproces te begeleiden en te sturen, werkt 
bevorderend op het interiorisatieproces in de persoon 
van de leraar. Leraren merken dat het OGO-concept deel 
wordt van hun persoonlijkheidsstructuur (egobinding) 
door het zien wat het concept teweegbrengt bij kinderen 
die beter floreren.

Borging op onderdelen
Daar waar scholen onderdelen van het OGO-concept 
weten vast te leggen, te documenteren en te protocolle-
ren en datgene wat vastgelegd wordt te verbinden met 
de uit te voeren handelingen, komen ze verder met 
OGO. S7 maakt werk van borging en komt daardoor ver-
der met OGO. Borging maakt daar deel uit van het kwa-
liteitssysteem van de school (zie tabel 30 uit paragraaf 
7.6 en de diachrone beschrijving uit paragraaf 7.7). 
Normatieve vragen en dilemma’s gaat men niet uit de 
weg. Borging, dat evenwicht vraagt in het systeem, blijkt 
een belangrijk punt. Het resultaat is dat de leden van het 
systeem ambassadeur zijn van het gedeelde concept en 
in staat zijn met woord en daad het concept uit te dragen 
en vorm te geven. 
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Belemmerend:
Bij de indeling in paragraaf 7.6.1 speelden de volgende 
factoren een rol die belemmerend werken:
e. eilandencultuur;
f. methode als bindende leidraad;
g. zwak leiderschap;
h. Cito-leerlingvolgsysteem;
i. tweesporenbeleid/fragmentering;
j. sturing op structuur.

We bespreken deze belemmerende factoren integraal in 
relatie tot de uitkomsten verbonden met de ontwikke-
lingsdimensies. In paragraaf 4.5.1 zagen we dat belem-
meringen tot leerproblemen kunnen leiden (OLD) wan-
neer ze structureel van aard zijn. Vaak is men zich niet 
bewust van een leerprobleem dat zich voortdurend voor-
doet. De blokkade die het probleem teweegbrengt, kan 
bewust gemaakt worden, maar dat geeft nog niet aan dat 
het opgelost kan worden. Zwak leiderschap zal bijvoor-
beeld niet door de leider zelf worden aangekaart; twee-
sporenbeleid is vaak het gevolg van het te lang in de ho-
meostasefase blijven hangen, zodat de dynamiek wegvalt 
en men als een verlegenheidsoplossing twee onderwijs-
concepten aanhoudt (PGO en OGO). Het kiezen van de 
methode als bindende leidraad neemt de experimentele 
ruimte (gemarkeerd in paragraaf 7.7.10 als criterium van 
een lerend activiteitssysteem) weg en het onderwijskun-
dig-didactisch handelingsrepertoire van de leraar ver-
wordt tot een kookboekreceptuur en haalt als zodanig de 
spanning uit het systeem.

De belemmerende factor kan weggenomen worden 
door leraren te ondersteunen in het zich ontwikkelen en 
het zich eigen maken van de visie op OGO door coa-
ching, intervisie en collegiale ondersteuning. Het zal 
duidelijk zijn dat als goed leiderschap bevorderend 
werkt, zwak leiderschap belemmert. Een zwak leider 
hangt een tweesporenbeleid aan en de fragmentering 
die dat tot gevolg heeft (instrumentele professionaliteit), 
leidt ertoe dat OGO geen kans van borging krijgt in het 
systeem van de schoolorganisatie. Het zijn in de scholen 
de ib’er en de leider die bemiddelend optreden tussen 
prikkel en reactie. Processen van sociale en culturele 
transformatie in de school als activiteitssysteem worden 
verbonden met de kennis- en competentieontwikkeling 
van leraren in het institutionaliseringsproces om tot een 
lerende OGO-school te komen. Het bij elkaar kijken in 
de klas en het gecoacht worden door ib’ers die op afroep 
beschikbaar zijn,97 blijkt te werken bij het zich eigen ma-
ken van het OGO-concept op onderdelen. Daar waar het 
ontbreekt, werkt het vertragend of belemmerend. De in-
teractionele leerprocessen werken bevorderend; reflec-
tie van en sociale interactie tussen teamleden is een ver-
diepend mechanisme om bezinnend te overdenken 
waarmee men in de ontwikkeling van de eigen professie 
en de schoolontwikkeling bezig is.

De dynamiek van de praktijk blijkt weerbarstig te zijn op 
scholen waarbij door het bestaan van eilanden in het 
team de visieontwikkeling op het aanpakken van de cru-
ciale OGO-uitgangspunten wordt belemmerd. Methode-
gebruik als enige leidraad blijkt de bottleneck te zijn als 
structuurelement om de druk in de richting van onder-
wijsopbrengsten (outputkwantificatie) op het prestatie-
denken het hoofd te bieden. Het denken in outputkwan-
tificatie kan de dynamiek in het team een impuls geven 
om het discours erover te voeren met elkaar. De eenzij-
dige op de cognitie gerichte outputkwantificatiegedach-
te blokkeert wegen om tot institutionalisering van OGO 
te komen. Als de visie op OGO geen gemeengoed is in 
het team verwatert de invoering van het concept en wor-
den professionals aan hun lot overgelaten en kiezen ze 
de veilige weg van het volgend voorgeschreven program-
ma of (Cito-leerling)volgsysteem en een terugval is dan 
het gevolg. Sturing op structuur werkt daarbij verlam-
mend.

Het goed inrichten van ruimte, tijd en logistiek is een 
zaak die bevorderend werkt. Ze zijn van cruciaal belang 
voor de evenwichtige ondersteuning van professionals in de 
zich ontwikkelende scholen om de invoering van OGO te 
stimuleren. In de schoolorganisatie is de borging van 
het OGO-concept een element dat in samenwerkende 
leerprocessen aanwezig moet zijn, wil het concept op de 
langere termijn bestendigen (structuurcomponent). Het 
sturen op structuurprocessen en het niet of nauwelijks 
borgen in gezamenlijke afspraken en actieplannen ris-
keert dat leraren zich gaan terugtrekken uit onveilig-
heid, en er vervolgens een eilandencultuur ontstaat.

Concluderend stellen we dat er een evenwicht dient te be-
staan in het balansmodel binnen de componenten zelf 
en tussen de componenten onderling van het activiteits-
systeem. Waar structurele onbalans wordt geconsta-
teerd, kan dat betekenen dat een belemmerende factor 
de overhand krijgt. Daaraan moet gewerkt worden om 
deze te elimineren of doordat men een temporele disba-
lans organiseert (in de vorm van ontregeling) om een 
component in de ontwikkeling voorrang te geven waar-
door de andere componenten uit balans raken. Het blijft 
overeind staan dat ‘evenwicht’ hier opgevat moet wor-
den als een ‘ideaal-typisch streven’ en dat spanningen 
binnen en tussen de componenten noodzakelijk zijn 
voor de ontwikkeling van het gehele systeem. 

8.3.2 Welk type leiderschap vraagt een lerende 
OGO-school?

Uit de resultaten komt een aantal eigenschappen van de 
leider naar voren. Wat nodig is, is een krachtig en empa-
thisch schoolleider die middle-up-downmanagement toe-
past, die zowel in de cultuurkant van de organisatie zijn 
leiderschap toont voor het borgen van mensontwikke-
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ling, als in de structuurkant de onderwijskundig leider 
is die schoolontwikkeling in de organisatie borgt. Een 
onderzoekende houding (zo leert ons met name de dia-
chrone analyse) is inherent aan OGO-leiderschap en 
houdt in dat in alle facetten van het onderwijs planmatig 
met derdeordeleerprocessen verbinding wordt gemaakt 
met alle actoren in de school en daarbuiten, de omge-
ving, de context van de school. Bruin (2012, 2013) laat 
zien dat OGO-teams op een onderzoeksmatige wijze 
werken aan verbetering van de kwaliteit van hun con-
cept. Zo wordt er vanuit een eigen motief en betekenis-
verlening gewerkt aan betere opbrengsten voor leerlin-
gen (Bruin, 2013, p. 14). Noodzakelijk is het leidinggeven 
vanuit de OGO-principes, waarbij zones van naaste ont-
wikkeling bestaan in de gedeelde activiteiten van lei-
dinggevende en leraar. Beiden leren van elkaar en die 
basishouding opent perspectieven voor ontwikkeling. 
Essentiële eigenschappen van leiders (onder leiders ver-
staan we hier het managementteam, daartoe behoren 
ook ib’ers en bouwcoördinatoren) in de lerende OGO-
school zijn (zo blijkt uit de resultaten van paragraaf 7.4.3, 
zie onder andere de uitspraak onder het kopje ‘transfor-
mationeel leiderschap’ en de diachrone analyse van pa-
ragraaf 7.7): positieve attitude, coachend leidinggeven, 
goede omgang met elkaar bevorderen, het community-
gevoel en community-denken voeden, investeren in 
mensen door empathie/intraceptie,98 aandacht geven, 
aansluiting zoeken, vertrouwen wekken, faciliteren, bot-
tom-updenken promoten, theoretische bagage hebben 
voor het OGO-concept en de ontwikkeling daarvan. Het 
zijn de schoolleider met het team in gedeelde verant-
woordelijkheden die vormgeven aan ontregelings-, ont-
wikkelings- en institutionaliseringsprocessen. Deze pro-
cessen brengen dynamiek in het totale systeem. 
Planning van leren en handelen wordt in actie omgezet 
en in het systeem uitgevoerd, zodat transformeren, re-
conceptualiseren en re-educeren, dynamische proces-
sen voeden om tot nieuwe deelneming in het systeem te 
komen als resultaat van de paradigmashift. Gedeeld lei-
derschap met gedeelde verantwoordelijkheden in het 
team, waarbij de cultuurkant van de organisatie leidend 
is en de structuurkant volgend, is diepgeworteld in de 
OGO-organisatie van de school. De schoolleider voelt 
zich meer leider dan manager waarin ‘support’ hoger 
scoort dan ‘control’ (zie paragraaf 7.7.4).

We gebruiken de vijf hoofdkenmerken van het OGO-
concept van Van Oers (2003) (zie paragraaf 2.2.1) voor de 
beschrijving van de ideaaltypologie van leiderschap in 
een OGO-school, zoals we dat ons voorstellen vanuit 
deze studie.99 We onderscheiden de volgende vijf eigen-
schappen: Een OGO-schoolleider:
1.  gaat uit van een holistische benadering in de bege-

leiding van leraren door niet alleen betrokken te zijn 
op de opbrengsten (onderwijskundig leiderschap: 
procedures en routines nagaan voor de structuur) 

van de professional, maar ook en vooral op diens 
persoonlijke ontwikkeling, gerelateerd aan de be-
schikbare talenten (competenties) en de uit te voe-
ren taakstelling (transformationeel leiderschap), 
met nadruk op intellectueel uitdagen en succes er-
kennen en belonen;

2.  laat zijn team deelnemen aan betekenisvolle ge-
deeld-leidinggevende taken en processen bij partici-
perende werkzaamheden en besluitvorming door 
het geven van invloed voor de creatie van nieuwe 
ideeën met de ter beschikking staande middelen;

3.  is deelnemer aan de zich vernieuwende onderwijs-
kundig-culturele praktijk (re-creatie van de cultuur) 
en is daarmee onderdeel van het team. Hij staat niet 
boven de ontwikkeling van het team, maar maakt er 
deel van uit, al is hij eindverantwoordelijk. De activi-
teit ‘leidinggeven’ krijgt vorm in gedeeld leider-
schap;

4.  biedt faciliteiten aan leraren en zichzelf voor moni-
toring en evaluatie om de eigen rol te verkennen en 
om eigen en gezamenlijke pedagogisch-didactische 
instrumenten te construeren voor het oplossen van 
spanningen die ontstaan bij het deelnemen aan de 
nieuwe activiteit die OGO heet (dialogisch proble-
men oplossen). Gedoeld wordt op visie- en ideeën-
ontwikkeling, het beredeneren en evalueren van het 
onderwijsaanbod, het persoonlijk vormgeven van de 
(nieuwe) rol als medecultuurmaker en -inleider, en 
het bemiddelen tussen betekenis en bedoelingen 
(zie paragraaf 2.4.2) met als oogmerk: uitbreiding 
van het handelingsrepertoire;

5.  heeft visie en situationeel bewustzijn op leidingge-
ven in een chaordisch activiteitssysteem dat syste-
matiek vertoont in aanpak en uitvoering van het ex-
pansief drieslagleren (leraren, team en organisatie) 
in de ontwikkeling naar een lerend schoolsysteem, 
waarbij handelingen kwalitatief verbeteren. 
Onderwijskundig leiderschap houdt zich bezig met 
visievorming, traject uitzetten, doelen stellen, het 
ondervangen of voorkomen van potentiële leerpro-
blemen met betrekking tot het primaire proces. 
Transformationeel leiderschap houdt de ontwikke-
ling van actoren in een organisatie planmatig in de 
gaten. Voor het aansturen van alle activiteiten en 
interventies, die altijd op hypotheses berusten, is 
een onderzoekende basishouding een voorwaarde.

Wanneer we deze uitkomsten voor de schoolleider be-
zien in het licht van de empirische praktijk, conclude-
ren we op grond van de theoretische beschrijvingen 
(Bass & Avolio, 1994; Leithwood, Tomlinson & Genge, 
1996; Sleegers, 2000; en anderen) dat van de eigen-
schappen die uit de data van dit onderzoek kunnen wor-
den afgeleid de typologie van leider het dichtst komt bij 
transformationeel leiderschap. Dat geldt voor wat betreft 
het leiden van de school vanuit de cultuurkant (het cul-
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tuurelement is leidend, ingegeven vanuit de gedachte 
dat intrinsieke motivatie beter is dan extrinsieke). In 
het slot van paragraaf 3.5.4 gaven we aan dat tranforma-
tionele leiders disbalans gebruiken als interventie om 
een transformationeel effect te sorteren bij mensen in 
veranderingsprocessen aan wie ze leiding geven 
(Middleton, 2011, p. 10). Daarnaast is er bij leiderschap 
aandacht voor onderwijskundig leiderschap (voor het lei-
den van de structuurkant van de organisatie; het struc-
tuurelement is volgend), zodat de focus op leerlingre-
sultaten is ingebed in de functie en de persoon van de 
leider. Dat maakt de leider duidelijk doordat deze stuurt 
bij haar/zijn team op identiteitsontwikkeling van kinde-
ren. De voorbeeldfunctie van de leider vanuit persoon-
lijk OGO-meesterschap is daarbij cruciaal hoe wordt 
begeleid op resultaten bij de POP-ontwikkeling van le-
raren. Volgens Verbiest et al. (2005, p. 35; in navolging 
van Marks & Printy, 2003) dient die combinatie van de 
twee leiderschapstypologieën bewust te worden georga-
niseerd. De onderzoekende houding hoeft niet per se 
expliciet te worden genoemd, omdat onderzoek doen 
ingebed is in het beroepsprofiel100 van de leider voor pri-
mair onderwijs en dus ook voor een leider van een 
OGO-school, wil deze leidinggeven volgens de OGO-
principes. Daarbij maakt de ‘onderzoekende houding’ 
deel uit van het OGO-concept, zoals Fijma en Wardekker 
aangeven (2009, p. 11). We zien de competentie ‘onder-
zoek doen’ twee keer geborgd in de functie en de per-
soon van de OGO-schoolleider: in het profiel én in het 
concept. Bovendien maken recente publicaties rondom 
OGO-projecten duidelijk dat onderzoek doen door 
schoolleiders, leraren en leerlingen hoort bij het OGO-
concept (Bruin, 2013; De Koning, 2013).

8.3.3 Wat zijn kenmerken van OGO-scholen als 
lerende organisatie?

Uit de ontwikkelingsdimensies (paragraaf 8.2.4) en de 
beantwoording van de subvragen (paragrafen 8.3.1 en 
8.3.2) leiden we de kenmerken af van OGO-scholen als 
lerende organisatie. In bijlage 4 zijn de ruwe conclusies 
te vinden uit hoofdstuk 7 waaruit de kenmerken zijn af-
geleid. De ontwikkelingsdimensies vormen hieronder 
het format voor het weergeven van de kenmerken.

De persoonlijke ontwikkeling
Een kenmerk dat is afgeleid uit de persoonlijke ontwik-
keling betreft het samen leren in een sociale context 
middels het discours over wat goed onderwijs inhoudt 
in het schoolteam. Dat heeft een gezamenlijk resultaat 
dat geborgd is in schoolontwikkeling waar ieder indivi-
dueel iets weghaalt/brengt voor/vanuit het eigen hande-
lingsrepertoire in POP-ontwikkeling. Daarbij krijgt het 
hogereordedenken een impuls door reflectie en sociale 
interactie en is een kwetsbare opstelling de vereiste atti-
tude. Het effect van kennis en leren is de handelingsin-

teriorisatie of het eigenaarschap van OGO dat deel wordt 
van de persoonlijkheidsstructuur van de lerende leraar. 
Het ‘Object’ van leren is te allen tijde gericht op het ver-
beteren van de lespraktijk, wat vervolgens het ontwik-
kelen en leren van leerlingen positief beïnvloedt.

De normatief-re-educatieve benadering van 
ontwikkeling
Gedeelde inzichten (gevoed door het pedagogisch-didac-
tisch paradigmatisch denken en handelen), ontstaan 
door discursieve processen vanuit gedeelde waarden, 
drijfveren, zingeving en visie, dagen uit tot het doen van 
experimenten (door het zich ontwikkelende en onder-
zoekende karakter dat bij OGO hoort). Het resultaat van 
die experimenten met gezamenlijke actieplannen, die 
gericht zijn op het onderzoeken van de eigen professio-
nele praktijk gefocust op de nieuwe deelneming in het 
activiteitssysteem (paradigmashift), wordt gestuurd door 
georganiseerd klassenbezoek bij elkaar. Onder begelei-
ding van een coach worden kritische, reflectieve, zinge-
vende en normatieve vragen niet geschuwd, waarbij de 
normatieve identiteits- en professionaliteitsontwikkeling 
van de lerende vooropstaat, inclusief emotiebeleving101 en 
bijdraagt aan het professioneel zelfverstaan.102

De dynamiek in de ontwikkeling van het totale 
systeem
Bij het samenwerkend leren (teamleren) wordt ‘ontrege-
ling’ ingezet als middel voor het delen van kennis, leren 
en handelen, waarbij het plannen van het handelen en 
het plannen van het leren (van gecodificeerde en episo-
dische kennis) worden geborgd. Gedeeld leiderschap 
met gedeelde verantwoordelijkheden is in de taakstel-
ling opgenomen en de cultuurkant van het activiteits-
systeem is leidend en de structuurkant volgend. De 
schoolleider betoont zich meer de leider dan de mana-
ger, waarin ‘support’ (purpose-process-people) hoger scoort 
dan ‘control’ (strategie-structuur-systemen).103 Dat houdt 
een combinatie in van transformationeel en onderwijs-
kundig leiderschap.

Het ontwikkelingsstreven van de organisatie naar 
dynamisch evenwicht
Het ontwikkelingsstreven van het organisatieleren is ge-
richt op ‘gemeenschap-zijn’, waarbij alle gremia104 uit de 
organisatie betrokken zijn. Het expliciteren van kennis 
en vaardigheden/handelingen verloopt via taciete (stil-
zwijgende) naar expliciete kennis middels kennisconver-
sie. Die kennisimpuls is erop gericht de gedeelde visie te 
borgen in de organisatie en het OGO-ambassadeurschap 
uit te dragen, zodat men in staat is anderen overtuigd uit 
te leggen waarom men handelt zoals men handelt.

We merken op dat het balansmodel sec geen mogelijk-
heden biedt om normatieve vragen in te brengen. Ook al 
markeren we dat in de hexagoon waar de CoP is gesitu-
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eerd en het discours over morele onderwerpen plaats-
vindt. Het empirisch deel geeft handvatten (zie para-
graaf 7.7.9 over zingeving) om een accent te leggen op 
dit aspect. Daarom voegen we een ontwikkelingsdimen-
sie toe om het balansmodel niet rationeel en functiona-
listisch te laten ogen. Benne en Chin (1969) hebben met 
hun onderscheiding licht geworpen op het inbrengen 
van de normatieve component (naast Banning, 2013; 
Beijaard, 2009; Cozijnsen, 2014; Kelchtermans, 2012; 
Kunneman, 2005; Bakker &Wassink, 2013; Wassink & 
Bakker, 2013), omdat we in de empirie daartoe aanlei-
ding vonden. We kunnen concluderen dat het zich ont-
wikkelende balansmodel, met de vier ontwikkelingsdi-
mensies, een mogelijkheid biedt voor een analysekader 
om het veranderingsproces van scholen in de richting 
van lerende OGO-school te onderzoeken. Het is geba-
seerd op de activiteitstheorie en reflecteert de principes 
van de lerende organisatie. In het balansmodel worden 
metterdaad het onderwijsconcept ‘ontwikkelingsgericht 
onderwijzen’ en het verschijnsel van de ‘lerende school-
organisatie’ met elkaar verbonden.

8.3.4 Vergelijking van beide modellen

Het model van het activiteitssysteem van Engeström 
vergelijken we met het balansmodel. Wat is de meer-
waarde van het balansmodel ten opzichte van het oor-
spronkelijke model van Engeström? 

Bij Engeström vindt de cruciale ontwikkeling in zijn ac-
tiviteitssysteem plaats op de lijn Subject/Object/
Outcome. De centrering van ontwikkeling op die lijn, 
weliswaar het hart van zijn model, geeft vooralsnog geen 
mogelijkheid om op de overige componenten van het 
model ontwikkeling te duiden. Hij legt, door het isole-
ren van ontwikkeling op die lijn, de nadruk op onderde-
len van het systeem en we benoemen daarom zijn visie 
op ontwikkeling als ‘functionalistisch’. Door de nadruk 
op de functie van verschijnselen beredeneert hij een sys-
temische ontwikkelingsgang waarbij geen ruimte is 
voor individuele behoeften en wensen van individuen in 
het systeem. Het oorspronkelijk model van Engeström 
vatten we dan ook op als een empirisch-rationele bena-
dering van ontwikkeling van het systeem105 en is meer 
technocratisch, materialistisch van aard, naast het ge-
noemde functionalistische karakter. Engeström kent 
een materialistische mens- en wereldbeschouwing en in 
zijn opvattingen over organisatieontwikkeling is hij op 
systeemniveau blijven hangen. Met normatieve vragen 
houdt hij zich in die opvatting niet bezig en deze zijn 
niet in zijn model te plaatsen. We zagen al eerder (para-
graaf 3.2) dat bij groei en ontwikkeling in een levend sys-
teem weinig rationeel valt te plannen. Wil er binnen het 
systeem ruimte komen voor het onder kritiek stellen van 
het oude systeem om het nieuwe vorm te geven in een 
paradigmashift, dan dienen normatieve vragen bedis-

cussieerd te worden in de CoP in het te voeren discours 
op het niveau van expansief leren over wat goed onder-
wijs inhoudt. Met het balansmodel, als uitbreiding van 
het model van Engeström, willen we aangeven dat ont-
wikkeling holistisch bekeken dient te worden en alle on-
derdelen van het systeem meefibreren in de algehele 
ontwikkeling. Die ontwikkeling is in het balansmodel 
driedimensionaal te duiden (in tegenstelling tot het oor-
spronkelijke model dat plat is) door de mogelijkheid van 
het tonen van de opwaartse beweging die een fasering in 
ontwikkeling weergeeft. Bij Engeström is de Object/
Outcome een statisch punt in de tijd (zie slot van para-
graaf 5.2.1). 

In het balansmodel is bij Institutionalisering sprake van 
een aaneenschakeling van ontwikkelingsmomenten in 
de tijd die niet statische, maar dynamische ontwikke-
lingsprocessen weergeven. De evolutie van het activi-
teitssysteem voltrekt zich immers in meerdere stappen 
(zie figuur 7 in paragraaf 4.5.5). Er bestaat een interrela-
tie van dynamische processen die elkaar nodig hebben, 
opstuwen en beïnvloeden. Institutionalisering in het 
systeem is het resultaat van de veranderingen die op alle 
hoekpunten en de hexagoon plaatsvinden en niet alleen 
op de lijn Subject/Object. Het op elkaar afstemmen van 
alle componenten vraagt een zekere homeostase in het 
organische systeem, dat tijdelijk zal zijn vanwege de 
weerbarstigheid van de praxis. Daarom spreken we over 
‘het ontwikkelingsstreven naar evenwicht’ en van een 
‘balansmodel’!

8.3.5 Verbinding van inzichten 

Tot slot van deze paragraaf kijken we naar de verbinding 
van de inzichten: de hierboven geformuleerde kenmer-
ken met de definitie van het lerend activiteitssysteem en 
het balansmodel. Klopt de definitie met de inzichten die 
empirisch zijn gewonnen? We bekijken of de toedeling 
van de vier ontwikkelingsdimensies een verandering 
geeft in de formulering van de definitie van een lerend 
activiteitssysteem. Daarnaast kijken we of we verder zijn 
gekomen met de uitbreiding van het model ten opzichte 
van het oorspronkelijke model van het activiteitssysteem 
van Engeström.

We geven opnieuw de definitie van de lerende organisa-
tie weer uit de paragrafen 4.3.3 en 5.4.6, zoals we die uit 
de theorie hebben afgeleid en voegen het begrip ‘dyna-
misch’ toe (Engeström, 1987, pp. 125, 153; Chin & Benne, 
1969; Cozijnsen, 2014, p. 53) gezien de formulering van 
ontwikkelingsdimensie 3 en 4:

Een lerend activiteitssysteem als een dynamisch chaor-
disch systeem is een ambidextere organisatie (waarbij een 
deel van de spanning links/rechts: structuur/cultuur is 
opgelost door het discours over deze spanning) die er be
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wust op gericht is om in een zich evoluerende, expansieve 
leercultuur het samenwerkend leren en het leervermogen 
van individuen, groepen en de organisatie als geheel op 
zodanige wijze met elkaar te verbinden, dat continue ver-
andering optreedt door sociale interactie, bemiddeling, 
participatie en reflectie op alle drie de niveaus van leren 
in de richting van de door alle medewerkers met geza-
menlijke visie onderbouwde output en uitmondt in duur-
zaam kwalitatief verbeterde handelingen in het geheel 
van het activiteitssysteem, waarbij de componenten van 
het systeem op elkaar zijn afgestemd.

Het leren (individueel, team en organisatie) vindt plaats 
in stapjes via mechanismen die het leren vormgeven, zo-
als ontregeling, het doorlopen van een kennisspiraal en 
het organiseren van samenwerkend leren in het team. 
Dynamische processen doen zich voor bij het leren waar-
bij voortdurend spanning wordt ervaren die een rol speelt 
tussen elementen van structuur en elementen van cul-
tuur die op gespannen voet staan met elkaar (gedekt door 
ontwikkelingsdimensie 3, de dynamiek in de ontwikke-
ling van het systeem). De professionals in de school ver-
anderen kwalitatief op drie niveaus: het cognitief niveau 
door het toepassen van het ‘hogereordedenken’; op affec-
tief niveau met het doormaken van identiteitsontwikke-
ling en het reguleren van emoties; op conatief niveau106 
door het toepassen van de handeling (gedekt door ontwik-
kelingsdimensie 1, de persoonlijke ontwikkeling). 
Normatieve kwesties komen aan bod wanneer keuzes be-
argumenteerd worden die te maken hebben met waar-
den, opvattingen en motieven van de leraar. We verwijzen 
naar de paragrafen 4.2.4 en 4.2.6, waar we respectievelijk 
het discours bespreken en de persoonlijke ontwikkeling. 
Daar beschrijven we normatieve zaken die in processen 
van ordeleren en expansief leren via transformatie van 
educatieve uitgangspunten worden ontwikkeld (gedekt 
door ontwikkelingsdimensie 2, de normatief-re-educatie-
ve ontwikkeling). Alle drie genoemde niveaus, cognitief, 
affectief en conatief, dienen een ontwikkeling te onder-
gaan in relatie tot een OGO-arbeidsvraagstuk uit de les-
praktijk (een kwestie), zodat de leraar professioneler 
wordt in het toepassen van het OGO-concept voor wat 
betreft het begeleiden van ontwikkeling en leren van leer-
lingen. Het visiegestuurdwerken helpt hen bij het profes-
sioneler worden van het in de vingers krijgen van een re-
levant arbeidsprobleem. Gezamenlijke actieplannen, 
verbonden met onderliggende ideeën- en visieontwikke-
ling en besproken in het discours over wat goed onder-
wijs inhoudt, helpen om zaken die zijn afgesproken vast 
te leggen en te borgen. Borgen kan plaatsvinden als het 
activiteitssysteem zich in een dynamisch zelfregulerend 
evenwicht, een ‘homeostase’, bevindt (gedekt door ont-
wikkelingsdimensie 4, ontwikkelingsstreven naar even-
wicht; zie uitleg van homeostase bij dimensie 4 in para-
graaf 8.2.4). Door eigenaar te worden van de vernieuwing 
krijgt de lerende leraar meer ruggengraat om de gemaak-

te (morele) keuzen te verantwoorden (taal te geven, zie 
paragraaf 4.2.6 waarin de definitie van persoonlijk OGO-
meesterschap is gegeven) en evenwichtig te functioneren 
in duurzaam kwalitatief verbeterde handelingen in de 
nieuwe praktijk die OGO heet. 

We constateren dat de geformuleerde definitie kan wor-
den gedekt met de hoofdkenmerken die geformuleerd 
zijn als resultaat van dit onderzoek. Wanneer we de uit-
gangspunten van OGO en die van de lerende organisatie 
de revue laten passeren, concluderen we dat een OGO-
school zich op grond van haar doelstellingen als een ex-
pansief lerend activiteitssysteem dient te afficheren en 
zelfs als een professionele leergemeenschap (PLG), wil 
ze aansluiten bij de uitgangspunten van de theorie waar-
uit ze voortkomt: de activiteitstheorie en de daarmee ver-
bonden cultuurhistorische visieontwikkeling. De argu-
mentatie voor deze bewering bespreken we in de 
discussie onder ‘de lerende organisatie’ (paragraaf 8.4.3).

We zijn voornemens om van het balansmodel een diag-
nose-instrument te maken dat digitaal kan worden inge-
vuld en daarna de mogelijkheid geeft te zien waar en 
hoe nog ontwikkelingsaccenten te traceren zijn voor ver-
dere institutionalisering van het OGO-concept. Het 
wordt een instrument om de ontwikkelingsdimensies 
zichtbaar te maken bij het toepassen van handelings-
strategieën. Uiteindelijk gaat het bij de sturingskant 
vanuit leiderschap erom “risicofactoren om te zetten in 
slaagfactoren” (Cozijnsen, 2014, p. 56). Voor de zeven 
componenten uit het balansmodel worden indicatoren 
geconceptualiseerd op grond van deze studie voor elk 
van de vier ontwikkelingsdimensies. Zo kunnen leer-
problemen (risico- en belemmerende factoren) opge-
spoord worden die de invoering van OGO blokkeren of 
belemmeren. Er is uit af te lezen hoe de implementatie 
van OGO gebeurt en in hoeverre de school voldoet aan 
de criteria van een lerend activiteitssysteem. De toestand 
van het systeem komt zo in kaart of om het des Vygotsky’s 
te benoemen: het niveau van actuele ontwikkeling van 
het activiteitssysteem wordt zichtbaar gemaakt. 

8.4 Discussie

8.4.1 Kritische reflectie op het onderzoek

Selectiebias
Het probleem van selectiebias staat in sociaalweten-
schappelijk onderzoek bekend onder de namen selection 
bias, sample selection bias, self-selection en self-selectivity. 
Het kan optreden als respondenten, waarop het onder-
zoek zich richt, niet random zijn getrokken of doordat 
scholen zich terugtrekken waardoor een selecte groep 
overblijft. Het toewijzingsproces en de manier waarop 
de respondenten tot het onderzoek worden toegelaten, 
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kunnen de analyses dan vertekenen. In ons onderzoek 
treedt er een vorm van een zelfselectiemechanisme op 
dat aangeduid wordt met “partiële informatiebias” 
(Smits, 1999, p. 3). De vraag hierbij is of het onze con-
clusies heeft beïnvloed. We willen het probleem kort uit 
de doeken doen.

Er is een selecte groep geweest van scholen die naast de 
interviews schooldocumenten (schoolgids en school-
plan107), schoolleiderstest en de fasen van implementatie 
van OGO hebben aangereikt voor het empirisch onder-
zoek. In die groep zaten scholen uit de drie categorieën 
scholen (uit paragraaf 7.6.1): scholen die vergevorderd 
zijn met het OGO-concept, scholen die de richting uit-
gaan van OGO en scholen die nog aan de PGO-kant zit-
ten. Zoals blijkt, heeft de selectie er niet toe geleid dat de 
leiders van alleen de vergevorderde scholen hebben ge-
reageerd. Kortom: er is wel selectiebias, maar het is niet 
zo extreem dat er alleen maar de allerbeste scholen zijn 
onderzocht met al de instrumenten die zijn gebruikt. In 
de categorisering van de typen scholen blijkt dat er meer 
variabiliteit is in de scholen die in het onderzoek zijn 
opgenomen. 

Beperkingen door de opzet van het onderzoek
We hebben gedaan wat we voor ogen hadden, al is de 
dynamica van het onderzoek anders dan de logica van de 
presentatie die we hierbij opdienen: een sterke theoreti-
sche exercitie en een empirische sondering in een prak-
tijkonderzoek. Voor het empirisch praktijkonderzoek 
waren aanvankelijk vijftien scholen uitgekozen voor 
(speciaal) basisonderwijs verdeeld over heel Nederland. 
Helaas viel een sbo-school af vanwege de drukte rondom 
een directiewisseling, we hielden twee sbo-scholen over 
terwijl er vier mee zouden doen. We hadden graag meer 
sbo-scholen in ons onderzoek willen betrekken, omdat 
juist voor kinderen die met een beperking leven OGO de 
kans biedt aan te sluiten bij het niveau van actuele ont-
wikkeling van elk kind. We denken aan een uitspraak 
van een leraar onderbouw in de diachrone analyse van 
S7 (paragraaf 7.7.3): ”Bij ieder kind vind je een eigen in-
gang”. In de sbo-praktijken waar we geweest zijn, heb-
ben we ook gezien dat OGO mogelijk moet zijn in die 
context waarin met beperkingen van kinderen wordt ge-
werkt. In Nederland zijn er niet veel sbo-scholen die het 
aandurven het OGO-concept gestalte te geven in hun 
onderwijs. Voor leraren is het soms lastig aan te sluiten 
bij leerlingen die een andere achtergrond hebben dan 
zijzelf. González, Moll en Amanti (2005) wijzen erop 
dat als leraren op zoek gaan naar de ervaringen die kin-
deren buiten school opdoen en opgedaan hebben, ze tot 
andere oordelen komen over kinderen. Het aanboren 
van andere kennisbronnen dan de reguliere die we 
school noemen, kan een positieve invloed hebben op de 
leeridentiteiten die leerlingen op school opbouwen. Dat 
geldt vooral voor kinderen met een beperking, ook zij 

moeten de betekenis en betrokkenheid ervaren van het-
geen zij inbrengen of toevoegen aan de betekenisvolle 
wereld om hen heen. Wanneer bovenstaand inzicht van 
González et al. gemeengoed zou zijn in Nederland, zou-
den meer sbo-scholen OGO omarmen en dan was het 
onderzoek doen hoe OGO wordt ingevoerd binnen sbo’s 
gemakkelijker geweest. Het opnemen van sbo-scholen 
heeft mogelijk ook tot selectiebias geleid vanwege het 
beperkte aantal en het wegvallen van scholen; we zijn 
daarom voorzichtig om de conclusies uit dit onderzoek 
toe te passen op sbo-scholen.

We zien bij de implementatie van OGO dat het vaak be-
gint bij één persoon die de flow heeft om het concept in te 
voeren en de anderen in de school meekrijgt. Bij S12 was 
dat ook het geval als de binnen het onderzoek participe-
rende sbo-school. Echter, deze school besloot OGO niet 
verder in te voeren. Ook hier was er één docent die goed 
ingevoerd was in het concept en het aandurfde een start 
hiermee te maken. Toen zij een managementfunctie 
kreeg binnen de school, slaagde zij er niet in de vernieu-
wing gestalte te geven. De conclusies uit het onderzoek 
zijn vooral gebaseerd op de verkregen data bij reguliere 
basisscholen, en gelden ook voor die groep scholen.

Hoe belangrijk de reflectie is over de procesgang en re-
sultaten van het onderzoek heeft de onderzoeker erva-
ren bij de invoering van de interviews in het onderzoeks-
programma. Ook het bespreken van de analyse van de 
data met critical friends/sparringpartners leverde waarde-
volle discussies op. Het belang van het discours over die-
perliggende drijfveren en morele keuzes (welke code 
past bij welke uitspraak uit het interview is niet alleen 
een cognitieve keuze).

In het licht van de activiteitstheorie kreeg de rol van de 
onderzoeker een duidelijk accent, te weten die van deel-
nemer aan de OGO-praktijk. In de onderzoeksliteratuur 
over kwalitatief onderzoek worden eisen gesteld aan de 
persoon van de onderzoeker. Wederzijds vertrouwen is 
een beginvereiste (Maso & Smaling, 1998, p. 109). ”Men 
verleent een ander het hermeneutisch recht als men er-
van uitgaat, als men erop vertrouwt, dat de ander bedoelt 
wat hij of zij zegt, meent wat hij of zij zegt (waarachtig-
heid) en doet wat hij of zij zegt (betrouwbaarheid), en 
ook aanneemt dat die ander verantwoordelijkheid kan 
dragen, toerekeningsvatbaar is. Men verleent het her-
meneutisch recht aan de ander totdat onmiskenbaar 
duidelijk blijkt, dat de genoemde uitgangspunten feite-
lijk niet standhouden” (Maso & Smaling, 1998, p. 109). 
”In die dialogische relatie is openheid van geest (‘open-
mindedness’) van groot belang. Receptiviteit en het zich 
kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander 
(“role taking”) zijn onmisbaar” (a.w., p.110; Wester & 
Peters, 2009, p. 15). Voor ‘role taking’ wordt soms het 
begrip ‘verstehen’ gebruikt. Aangezien de onderzoeker 
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zelf meer dan tien jaar ervaring heeft in het basisonder-
wijs en nog steeds via stages van studenten basisscholen 
bezoekt, is er bekendheid met het type onderwijs. Om 
het gedrag van mensen als zinvol gedrag te kunnen be-
studeren, is de onderzoeker zich ervan bewust de objec-
ten zo te zien zoals de actoren deze zien (Wester & 
Peters, 2009, p. 15). Het primaire doel daarbij is toegang 
te krijgen tot de zienswijze van de actoren met het doel 
deze te kunnen reconstrueren. Het streven dient gericht 
te zijn op interactie en communicatieve symmetrie. De 
onderzoeker vond het kennen van de binnenkant van 
het basisonderwijs een positief element, het heeft het 
gevaar dat te snel conclusies werden verbonden aan uit-
spraken zonder dat de interviewer op zaken doorvroeg. 
Achteraf gezien heeft dat het onderzoek beïnvloed, om-
dat dan niet werd doorgevraagd of hetgeen werd opge-
vangen als zodanig door de geïnterviewde ook zo was 
bedoeld. Het kennen van de schoolwereld van binnenuit 
heeft het gevaar dat de onderzoeker geen objectieve po-
sitie kan innemen. Openhartigheid mag, maar dan op 
gepaste wijze. Maso en Smaling spreken van een triade 
(1998, p. 113): “die van openheid van geest, openhartig-
heid en dialoog (met name de andere kenmerken van de 
dialogische relatie zoals communicatieve symmetrie en 
wederzijds vertrouwen en respect)”. Aan het einde van 
het interview, wanneer de voicerecorder uit stond, vroeg 
de onderzoeker vaak wat men van het interview vond. 
De reacties waren meestal dat men vond dat de tijd snel 
voorbijging en dat het verkwikkend is om eens over het 
vak te praten met iemand van buiten de eigen organisa-
tie. Het retrospectieve element herkenden mensen bij 
zichzelf als een soort ‘zelfontleding’. Sommige vragen 
vond men lastig, zeker de vragen over welke belemme-
ringen het bemoeilijken om OGO door te voeren.

We wijzen erop dat soms tijdens de interviews een zeker 
Hawthorne-effect optrad. Dat is het effect dat de geïnter-
viewde gaandeweg het gesprek tot inzicht kwam108 als 
gevolg van de wijze van vragen stellen. Dat kunnen we 
illustreren met een vraag die gesteld werd over in het 
inzetten van de eigen capaciteiten en talenten van de ge-
interviewde in het proces van het invoeren van OGO. 
Dat leidde bij enkelen tot het inzicht zich voor het eerst 
bewust te zijn van hun eigen inbreng in dat proces. Het 
zette aan tot nadenken, tot reflectie, kunnen we zeggen. 
Dat heeft ertoe geleid dat sommigen tot de conclusie 
kwamen elementen die van toepassing zijn op het tran-
sitieproces in het team ter sprake te gaan brengen.

Generalisatieprobleem
”Kwalitatief onderzoek dat gebruikmaakt van semi-ge-
structureerde interviews of diepte-interviews zal niet 
kunnen worden gebruikt om generalisaties te maken 
over de gehele populatie als dit gebaseerd is op een klein 
en niet representatief aantal cases” (Saunders, Lewis, & 
Thornhill, 2008, p. 308). Dat is volgens Yin (1994, 2003) 

vaak het geval, volgens hem is generaliseerbaarheid bij 
kwalitatief onderzoek met diepte-interviews beperkt. In 
ons onderzoek is voor wat betreft de generaliseerbaar-
heid de toespitsing op die bepaalde praktijk van die 
OGO-school. Elke casus staat op zichzelf, maar laat zich 
wel verbinden met de andere cases. Volgens Miedema en 
Stam (2008, p. 58) is ”elke casus èn een onvergelijkbaar 
geval èn tegelijkertijd een voorbeeld van een algemeen 
verschijnsel”. Volgens Wardekker (2007) is de vraag of 
binnen kwalitatief onderzoek een onderzoeksresultaat 
een algemenere geldigheid bezit een niet relevante vraag. 
Generaliseerbaarheid wordt door Wardekker gezien als 
communiceerbaarheid. Hoe vertaalt men onderzoeksre-
sultaten in een begrippenapparaat dat door anderen 
wordt verstaan? Hoe rapporteert men als onderzoeker 
naar buiten en is het zo beschreven dat de ander het ook 
begrijpt? Redeneringen in algemene geldigheid zijn 
hierbij niet van belang. Het betekenisgeven van de on-
derzoeksresultaten is de verantwoordelijkheid van de in-
dividuele waarnemer en de groep waarnemers die de 
ontvanger en decodeerder is van de boodschap die de 
onderzoeker encodeert over zijn onderzoeksresultaten. 
”De theorie, impliciet aanwezig in het interpretatieve pa-
radigma is van mensen als interpreteerders en construc-
teurs van een betekenisvolle wereld” (Wardekker, 2000, 
p. 265). Belangrijk voor de onderzoeker hier in kwestie is 
dat de onderzoeksresultaten anderen aanzetten tot nieu-
we betekenisverlening en tot nieuwere deelneming aan 
betekenisvolle activiteiten. Zo hebben de onderzoeksre-
sultaten een generatief karakter.

Hiaat
Als we een kritische kanttekening bij het ontwikkelde 
heuristisch model willen maken, doen we dat voor een 
geconstateerd hiaat waarin het model niet voorziet. 
Hierbij doelen we op de kwaliteitszorg in de basisschool. 
Als we kwaliteit opvatten als “de mate waarin de school 
haar doelen behaalt, heeft kwaliteitszorg betrekking op 
het stelselmatig nagaan of dat het geval is en, zo niet, het 
systematisch uitvoeren van verbeteringen. Daarbij zijn 
drie stappen te onderscheiden: het vaststellen van de si-
tuatie, een vergelijking maken met de gewenste situatie 
en het bepalen van de acties die nodig zijn om deze te 
bereiken” (Visscher, Dijkstra & Karsten, 2012, p. 152). 
Ook OGO-scholen maken slagen in kwaliteitsverbete-
ring; als het bij de interviews ter sprake kwam, was het 
gericht op micro-elementen. Het balansmodel behoeft 
een verdere ontwikkeling om op onderdelen te voorzien 
in borging van kwaliteit die past bij de inhoud van het 
nieuwe object, de OGO-praktijk, die nog nader beschre-
ven kan worden (zie aanbevelingen).

Positieve opbrengst
We beschreven de heuristische kracht van het balans-
model (paragraaf 5.6.2) en brengen dat opnieuw in dit 
hoofdstuk voor het voetlicht (paragraaf 8.3.5). We heb-
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ben een definitie van het lerend activiteitssysteem ge-
conceptualiseerd en ontwikkelingsdimensies geformu-
leerd. Als we daarmee willen nagaan of scholen lerende 
organisaties zijn, schiet het model van Engeström te-
kort. Wat wij hebben willen conceptualiseren geeft 
handvatten aan schoolleiders en onderzoekers om de 
structuur-/cultuurverhouding te zien vanuit die vier ont-
wikkelingsdimensies. We hebben het model van 
Engeström als uitgangspunt genomen en hebben daar-
aan wat toegevoegd. Het balansmodel dient ertoe om die 
ontwikkelingsdimensies te kunnen benoemen in het 
totale activiteitssysteem. De heuristische kracht van het 
balansmodel is dat we er zinvolle dingen voor de OGO-
ontwikkeling over kunnen zeggen. Die kracht heeft het 
model van Engeström niet, omdat het zaken mist om 
mens- en organisatieontwikkeling (onze twee domei-
nen) ermee te kunnen duiden, zoals de driedimensiona-
liteit in het systeem. Daarbij gaat het dus niet alleen om 
die nieuwe praktijk dat als Object/Outcome van het sys-
teem dient, zoals bij Engeström, maar ook de leraren en 
hun leiders in hun ontwikkeling. Engeströms theorie 
gaf inzicht in de verbinding van het systeemniveau naar 
het niveau van het team (CoP) en het individuele niveau, 
al werkte hij dat niet tot in detail uit. Het nieuwgevorm-
de activiteitssysteem, het balansmodel, geeft meer zicht 
hoe de onderscheiden onderdelen op elkaar inwerken 
en hoezeer ze afhankelijk zijn van elkaar. Draait er een 
tol of propeller niet goed, dan trekt het hele systeem 
scheef. De roterende beweging op de componenten 
geeft de dynamiek aan in en tussen de subsystemen en 
het hele systeem. De wijze waarop individuele leraren 
zich ontwikkelden, bleek sterk afhankelijk van de ont-
wikkeling van het team, de CoP. Zo konden we een ver-
binding maken tussen de transitie op het niveau van het 
activiteitssysteem en het leren op individueel niveau.

Het inbrengen van de normatief-re-educatieve benade-
ring van schoolontwikkeling is ontstaan in de doorden-
king van de OGO-praktijk naar aanleiding van de dia-
chrone analyse voor S7. In veel basisscholen heerst er 
een sfeer om vanuit een opbrengstgerichte benadering 
(wordt verderop beschreven in paragraaf 8.4.4) naar ont-
wikkeling van kinderen te kijken. De vraag is dan: wat 
levert het onderwijs op, zodat de effectiviteit van scholen 
verbetert? Effectiviteit gaat dan over prestaties op het ge-
bied van taal en rekenen (OCW, 2011). Door de druk van 
de opbrengsten komt de hele vormingstheoretische en trans-
formatieve benadering onder spanning te staan. Velen 
zwichten onder die druk (van de inspectie, een syste-
misch element) door te kiezen voor de opbrengstmaat. 
De systeemwereld botst met de leefwereld. Waar econo-
mische en bestuurlijke normen, waarbij het om presta-
ties gaat, dominant worden, drijft men af van zingeving 
en persoonlijke relaties. Biesta (2012) pleit ervoor dat het 
onderwijs meer expliciet aandacht moet geven aan ethi-
sche, politieke en democratische dimensies van onder-

wijzen. Met het inbrengen van de normatieve benade-
ring bedoelen we een inbreng te waarborgen van het 
vormingstheoretisch voorteken. Het onderwijspedago-
gisch denken moet krachtig worden gestimuleerd in 
scholen en dat beredeneerd vanuit het neovygotskyaans 
paradigma. We hebben gemerkt dat juist bij OGO-
scholen, waar het vormingselement het hart van het 
concept inhoudt, die druk ook een rol speelt en het daar-
door moeilijker wordt om ten volle vanuit het hart voor 
het OGO-concept te kiezen. Als scholen minder het 
OGO-vignet naar binnen en buiten toe afficheren, ligt 
het kiezen van een tweesporenbeleid (PGO en OGO) 
voor de hand. De eclectische benadering doet het merk 
‘OGO’ vervagen en bevordert de fragmentering, zo za-
gen we, met name in S3 en S6. In paragraaf 2.2 beschre-
ven we de uitgangspunten van OGO. Een belangrijke 
invalshoek daarbij is de ‘pedagogische’ in de zin van: 
brede persoonsontwikkeling. Deze ontwikkeling is per 
definitie normatief en educatief. 

Als slot van de kritische reflectie willen we een positieve 
‘bijvangst’ vermelden die het onderzoek heeft opgele-
verd. Naast de opbrengsten die in dit hoofdstuk voor het 
voetlicht zijn gebracht, merken we op dat er een ideeën-
ontwikkeling heeft plaatsgevonden die in OGO-scholen 
verdieping oplevert op velerlei gebied. Naast de kennis-
ontwikkeling en het groeien als individu en team in ge-
meenschapszin (domein 1 uit deze studie) zien we in de 
praktijkontwikkeling (domein 2 uit deze studie) dat als 
OGO neerslaat en geïnstitutionaliseerd wordt dat er 
meer gaande is dan het sec invoeren van het gebruik van 
de instrumenten, zoals Horeb en thematiseren. Het sys-
teem als totale organisatie ondergaat een transformatie 
die meer omvat dan de som der delen!

8.4.2 Vergelijkbare evidentie

Het evolueren van (speciale) basisscholen tot activiteits-
systemen is een omvangrijk proces dat in gezamenlijk-
heid dient te gebeuren. Fullan (2001a) is al te rooskleu-
rig als hij beweert dat scholen voor primair onderwijs 
zo’n drie tot vijf jaar nodig hebben om een vernieuwing 
door te voeren en scholen voor voortgezet onderwijs vijf 
tot zes jaar. Een vernieuwing voor een heel district, zoals 
dat in de Verenigde Staten plaatsvindt, duurt zes tot acht 
jaar. We kunnen niet zomaar landen met elkaar vergelij-
ken; onderwijssystemen en culturen verschillen. Uit dit 
onderzoek blijkt juist dat er geen algemene uitspraken 
zijn te doen over de duur van de vernieuwing van PGO 
naar OGO. De duur hangt af van de aard, het aantal be-
lemmeringen, én vooral van de investeringen die de 
schoolorganisatie doet, of bereid is te doen, om die pro-
blemen te erkennen en op te lossen. Als we in ons on-
derzoek alleen al S3, S7 en S10 vergelijken, dan zijn ze 
alle drie lang bezig met OGO, maar ze staan er verschil-
lend in vanwege verschillende verandercapaciteiten. S3 
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heeft nog niet de paradigmashift gemaakt, terwijl S7 dat 
wel doet en S10 bezig is die verschuiving te maken. Het 
hangt van veel factoren af hoe lang een school erover 
doet die slag te maken. Bovendien zien we schoolleiders 
de factor tijd relativeren. Als we de diachrone analyse 
bezien van S7 (zie paragraaf 7.7), dan is het invoeren van 
OGO een permanent proces. Daarbij is de weg naar 
OGO het doel en niet het institutionaliseren ervan.

We hebben onze bevindingen vergeleken, als een soort 
crosscheck, met de evidentie die anderen hebben gevon-
den vanuit hun perspectief van lerende organisaties. We 
merken op dat Koster en Onstenk (2009) in een publi-
catie over werkplekleren summier een hoofdstuk heb-
ben gewijd aan kenmerken van een lerende organisatie, 
wil zij als ‘lerend’ worden beschouwd. Zij geven aan dat 
leren in teams altijd in groepsverband gebeurt, dat leren 
plaatsvindt van impliciet naar expliciet (zij baseren hun 
bevindingen ook op Nonaka & Takeuchi, 1995). Zij bena-
drukken de sociale context van het leren en het zich ont-
wikkelende karakter in het ondernemen van experimen-
ten (Koster & Onstenk, 2009, pp. 212, 217-219). Wij 
komen met ons onderzoek tot soortgelijke en verder-
gaande meer specifieke conclusies voor de OGO-scholen 
die wij hebben onderzocht. Ook Popeijus en Geldens 
(2009) schreven over betekenisvol leren onderwijzen in 
de werkplekleeromgeving. Zij beschrijven leren als een 
ontwikkelingsproces en gebruiken terminologie die ook 
op OGO betrekking heeft, als ”betekenisvolle activitei-
ten” (p. 37) en geven een Vygotskyaanse onderwijsbena-
dering dat leren plaatsvindt ”in sociale relaties, in inter-
actie, door actieve deelname met meer ervaren anderen, 
in activiteiten die op een bepaalde manier in hun soci-
aal-culturele context zijn gestructureerd” (p. 39). Ook 
Wardekker (1997) benadrukt dat lerenden leren beteke-
nis te geven aan betekenisvolle activiteiten om hen heen 
door meedoen, participatie in activiteiten waarin ook le-
raren meedoen, meespelen en meeonderzoeken. 
Resultaten uit onderzoek (zie Cozijnsen, 2014; Kneyber 
& Evers, 2013; Sleegers & Van Dael,109 2012) laten zien 
dat de intensiteit van de samenwerking tussen leraren 
en de ontwikkeling van de school als geheel afhangt van 
de mate waarin scholen mogelijkheden creëren voor le-
raren om van en met elkaar te leren (Sleegers, Geijsel & 
Van den Berg, 2002). Het team functioneert beter naar-
mate leraren binnen een team meer taakafhankelijk zijn 
van elkaar (Runhaar, 2008). In OGO-scholen worden in 
verschillende gremia mogelijkheden gecreëerd om van 
en met elkaar te leren. Voor het individuele leren wijzen 
Mitchell en Sackney (2000) op het belang van de per-
soonlijke capaciteit van leden van schoolteams om zich 
professioneel te ontwikkelen en actief kennis te (re)con-
strueren en toe te passen. Deze persoonlijke capaciteit 
lijkt te worden beïnvloed door psychologische factoren, 
zoals opvattingen, emoties, betekenisgeving, betrokken-
heid van leraren en de persoonlijke doelmatigheidsbele-

ving (Coburn, 2001; Spillane, Reiser & Reimer, 2002; 
Sleegers et al., 2002; Van Veen, Sleegers & Van den Ven, 
2005). Daarnaast lijkt de aard van de uit te voeren taak 
(kruisjeslijsten bijhouden door OGO-leraren druist te-
gen hun gevoel in om het kind alleen op output te beoor-
delen) een rol te spelen in hoe gemotiveerd leden van 
een team zijn om te leren. We zien bij OGO-leraren een 
sterke intrinsieke motivatie. Onderzoek laat zien dat lei-
derschap een belangrijke factor vormt bij het leren op 
organisatieniveau. Voor schoolverbetering en onderwijs-
ontwikkeling lijken visieontwikkeling, het stimuleren van 
reflectie en individuele ondersteuning als aspecten van 
transformationeel leiderschap van belang (Geijsel, 
Sleegers, Leithwood & Janntzi, 2003; Leithwood, Jantzi 
& Steinbach, 1999; Thoonen, Sleegers, Oort, Peetsma & 
Geijsel, 2012; Wardekker, 2012, p. 39). De term ‘intra-
ceptie’ (Spangenberg & Lampert, 2011, p. 264) dekt de 
lading van een kerncompetentie voor transformationeel 
leiderschap. Het gaat om ontvankelijk zijn voor gevoe-
lens en denkbeelden van anderen, maar ook een empa-
thische houding met de behoefte om de ander te willen 
begrijpen. ”Echt gehoord worden in je ambities”, merkte 
een lerares onderbouw op in de diachrone analyse (para-
graaf 7.7.4). Andere onderzoeken geven een vergelijkba-
re evidentie, waardoor we onze uitkomsten meer en 
diepgaander kunnen etaleren. Met name de vier ontwik-
kelingsdimensies die in beeld komen voor de ontwikke-
ling van een school als lerend activiteitssysteem. Als 
crosscheck vanuit het OGO-perspectief willen we tot slot 
het werk noemen van Bruin (2013, p. 20 e.v.) die een 
concrete beschrijving geeft van een OGO-school die het 
concept invoert. Zij concludeert dat scholen die het goed 
doen bij de invoering van OGO vanuit het management 
sturing wordt gegeven, mede door middel van onder-
steuners die coachend te werk gaan om leraren in hun 
handelingsverlegenheid verder te helpen. Zij gebruikt 
de metafoor van een reisverhaal van een schip dat een 
team voorstelt. Er moet worden genavigeerd, kaart gele-
zen, afgestemd, koers bepaald en kwaliteit moet worden 
verankerd. Kernpunten van haar bevindingen ten aan-
zien van de leiders van de school zijn: visiegebonden 
keuzes durven maken, intellectuele power hebben, re-
flecteren met het OGO-concept in de hand, brede ont-
wikkeling voor ogen hebben, een onderzoekende hou-
ding hebben, in staat zijn zones van naaste ontwikkeling 
voor het team op te bouwen en leraren reële kansen op 
ontwikkeling geven en hen van feedback voorzien.

8.4.3 De lerende organisatie

In ruim dertig jaar onderzoek doen, is nog steeds geen 
samenhangende visie ontwikkeld op wat ‘organisato-
risch leren’ eigenlijk is. Op grond van de literatuurstudie 
moesten we concluderen dat we bij het kiezen van een 
theoretisch model over niet al te veel empirische eviden-
tie beschikken (zie ook Cozijnsen, 2014, p. 9). De mees-
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te aanzetten tot theorievorming lijken te blijven steken 
op het niveau van de stimulus-responstheorie waar 
Weick (1991) de vinger op heeft gelegd. Dat sluit sterk 
aan bij de behavioristische leertheorieën. Deze benade-
ring van vernieuwen/verbeteren leidt niet zelden tot 
routinematig gedrag: het wordt erin geslepen en vervol-
gens komt men in een stadium van ‘dat doen we hier nu 
eenmaal zo’; mentale modellen slijten vast en het leren 
blijft steken in de single-loop. 

In het onderwijs is men vaak gericht op ‘zeg maar wat ik 
doen moet’ en heeft men geen boodschap aan het ach-
terliggende concept, waardoor de essentie van de ver-
nieuwing niet wordt opgepakt. Spangenberg en Lampert 
(2011) deden een trendanalyse, gebaseerd op 26 jaar lang 
Motivaction-onderzoek naar waarden en leefstijlen. Zij 
hebben het over een ‘grenzeloze generatie’ en de ‘BV 
IK’, jongeren van nu tussen de 15 en 24 jaar, van wie een 
substantiële groep behoefte heeft aan structuur die ge-
boden wordt door een directieve leider. Ze hechten min-
der aan gemeenschapszin (a.w., p. 51). Zij zijn gebaat bij 
protocollen, procedures en een focus op de korte ter-
mijn. Veranderende arbeidsrelaties zijn zakelijker en 
voorwaardelijker geworden (Van der Sluis, 2012, p. 64). 
Zo ontstaat een mentale afstand met de inhoud van het 
werk en raken mensen niet meer intrinsiek gemotiveerd 
er volledig voor te gaan. Als we dat verbinden met wat er 
nodig is om van een basisschool een lerend activiteits-
systeem te maken, dan hebben jongeren extra coaching 
nodig om los te komen van vaste structuren die ze ver-
wachten van directieve leiders. Zo’n type leider past ook 
niet in een OGO-school. In ons onderzoek was het een 
oudere ib’er die de opmerking maakte over jongere col-
lega’s die te verbinden is met de uitkomsten van het 
Motivactiononderzoek. Ze beweerde dat jongere colle-
ga’s beter hun grenzen kunnen aangeven en dat ze in 
structuren denken. Jongeren weigeren werk gemakkelij-
ker, omdat ze vinden dat ze het niet aankunnen. Dat kan 
volgens haar assertiviteit zijn, maar het kan ook gebrek 
aan flexibiliteit zijn. Zij loopt er in elk geval tegenaan 
met haar coaching als ib’er (S9, ib-bb, paragraaf 7.4.1). 
De focus op alleen de structuurkant van de organisatie 
heeft invloed op de verandercapaciteit van organisaties, 
zo zagen we, en dat stagneert de invoering van OGO. Zo 
ontstaan er volgens Van Emst (2002, p. 9) bij vernieu-
wingen alleen maar trillingen in plaats van aardbevin-
gen. Veranderingen in paradigma A (het oude systeem) 
zijn volgens hem gedoemd te mislukken, ze worden ge-
dropt van bovenaf en het gevolg is dat het slechts een 
sausje vormt over het oude patroon. Paradigma B (het 
nieuwe systeem, in dit geval OGO) veronderstelt dat de 
vernieuwing van binnenuit en onderaf komt en gedra-
gen wordt door de medewerkers en vanaf de fundamen-
ten aangepakt wordt. De aardbeving doet de grondves-
ten afbrokkelen en een nieuw fundament (lees: 
visiegestuurdwerken en handelingskennis) is nodig om 

het bouwwerk van de vernieuwing grond te geven (zie 
figuur 16 in paragraaf 5.4). Dat begint, zo zagen we van-
uit de theorie van Engeström, met het stellen van kriti-
sche vragen over het oude systeem, omdat men zich niet 
meer thuis voelt in dat systeem.

Als het gaat om modellen van de lerende organisatie wor-
den de publicaties van de organisatiedeskundige Peter 
Senge dikwijls als inspiratiebron gebruikt. We hadden 
deze kunnen inzetten, maar we kozen een andere weg. 
In de praktijk hebben we gezien dat scholen verstrikt ra-
ken in hun kostenplaatje als ze alles van Senge willen 
toepassen in hun organisatieontwikkeling. Het leren 
wordt daarbij gezien als een aanpassingsgericht verande-
ringsproces in plaats van een proces van kenniscreatie en 
-interiorisatie. Daarnaast wordt er sterk gewerkt vanuit 
individueel leren en is er nauwelijks oog voor wat organi-
satorisch c.q. samenwerkend leren precies inhoudt in 
het kader van de organisatie als systeem. Als we de vijf 
disciplines van Senge110 niet opvatten als een doel op zich 
om een gehele lerende organisatie te creëren, maar als 
een middel waarmee op teamniveau het leren in de 
school wordt bevorderd, dan zijn ze te gebruiken. Al blijft 
verbinding met de activiteitstheorie gekunsteld. 

We kijken naar de wijze waarop de omgeving georgani-
seerd is en deze evolueert vanuit de activiteitstheorie. 
Veel modellen van de lerende organisatie botsen met de 
premisse dat onderwijzen niet het inzetten van alleen de 
juiste stimuli is. Het gaat om het creëren van de juiste 
condities ‘tussen de oren’ van de organisatie. In plaats 
van een black-boxtheorie van het bestuderen van de rela-
tie tussen prikkel en gedrag zal het tussenliggende niet 
direct zichtbare proces dat in de organisatie als organisme 
optreedt, aandacht moeten krijgen. De benadering vanuit 
de activiteitstheorie geeft nauwelijks ruimte om het mo-
del van Senge als uitgangspunt te nemen voor de leren-
de organisatie in dit onderzoek. Om die reden hebben 
we geen keuze gemaakt voor zijn model. Al is zijn on-
derscheiding van de vijf kenmerken van de lerende orga-
nisatie als zodanig wel met de praktijk te verbinden, the-
oretisch wordt dat lastiger. In paragraaf 4.2.6 verwijzen 
we naar Senge in verband met persoonlijk meester-
schap. In die paragraaf conceptualiseren we wat we ver-
staan onder persoonlijk OGO-meesterschap. We willen 
een verbinding maken van individueel leren en de per-
soonlijke ontwikkeling van leraren met de uitgangspun-
ten van de lerende organisatie. In paragraaf 5.6.1 noe-
men we Senge ook als we ons model vergelijken met 
andere modellen. Senge gebruikt deze term in het kader 
van organisatieleren. Hij beschouwt deze discipline 
(naast mentale modellen, gemeenschappelijke visie, 
teamleren en systeemdenken) als een belangrijke waar-
op een lerende organisatie is gebouwd. Waar Senge op 
doelt, is dat persoonlijk meesterschap meer een proces 
is dat een streven naar groei en ontwikkeling inhoudt. 
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Professionele ontwikkeling en groei zijn nauw verbon-
den met persoonlijke opvattingen, motieven, en waar-
den van de professionals (hun mentale modellen). Het 
is daarom wellicht dat de Onderwijsraad (2013) persoon-
lijke professionaliteit verbindt met ‘persoonlijk meester-
schap’ en ‘mentale modellen’, zoals geconceptualiseerd 
door Senge (1994, p. 141).

Als we de lijn van de activiteitstheorie volgen, komen we 
uit bij de opvattingen van Garwin (1993), Argyris en 
Schön (1978). Heel expliciet vermeldt Garwin ‘gedrags-
verandering’ als uitkomst van het geleerde. Dat past bij de 
in deze studie geformuleerde definitie van leren (zie para-
graaf 5.4.1/5.4.6), evenals het door Argyris (1993) voorge-
steld herstructureringsproces in de ontwikkeling van le-
rende organisaties. De opvattingen van Nonaka en 
Takeuchi (1995) passen in de activiteitstheorie. Volgens 
hen is een lerende organisatie een plaats waar mensen 
voortdurend ontdekken hoe zij leren om hun eigen wer-
kelijkheid te creëren en te veranderen. Zij zetten een goed 
doordacht theoretisch model neer en doen een geslaagde 
poging om kenniscreatie uit te leggen die plaatsvindt 
door samenwerkende leerprocessen. Toch willen we van-
uit de activiteitstheorie die theorieopvattingen onderwer-
pen aan kritische kanttekeningen. We plaatsen vier kant-
tekeningen bij de opvattingen van Nonaka en Takeuchi. 
Dat doen we vanuit eigen inzichten en vanuit Lagerweij 
en Lagerweij-Voogt (2004) en Engeström (2000, 2001). 
Het blijkt dat deze theorie nauwelijks toetsbaar is. De 
vraag blijft hoe je impliciete kennis kunt meten. Bij een 
reeks gehanteerde begrippen, variabelen en hypothesen 
missen we in de theoretische verhandeling van Nonaka 
en Takeuchi de juiste operationaliseringen om deze te 
kunnen plaatsen en vergelijken met andere theorieën. In 
navolging van Engeström (2001) merken we op, dat de 
aanname van de toewijzing van kenniscreatie nog te veel 
van boven uit de organisatie (het management) komt, on-
danks hun optiek voor de strategie van middle-up-down. 
Het blijft een managementbesluit. Als laatste kantteke-
ning is er de koppeling met expansief leren. Dat type le-
ren veronderstelt een activiteit (zie paragraaf 4.2.1) die 
gepaard gaat met dilemma’s en het problematiseren en 
transformeren van het bestaande. Het externaliseren van 
een nieuwe culturele praktijk staat voorop. Dat betekent 
concreet dat leren per definitie niet gepaard gaat met 
”vloeiende en conflictvrije socialisatie” (Engeström, 2001, 
p. 151). Nonaka en Takeuchi spreken zelfs van ”sympathi-
zed knowledge” (Nonaka &Takeuchi, 1995, p. 71). Dat past 
niet in het paradigma van de activiteitstheorie van 
Engeström dat ervan uitgaat dat leren gepaard gaat met 
het conflictueus bevragen van de bestaande en historisch 
gegroeide activiteit en dat ‘de enige constante’ bij verande-
ring in een activiteitssysteem ‘disbalans’ is.

Op grond van de vier genoemde kenmerken (paragraaf 
8.3.3) kunnen we in vér-ontwikkelde OGO-scholen (de 

innovators), zoals in S5, S7, S9 en S11, spreken van een 
‘professionele leergemeenschap’ (PLG). S1 is ook vergevor-
derd, maar daar zijn andere criteria aangevoerd dan ken-
nisontwikkeling om de school daarbij op te nemen. Dat 
doen we op grond van twee argumenten: 1. Op basis van 
de inbedding van kennis en leren in de sociale context 
van de school, de ervaringen van leraren zelf en het feit 
dat kennis en leren worden bevorderd door sociale inter-
actie en reflectie. 2. De impact die kennis en leren heb-
ben voor de lespraktijk van de docent, zodat die het leren 
en zich ontwikkelen van kinderen ten goede komen. 
Kenmerken zijn dan concreet: gerichtheid op het leren 
van leerlingen, gedeelde waarden en visie, collectieve 
verantwoordelijkheid, samenwerking met elkaar, reflec-
tie op en onderzoek van de eigen praktijk. We weten ons 
in deze visie gesteund door Sleegers en Van Dael (2012, 
p. 125), Verbiest (2007, 2008), Lomos, Hofman en 
Bosker (2011). We stellen daarom OGO-scholen als le-
rende organisatie voor als ‘OGO-PLG’s’. Dit wordt on-
dersteund door een publicatie van Bruin (2013, p. 24), 
die een PLG beschrijft in een fusieschool die OGO in-
voert.

We hebben de vier genoemde hoofdkenmerken uit dit 
onderzoek vergeleken met een in 2013 verschenen on-
derzoek uit het bedrijfsleven door Kemperman, 
Geelhoed en Op ’t Hoog (2013) naar effectieve business-
modellen om het lerende vermogen van organisaties te 
vergroten. Hun conclusie is dat briljante businessmo-
dellen bij inspirerende bedrijven vier fasen doorlopen: 
gedreven vanuit visie een aansluitende merkpositione-
ring; implementatie met volharding en consistentie; 
baanbrekende waardecreatie; integriteit behouden en 
vooruitgang stimuleren (a.w., pp. 294, 295). In hun 
voorbeelden staan treffende overeenkomsten met onze 
bevindingen in OGO-scholen. OGO kan aangemerkt 
worden als een ‘merk’ dat gepositioneerd wordt bij in-
terne en externe publieksgroepen (stakeholders). OGO is 
onderscheidend en duurzaam te vertalen in onderwijs-
segmenten, het heeft waarde voor leerlingen en leraren. 

Ter afsluiting van deze paragraaf en de overgang naar de 
volgende vermelden we dat de Onderwijsinspectie het 
voornemen heeft een nieuw Waarderingskader 
(Bijsterbosch, 2014) in te voeren als de Tweede Kamer 
akkoord gaat. Daarbij worden vijf tot zes kwaliteitsgebie-
den voorgesteld (zie het slot van de volgende paragraaf). 
Bij kwaliteitsgebied 4, kwaliteitszorg en ambitie, staan 
drie indicatoren: ‘evaluatie en verbetering’, ‘kwaliteit-
scultuur’, en ‘verantwoording en dialoog’. Hier worden 
aspecten genoemd die de lerende organisatie raken. Al 
is de lerende organisatie geen onderdeel van het 
Waarderingskader sec, toch zal gekeken worden naar 
het lerende vermogen van de schoolorganisatie in se-
cundaire zin en kunnen schoolteams daarover uitspra-
ken verwachten.
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8.4.4 Schooltoezicht door inspectie als 
belemmering of uitdaging

In de empirische verkenning is de onderwijsinspectie 
genoemd als een mogelijke belemmering van buitenaf, 
evenals de ouders. Leraren en schoolleiders bedoelen 
dan de spanning die opgeroepen wordt door het school-
toezicht van de inspectie en de plaats die daaraan kan 
worden gegeven in het vernieuwingsproces. Bijvoorbeeld 
twee schoolleiders gaven aan dat ze schooltoezicht zien 
als een uitdaging. Ze noemden dat de inspectie gezien 
kan worden als een actor in ons onderwijsbestel, waar-
mee men moet leren omgaan. Zich proactief opstellen 
helpt volgens hen. De onderwijsinspectie overleven is 
een opdracht (Radersma & Van der Weijden, 2013). 
Wanneer men de uitdaging aangaat om van het toezicht 
iets te maken door te etaleren waarvoor men in de OGO-
school staat, is het geen belemmering, maar een kans. 
Het opbrengstgerichte denken vanuit de inspectie vormt 
op zich geen barrière voor OGO-scholen. Het gaat ech-
ter (deels) om andere opbrengsten die met andere in-
strumenten worden getoond. De inspectie was in het 
verleden ‘de ogen en oren van de minister’, is nu ‘de af-
rekenaar op leeropbrengsten’. Wat ze moet worden: 
‘handelsreiziger in goede praktijken’, volgens Radersma 
en Van der Weijden (2013). De auteurs wijzen op een 
grote mentale onderwijsziekte: ETMS (Educational Test 
and Measurement Syndrome, het zogenaamde meten-
is-wetensyndroom). De inspectie roept altijd kritiek op, 
zo beweert Gerrits (2011, p. 9) en dat vraagt om een con-
structieve opstelling van betrokkenen om ondanks de 
druk van de inspectie de kwaliteit van het onderwijs voor 
het voetlicht te brengen. Inspecteur-generaal Roeters (in 
Gerrits, 2011) geeft in het interview met Gerrits aan dat 
schoolleiders erkennen geschokt te zijn door het inspec-
tieoordeel, maar later blij zijn wakker te zijn geschud. 
Roeters (in Gerrits, 2011, p. 9) spreekt van een “wake up 
call” (ontregeling!). Schoolleider Godlieb richtte zich 
eerder in zijn kritiek op de ‘afrekencultuur’ van de in-
spectie (Gerrits, 2011, p. 4) en haalde vlot 24.000 steun-
betuigingen op. Boes (2006) beweert dat toezicht ver-
nieuwing in het onderwijs belemmert (zie ook SOVO, 
2007, p. 15). Ook scheidend voorzitter van de 
Onderwijsraad Van Wieringen (in Gerrits, 2011) merkte 
op het goed te vinden als de inspectie een stapje terug-
deed, naar toezicht op hoofdlijnen en op inhoud. 

In de OGO-scholen zien we twee lijnen in de omgang 
met de inspectie: scholen die door de kritiek van de in-
spectie krachtiger laten zien dat ze opbrengsten op an-
dere wijzen laten zien en hun kwaliteit van het onder-
wijs voor het voetlicht brengen enerzijds, anderzijds 
scholen die ervoor weglopen en de inspectie de schuld 
geven van het stagneren van implementatieprocessen. 
In laatstgenoemde scholen treedt ‘externe attributie’ op 
(de inspectie de schuld geven van vertraging). Dat me-
chanisme is te allen tijde een zwaktebod. Op dat mecha-

nisme van externe attributie wijst Reezigt (2012, p. 37). 
Zij beweert dat scholen in hun verklaring de oorzaak 
van slecht presteren vaak buiten zichzelf zoeken, in de 
leerling of andere schuldigen. Het zijn volgens haar 
vaak zwakke scholen die dit mechanisme inzetten om 
de resultaten te maskeren.

Onzes inziens vormt de inspectie op zich geen belem-
mering, hooguit een oorzaak van een belemmering, 
doordat ze spanning veroorzaakt die de school niet kan 
of wil oplossen. De PO-Raad (2009) houdt een pleidooi 
om vaker met de inspectie om de tafel te gaan om de 
ruimte op te eisen om een inhoudelijke professionele 
dialoog te voeren over de omstandigheden die hebben 
geleid tot de resultaten in de school. Conflicten hoeven 
niet te bestaan als men professioneel met de inspectie 
het gesprek aangaat of conflicten ziet als uitdagingen. 
Juist uit deze studie leren we dat bij groeiprocessen (ook 
op organisatieniveau) die conflictspanning/ontregeling 
juist nodig is om proactief ontwikkeling in gang te zet-
ten, zoals we dat zien bij de diachrone analyse van S7. 
Conflicten zijn bronnen voor ontwikkeling. Dan is de 
inspectie geen belemmering, maar een uitdaging. 
Sommige scholen pakken die uitdaging op. In de bele-
ving van veel schoolleiders is het zich bedreigd voelen 
door de inspectie een gepasseerd station. De bedreiging 
komt nu veelal van binnenuit, van de grote besturen 
waaraan een OGO-school soms als ‘éénpitter’ verbon-
den is. De directeur van S7 gaf aan dat het vechten is bij 
het bestuur om de visie op OGO zuiver te houden. De 
druk van de opbrengsten kan visieontwikkeling doen 
vervagen. Op zich is het focussen op opbrengsten geen 
bezwaar, het data-driven kijken naar opbrengsten (zie: 
Earl & Katz, 2006; Geijsel & Krüger, 2005; Krüger, 
2010) kan worden benut ten behoeve van schoolontwik-
keling en verandercapaciteit. In het doorschieten van het 
alleen kijken naar output en producten bij de opbreng-
sten schuilt gevaar. In Amerikaanse publicaties wordt 
stelling genomen tegen een beoordeling van scholen die 
uitsluitend is gebaseerd op toetsgegevens/output en out-
putkwantificatie voorstaan. Rothstein (2009, p. 27) ge-
bruikt hiervoor de term ”goal distortion” (doelvervor-
ming). Deze vervorming kan men tegengaan door een 
breder scala aan onderwijsopbrengsten toe te staan en te 
meten. Voor OGO-scholen zou het een uitkomst zijn als 
teams ertoe worden uitgedaagd hun opbrengsten op hun 
eigen manier te etaleren in procesbeschrijvingen. Dat ge-
beurt ook al, met name via portfolio’s en dergelijke. Er 
zijn valide instrumenten aanwezig in de scholen om op-
brengsten te laten zien. We hebben het dan over effecti-
viteitsinterpretatie van kwaliteit. OGO-scholen doen er 
goed aan meer werk te maken van de ontwikkeling van 
een geschikte opbrengstmaat. Het is wenselijk procesbe-
schrijvingen voor de OGO-praktijk te zien als mogelijk-
heid voor opbrengstmeting, waarbij procesindicatoren 
dienst doen als (k)ijkpunten (Scheerens, 2011, geeft voor-
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beelden van procesindicatoren bij burgerschap). 
Radersma en Van der Weijden (2013) geven voorbeelden 
van procesbeschrijvingen voor sociale competenties. Ze 
doelen hierbij op observaties van leraren en zelfrappor-
tage van leerlingen in de hogere klassen van het basison-
derwijs. De opgestelde kwaliteitskaarten voor OGO kun-
nen dienst doen bij het opstellen van procesindicatoren 
(Van Andel, 2008a).

Tegengas tegen eenzijdige opbrengstmaat
Opbrengstgericht werken (OGW) neemt een prominen-
te plaats in als reactie op de tegenvallende prestaties in 
de kernvakken van het basisonderwijs. Recente publica-
ties over het ontwerpen van OGW komen de basisscho-
len en pabo’s binnen om leraren en studenten ermee 
vertrouwd te maken (Ledoux, Blok, Boogaard & Krüger, 
2009; Smeets, Wester & Kuijk, 2011; Bakx, Ros & Teune, 
2012; zie ook essay over de economisering van het on-
derwijs: Lock, 2012). OGW lijkt de nieuwe mantra in het 
onderwijs te worden en voor 2018 wordt de wens uitge-
sproken dat 90% van alle basisscholen OGW toepast (in 
2011 geldt dat voor 30% van de basisscholen). Die ambi-
tie is vastgelegd in de nota Basis voor presteren (OCW, 
2011). Houtveen (2011, p. 3) spreekt van ”toetsgekte”. 
Tegelijkertijd zien we protesten tegen het alleen maar 
insteken op (cognitieve) opbrengsten. Pompert spreekt 
over “betekenisvolle opbrengsten” (Pompert, 2012b, p. 
12). We wijzen nog op drie recente publicaties (in volg-
orde van het verschijnen: De Muynck, Both & Visser-
Vogel, 2013; Goorhuis-Brouwer, 2014; Bulterman & De 
Muynck, 2014) waarin bij de eerste een pleidooi wordt 
gevoerd een koppeling te maken tussen OGW en HGW 
(HandelingsGericht Werken). Die koppeling leidt tot 
een aanpak die zowel leerlinggerichtheid als een brede 
vorming bevordert en ook de kwaliteit van het onderwijs 
ten goede komt. 

“Bij complexe vraagstukken is de verleiding groot om 
toevlucht te nemen tot een technisch-instrumentele be-
nadering die duidelijkheid en houvast lijkt te bieden (at-
tractors). Deze attractors horen bij het professionele werk 
en kunnen niet buiten werking worden gesteld” (CEPM, 
2013, p. 17). Uit ons onderzoek blijkt dat de inspectie dui-
delijk gezien wordt als een ‘attractor’; het is de uitdaging 
van de schoolleider om vanuit het professioneel hande-
len de confrontatie aan te gaan door een rechtvaardiging 
te communiceren voor het eigen handelen. We doelen 
hierbij op het gegeven dat OGO-scholen niet tegen op-
brengsten zijn, maar wel tegen opbrengsten die eenzij-
dig de cognitieve prestaties van kinderen meten. OGO-
scholen hebben hun eigen instrumenten om hun 
opbrengsten voor het voetlicht te brengen.

‘Opbrengstgericht werken’ is een aanduiding uit de 
hierboven genoemde nota van OC&W (2011) en ver-
woordt het type werken in het onderwijs dat de nadruk 

legt op het verbeteren van de effectiviteit van scholen, 
waarbij de effectiviteit wordt opgevat in termen van 
prestaties op het gebied van taal en rekenen. Scholen 
worden gestimuleerd gebruik te maken van instructie-
strategieën die evidence-based zijn en beschikbare leer-
linggegevens benutten om doelen te stellen en zich ex-
tern te verantwoorden (OCW, 2011). Het gaat hierbij om 
leerdoelen en een effectieve onderwijsorganisatie om 
die te realiseren. In het onderwijs worden in toenemen-
de mate kanttekeningen geplaatst bij de focus op op-
brengsten. Velen ervaren dat ze uitvoerders van beleid 
zijn geworden. Ze ervaren dat hun professionele auto-
nomie en oordeelsvorming worden ingeperkt door sys-
temen die bureaucratisch worden georganiseerd. 
Leraren beleven die ontwikkeling als een technisch-in-
strumentele toepassing van kennis, regels en procedu-
res. Controle, bureaucratie en verzakelijking geven wei-
nig ruimte voor de ‘binnenkant’ van leraren: de 
normatieve identiteit van leraren, een belangrijke ont-
wikkelingsdimensie die wij in ons onderzoek in de 
schijnwerpers willen zetten (zie paragraaf 4.2.6 bij in-
dividueel leren en persoonlijk meesterschap en bij de 
ontwikkelingsdimensie 2 uit paragraaf 8.2.4). OGO als 
onderwijsconcept wil een dam opwerpen om leerlingre-
sultaten te eenzijdig te benaderen vanuit de opbrengst-
maat. De essentie van het vak moet weer terugkomen 
bij leraren waar de persoonlijke pedagogische relatie 
het hart van het werk uitmaakt en de focus ligt bij de 
identiteitsvorming van leerlingen. Zoals de overheid 
voorstellen doet bij monde van de staatssecretaris, ont-
menselijkt en dehumaniseert het onderwijs steeds 
meer. De Onderwijsraad geeft tegengas met een nota 
‘Toegevoegde Waarde: een instrument voor onderwijs-
verbetering – niet voor beoordeling’ (De Onderwijsraad, 
2014). De adviesnota is een studie ter voorbereiding op 
het advies ‘Toegevoegde Waarde’. De Onderwijsraad zet 
een streep door het streven om de leerwinst bij leerlin-
gen te gebruiken als algemeen oordeel over de kwaliteit 
van scholen. De staatssecretaris van OC&W stelt voor 
om Cito-scores van kinderen bij het begin van hun 
schooltijd als kleuter te vergelijken met die aan het eind 
van de basisschool. Zo kan de toegevoegde waarde van 
de school worden gemeten. Scholen die goede scores 
halen bij leerlingen zouden dan goede scholen zijn. De 
Onderwijsraad keurt deze redenering af. Inzicht in de 
ontwikkeling van kinderen is een noodzaak voor lera-
ren, ze kunnen dan hun onderwijs beter afstemmen op 
hun leerlingen, maar niet op deze manier. Als algemeen 
oordeel van de kwaliteit van de school is toegevoegde 
waarde niet geschikt volgens de Onderwijsraad. 
Internationale ervaringen laten zien dat scholen dan 
vooral aandacht gaan geven aan onderdelen die in de 
toets komen of bewust scores gaan beïnvloeden. Ook de 
PO-Raad is het helemaal eens met het advies van de 
Onderwijsraad. De PO-Raad onderschrijft de aanbeve-
lingen van De Onderwijsraad: het vergroten van de on-
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derzoekende houding op scholen en het uitvoeren van 
praktijkgericht onderzoek voor de verbetering van het 
onderwijs, en een betere balans tussen opbrengst- en 
procesindicatoren bij de beoordeling van scholen. In 
ons onderzoek hebben we dat geduid met de cultuur-
kant van de schoolorganisatie: daar waar het gaat om de 
ontwikkeling van de mensen die er werken. Het is een 
uitdaging van de basisscholen die sociale opbrengsten 
bij schooltoezicht voor het voetlicht te brengen. De in-
spectie zelf is wat dat betreft ook in ontwikkeling op dit 
punt. Naast de focus op leeropbrengsten komen ook so-
ciale opbrengsten in beeld in een pilotstudie om na te 
gaan welke indicatoren in beeld komen om sociale op-
brengst te zien bij leerlingen (zie ook de publicatie van 
Dijkstra, 2012). Ook Ledoux, Meijer, Van der Veen en 
Breetvelt (2013) ontwikkelden meetinstrumenten voor 
vakoverstijgende competenties die nodig zijn voor het 
functioneren in de samenleving, zoals sociale compe-
tenties. Zij geven aan dat het in het onderwijs niet alleen 
moet gaan om taal en rekenen. Inspecteur Bijsterbosch 
(2014) schetst het Toezicht voor het Primair Onderwijs 
van het jaar 2020.111 In het basisontwerp Waarderings-
kaders wordt er niet uitsluitend naar cognitieve resulta-
ten gekeken, maar zijn veiligheid van leerlingen, het di-
dactisch handelen en kwaliteitszorg (borging) de kaders. 
Hij geeft aan wat het Waarderingskader in gaat houden. 
Er zijn vijf kwaliteitsgebieden waar de wettelijke vereis-
ten als zesde gebied omheen zit: onderwijsresultaten; 
onderwijsproces; schoolklimaat en veiligheid; kwali-
teitszorg en ambitie; en financieel beheer. Bij het eerste 
gebied behoren: resultaten in de kernvakken (rekenen 
en taal), sociale leerresultaten en vervolgsucces. Wat so-
ciale opbrengst dan is in de vorm van “sociale compe-
tenties” (zoals ze dat noemen, p. 77), verwoorden 
Radersma en Van der Weijden (2013, p. 74) als volgt: 
”zelfbeeld, betrokkenheid, de zelfstandigheid van de 
leerling en de vaardigheid om samen te werken”.

8.4.5 Leerlijnen

Als oorzaak van faalangst wordt door leraren het leren 
loslaten genoemd, het loslaten van vastigheden als een 
methode met handleiding. Om te kunnen loslaten, die-
nen leerlijnen (die in de handleiding van de methoden 
beschreven staan) te worden verankerd in het langeter-
mijngeheugen van leraren. Bij het loslaten van de me-
thode wijzen de leerlijnen de weg in de sturing van kin-
deren en in de koersbepaling van de vernieuwing. De 
holistische benadering staat tegenover de elementaire 
benadering in het onderwijs. De eerste staat voor het be-
zien van ontwikkeling bij kinderen vanuit een totaal-
beeld van geheel naar deel, de tweede zoomt in op het 
detail, een element, van deel naar geheel. De holistische 
benadering past bij OGO, de elementaire benadering 
past bij PGO. Uit de interviews blijkt dat in de stelling-
name en visie van leraren beide benaderingen aanwezig 

zijn in OGO-scholen. Zoals we hebben gezien, vallen 
leraren soms terug vanuit het holisme in de elementaire 
benadering als een verlegenheidsoplossing. Scholen 
worstelen bij de invoering van OGO om het gebruik van 
methodes een juiste plaats te geven. Daarbij is er een 
nuanceverschil tussen de methodes volgen of deze als 
bronnenboek te gebruiken. We hebben geconstateerd 
dat de rekenmethode op OGO-scholen gemeengoed is. 
We zien worstelingen bij leraren op microniveau die lij-
ken op het spanningsveld binnen de schoolorganisatie 
op mesoniveau, de spanning tussen cultuur en struc-
tuur. Leraren willen op grond van hun overtuigde keuze 
voor OGO kindvolgend bezig zijn (een cultuurelement), 
maar voelen de prestatiedruk om een te volgen methode 
aan het eind van het jaar uit te hebben (een regeldruk 
die aan de structuurkant wordt gevoed). Dat gegeven 
brengt dilemma’s teweeg waardoor er faalangst kan ont-
staan. Het vereist een ‘mindshift’ bij leraren om een ba-
lans te vinden kindvolgend te handelen en daarnaast de 
gewenste prestaties met kinderen te leveren die progres-
sie in een leer- en ontwikkelproces te zien geven. Als er 
een belemmering optreedt, zo blijkt uit de interviews in 
dit onderzoek, is de kans groot dat er een terugval op-
treedt, waarbij (reactieve) leraren hun heil (opnieuw) 
zoeken in het programmagerichte aanbod. Dat blok-
keert de paradigmashift om volwaardig het OGO-
concept in ontwikkeling toe te laten. De (faal)angst 
dringt hen om via het gebruik van een vast stramien be-
wijslast te verzamelen tegenover ouders en de onder-
wijsinspectie en daardoor zekerder te zijn van hun zaak. 
Daarentegen zien we veel (het merendeel) proactieve 
leraren die een voortrekkersfunctie vervullen en weten 
te ver(ant)woorden middels argumenten en voorbeelden 
wat hun beredeneerde aanbod is. Zonder het gebruik 
van methodes, zo concludeerden we, lukt het kennelijk 
niet om het OGO-onderwijs gestalte te geven.

8.4.6 Complexiteit van het geheel

“The three most important words in a professional 
learning community might well be persistence, persis-
tence, persistence” (Eaker, Dufour, Dufour, 2002, p. 27). 
Innoveren is een complexe activiteit waarbij ‘volhouden’ 
het devies moet zijn dat door het management wordt 
mogelijk gemaakt. Zo complex een implementatie van 
een onderwijsconcept is, zo complex is ook het doen van 
onderzoek ernaar. In het hele proces van het onderzoek 
is steeds de focus geweest alle soorten ontwikkelingen te 
benaderen vanuit de activiteitstheorie, waarin een ge-
dachtegoed wordt geconstrueerd en waarmee een ont-
wikkelproces van schoolorganisaties wordt vormgege-
ven. Het theoretisch kader was complex, de 
onderzoeksmethodiek met de verschillende instrumen-
ten was complex, de cases waren complex en de hoofd-
vraag en subvragen waren complex. Ondanks, of mis-
schien wel ‘dankzij’ die complexiteit kunnen we onze 
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winst uittellen wat we hebben bereikt met het conceptu-
aliseren van het balansmodel (zie paragraaf 8.4.1 onder 
‘positieve opbrengst’).

Engeström heeft zelf innovaties beschreven aan de hand 
van het model en daarmee zijn theorie waarschijnlijk 
gemaakt, zoals in het bankwezen met ‘Change Lab’ is 
gebeurd, bij de Finse posterijen en op Finse scholen 
(Engeström, 2001). Hij heeft de theorie uitgebreid om 
organisatievragen aan te kunnen en wij borduren daar-
op voort. Ten behoeve van ons onderzoek hebben we het 
analytische kader bewerkt, zodanig dat er elementen uit 
andere theorieën opgenomen konden worden. Als zoda-
nig hebben we verschillende modellen compatibel ge-
maakt, zodat er een heuristisch model uit voortkwam. 
De activiteitstheorie is voor dit onderzoek leidend ge-
weest. Zij gaf de focus voor de analyse van innovaties op 
basisscholen als activiteitssystemen om de ontwikkeling 
te analyseren en de dynamische elementen erin te on-
derscheiden. De onderscheiden componenten uit het 
activiteitsmodel gaven handvatten om de innovatie in de 
scholen van binnenuit te bekijken. Zo werd het mogelijk 
de innovatie van het Object van de activiteitssystemen te 
volgen. Binnen het model van Engeström is de tol ge-
plaatst voor de componenten van Rules, Community of 
Practice, Division of Labour en Tools om het model ver-
der te dynamiseren. Dit is gebeurd om de spanningen of 
dilemma’s in deze subsystemen aan te geven die nodig 
zijn om zich te kunnen ontwikkelen, evolueren, trans-
formeren, (re)conceptualiseren en re-educeren. De 
spanning tussen structuur en cultuur speelt daarbij een 
hoofdrol. 

We merken op dat de praktijk van dit onderzoek com-
plex was met betrekking tot de scholen die zich van PGO 
naar OGO ontwikkelen. Er zijn ook scholen die zich van 
EGO (ervaringsgericht onderwijs) naar OGO ontwikke-
len, of van een montessorischool naar OGO overgaan. 
We hebben onze bevindingen van de complexiteit van 
dit onderzoek vergeleken met de bevindingen van scho-
len die van PGO overgaan naar het concept van exem-
plarisch onderwijs, ‘Onderwijskunst’ genoemd.112 Enkele 
schoolleiders legden we onze bevindingen voor en zij 
herkenden dezelfde dilemma’s bij hun invoering van 
het concept. Vooral het uit de ‘comfortzone’ treden van 
leraren en ‘de angst van het loslaten’ bleken ook daar 
een knelpunt te zijn. Genoemd concept vraagt geen in-
wisseling, maar verbinding met het PGO. Volledige ver-
gelijking gaat dan niet op, maar in het omgaan met ver-
nieuwing door leraren bleek overeenkomst te zitten. 

Spanningen/ontregelingen geven ontwikkeling een im-
puls. Deze kunnen in het proces van visie- en missievor-
ming een belangrijke rol spelen om ze scherper te krij-
gen (voor wat betreft de achterliggende waarden, 
normen en zingevingen), zodat ze met argumenten 

worden gestaafd om uit te leggen aan hen die verant-
woording vragen van de gekozen stellingname. De acti-
viteitstheorie van Engeström geeft zicht op systeemte-
genstellingen en de historische meerstemmigheid 
daarbinnen, maar geeft niet gedetailleerd aan wat er 
precies gebeurt in de afzonderlijke componenten van 
het model om die spanningen te benutten en om ook 
concreet weer te geven waar in de organisatie precies 
wat gebeurt als je onderwijs vernieuwt. Ook persoonlij-
ke ontwikkelprocessen laat ons model, zoals het er nu 
ligt, niet toe in zijn operationalisering. Die persoonlijke 
kant van de ontwikkeling van professionals in de organi-
satie vonden we evenmin in de activiteitstheorie. Om 
die reden plaatsten we in de theoretische beschrijving 
van de gesloten codes geen code bij Division of Labour. 
We plaatsten daar alleen open codes die uit de praktijk 
afkomstig waren. We hebben wel een suggestie die toe 
te voegen in de activiteitstheorie (zie aanbevelingen voor 
wetenschappelijk onderzoek). Evelein en Korthagen 
(2011) zouden een mooie aanvulling kunnen geven als 
handvatten voor Engeströms ‘reflectieve communicatie’, 
waarbij ruimte is voor persoonlijke (morele) dilemma’s 
en emotiebelevingen.

Om de spanningen in de onderscheiden onderdelen van 
het model nog duidelijker te markeren, is er gekozen 
voor een model uit de organisatietheorie, namelijk de 
ambidextere organisatie. Een dergelijke organisatie 
moet voor de ontwikkeling ervan zowel aandacht heb-
ben voor linksom, via de structuur, als voor rechtsom, 
via de cultuur. Er dient een evenwicht in die ontwikke-
ling te zitten wil het model in balans blijven. Zo is een 
balansmodel ontstaan waarvoor nog een vragenlijst 
wordt ontwikkeld. De uitwerking van die vragenlijst 
moet helderheid verschaffen waar men als OGO-school 
in het transitieproces zit. We willen opmerken dat het 
streven naar evenwicht in het model ideaaltypisch is be-
doeld. In de activiteitstheorie is ontwikkeling verbonden 
met disbalans. De disbalans zit ook in de empirie; we 
leggen in het model zelf een streven neer om stappen te 
kunnen maken in ontwikkeling. We realiseren ons dat 
de weerbarstigheid van de praktijk de disbalans snel 
weer aanbrengt door (f)actoren die vooral buiten het sys-
teem spelen (eisen van de overheid, onderwijsinspectie 
en dergelijke).

8.5 Aanbevelingen

De aanbevelingen geven we weer in het format van de 
vier ontwikkelingsdimensies van de lerende OGO-
school. We hanteren de volgende volgorde in het noe-
men van tips voor onderzoek en aanpakken in de prak-
tijk: aanbevelingen voor verder wetenschappelijk 
onderzoek, aanbevelingen voor de praktijk van het pabo- 
en basisonderwijs en voor de schoolbegeleidingsdien-
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sten (achter elke aanbeveling staat cursief de component 
van het balansmodel waarop de aanbeveling betrekking 
heeft).

8.5.1 De persoonlijke ontwikkeling

Wetenschap
Tweede- en derdeordeleerprocessen moeten in de leer-
gemeenschap (CoP) plaatsvinden om expansief te leren, 
als individu, als team en als totale organisatie, zo zagen 
we in ons onderzoek. Stemmen van anderen die meere-
soneren113 bij de ontwikkeling van mensen (zoals boze 
stemmen van opvoeders) houden mensen soms tegen. 
Die ervaring kan diep zijn geworteld en kan angst ver-
oorzaken om te reconceptualiseren. Wat gebeurt er pre-
cies bij de Rolverdeling als mensen van lesboer verande-
ren tot iemand die de activerende didactiek toelaat om 
kinderen in hun talenten te erkennen. Coaching en col-
legiale consultatie zijn hulpmiddelen gebleken om lera-
ren te ondersteunen in de ontwikkeling. Welke mecha-
nismen stimuleren mensen nog meer en welke 
belemmeringen in de persoon zelf doen een leraar blok-
keren? Er ligt in de theorievorming binnen de activiteits-
theorie nog een aantal zaken open, dat betrekking heeft 
op de verdere doordenking van de school als evoluerend 
activiteitssysteem. De sociale positionering binnen een 
praktijk van bijvoorbeeld de Communities of Practice en 
de consequenties ervan voor de Division of Labour in het 
model van Engeström is niet uitgewerkt. De activiteits-
theorie zou een beschrijvingstaal moeten ontwikkelen 
die het mogelijk maakt om de parameters te operationa-
liseren die als mechanismen werken in een activiteits-
systeem en niet nader worden beschreven, maar wel als 
aanwezig worden gevoeld, namelijk ‘planning en con-
trol’ en ‘macht’, ‘charisma van de leider’, enzovoorts. Die 
parameters dienen op structureel en interactioneel ni-
veau van analyse behandeld te worden. Deze aanbeveling 
is geformuleerd naar aanleiding van de conclusie door 
Daniels en Edwards (2009). Daarmee samenhangend 
vinden deze auteurs in ieder geval dat de notie ‘Subject’ 
onderbelicht is en dat Subject-Subjectrelaties in intrasub-
jectrelaties onvoldoende zijn getheoretiseerd in de activi-
teitstheorie. Als deze doordenking gestalte krijgt, kan dat 
voordeel opleveren voor de competentieontwikkeling van 
leraren en als zodanig een winstpunt zijn voor de rolver-
deling binnen het activiteitssysteem (Rolverdeling).

Basisonderwijs
In S7 die we aanmerkten als een school die vergevor-
derd is in OGO heerst er duidelijk een leercultuur, zo 
blijkt ook uit de diachrone analyse (paragraaf 7.7). De 
onderzoekende houding van de leraar wordt mede aan-
gewakkerd doordat de school de onderzoekende hou-
ding van kinderen wil vergroten door ze met onder-
zoeksvragen in alle vormingsgebieden te laten omgaan. 
In veel scholen uit het onderzoek is er geen leercultuur 

en de onderzoekende houding van de leraar is er ver te 
zoeken. Scholen moeten werk maken van hun onder-
zoekende houding door het in hun POP-ontwikkeling 
op te nemen als speerpunt. Zowel De Onderwijsraad als 
de PO-Raad doet aanbevelingen in die richting. De 
Onderwijsraad heeft in haar adviesnota (2014) twee aan-
bevelingen opgenomen, een daarvan is (ook genoemd 
bij het onderdeel inspectie) het vergroten van de onder-
zoekende houding op scholen en het uitvoeren van prak-
tijkgericht onderzoek voor de verbetering van het onder-
wijs (De Onderwijsraad, 2014). De PO-Raad heeft dit 
punt opgenomen in de strategische beleidsagenda bin-
nen het thema ‘Kennis en Onderzoek’ en maakt zich 
ook hard voor praktijkgericht onderzoek (Rolverdeling).

Uit ons onderzoek kwam het ambassadeurschap voor 
OGO ter sprake. Dat heeft alles te maken met eigenaar-
schap en ambassadeurschap bij onderwijsvernieuwing. 
In veel scholen uit ons onderzoek is bij leraren nog 
geen egobinding waar te nemen in de vorm van een 
identificatie met het OGO-concept zelf. Van cruciaal be-
lang: de vernieuwing moet in hart, hoofd en handen 
een plaats krijgen (in die volgorde): ”implementing and 
assessing the implementation individually” (Engeström, 
Engeström & Suntio, 2002, p. 217). Voortdurende 
(kern)reflectie op de professionele ontwikkeling vanuit 
kwaliteiten, flow en inspiratie is noodzakelijk in het ‘hu-
man system’ met een voortdurende wisselwerking tus-
sen denken, voelen en willen (Evelein & Korthagen, 
2011, pp. 132, 133; zie ook Van der Sluis, 2012, pp. 49-57). 
Basisscholen doen er goed aan om een vernieuwingsor-
ganisatie te creëren, waarbij inclusiviteit en verant-
woordelijkheid kernwoorden zijn, ingebed in een medi-
erend forum van co-creatie, het discours over visie- en 
ideeënontwikkeling over wat goed onderwijs inhoudt. 
Daarin wordt eigenaarschap manifest volgens de prin-
cipes van Engeström: coördinatie, coöperatie en reflec-
tieve communicatie. Hierbij mag het aanstellen van 
‘critical friends/sparringpartners’ binnen of zelfs buiten 
de organisatie niet gemist worden, omdat steeds weer 
de verantwoording gegeven moet kunnen worden waar-
om men handelt zoals men handelt. Deze partners kun-
nen een bijdrage leveren om dilemma’s (voor het orga-
niseren van de zone van productieve ontregeling) op te 
roepen die nader kunnen worden ingezet voor visie- en 
gemeenschapsvorming. Voor een team is het belangrijk 
over de grenzen van het eigen schoolplein heen te kij-
ken. ‘Boundary crossing’ en ‘knotworking’ zijn in het ba-
sisonderwijs van belang om te zien hoe anderen, die 
dezelfde vernieuwing doorvoeren, een implementatie-
traject organiseren. Voorlichting en het zien van goede 
praktijken van andere scholen werkt bevorderend in de 
overweging van leraren handelingen aan te passen en 
deelstappen te maken in het transitieproces van PGO 
naar OGO (Institutionalisering).
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8.5.2 De normatief-re-educatieve benadering van 
ontwikkeling

Wetenschap
In ons praktijkonderzoek kwam duidelijk naar voren dat 
leraren en leiders zich soms geplaatst voelen voor mo-
rele dilemma’s. Vragen kwamen naar boven als: waar is 
de aandacht voor morele waarden in het vak van leraar? 
Hoe gaan we in ons werk om met verzakelijking, frag-
mentering van werkzaamheden, bureaucratie, controle 
en administratieve belasting? Leraren voelen de span-
ning tussen de buitenwereld van het systeem (de struc-
turen) en de binnen(leef)wereld van hun eigen morele 
besef en dat van anderen in de gemeenschap (cultuur) 
(zie paragraaf 4.2.6). Als Vygotsky en vele anderen in de 
activiteitstheorie spreken over de identiteit van het kind 
bij leer- en vormingsprocessen, hoe zit dat dan bij lera-
ren? Hoe operationaliseren we vanuit de activiteitstheo-
rie constructen als ‘normatieve identiteit’, of ‘normatie-
ve professionaliteit’? Vragen dit soort morele 
onderwerpen niet een eigen type van onderzoek in de 
activiteitstheorie? Hoe re-educeren we onze visie op on-
derwijzen en vormen zodat er plaats komt voor norma-
tieve vragen? “In CHAT-onderzoek omvat de context de 
mondiale, politieke en historische aspecten van het acti-
viteitssysteem dat wordt bestudeerd” (Wardekker, 2000, 
p. 269). Het resultaat van onderzoek wordt gezien als 
een product dat voortkomt uit de interactie tussen twee 
praktijken, de onderzoekspraktijk en de bestudeerde 
praktijk. Onderzoek is een dialoog tussen een onderzoe-
ker en de respondenten, ze vormen een onderzoeksge-
meenschap. Dat maakt de onderzoeker medeverant-
woordelijk voor zowel de onderzoeksresultaten als de 
praktijkveranderingen. In die zin is objectiviteit onmo-
gelijk en is alle onderzoek een interventie in een prak-
tijk. Wardekker doet de aanname dat alle data die tot 
stand komen, ontstaan in ”co-constructies van de onder-
zoeker en de praktijkbeoefenaren” (a.w., p. 269). In die 
zin spreekt hij van ”transformationeel collaboratief on-
derzoek” (a.w., p. 269), waarbij de methode bestaat uit 
de dialoog met de bedoeling om een ‘discursieve ratio-
naliteit’ te vestigen waarin alternatieve praktijken wor-
den besproken en uitgeprobeerd. Normatieve vragen 
over wat goed praktijkonderzoek inhoudt, worden daar-
bij niet achterwege gelaten. De concrete aanbeveling is 
om voor OGO-praktijk het paradigma transformationeel 
collaboratief onderzoek verder te doordenken en voor 
wetenschappelijk kwalitatief onderzoek op de kaart te 
zetten (Alle componenten van het balansmodel).

De ontwikkeling van een passende opbrengstmaat met 
valide instrumenten voor OGO-scholen kan helpen om 
het leerproces van kinderen voor het voetlicht te bren-
gen volgens de OGO-principes. De toe te passen active-
rende didactiek vraagt het transformeren van de pedago-
gisch-didactische instrumenten (het re-educeren) die 
worden gebruikt om naar opbrengsten te kijken. Het 

opstellen van procesindicatoren en de verankering ervan 
in de onderzoeksliteratuur is een gewenst ‘object van 
onderzoek’, waarbij de indicatoren van de ontwikkelde 
OGO-kwaliteitskaarten van pas komen. Daarnaast is het 
wenselijk voor het balansmodel een toepassing te ma-
ken voor het borgen van kwaliteitszorg in het activiteits-
systeem. Dat kan door de op te stellen procesindicatoren 
te koppelen aan de componenten van het model en deze 
voor de handelingspraktijk te operationaliseren en te 
verbinden met de uitgangspunten van OGO. De concre-
tiseringen die dan ontstaan, leveren een handzaam kwa-
liteitszorgsysteem op dat middels actieplannen in het 
systeem kan worden geborgd (Institutionaliseren).

8.5.3 De dynamiek in de ontwikkeling van het 
totale systeem

Wetenschap
In ons model van Communities of Practice zit in de 
hexagoon de schoolleider onderin precies tegenover de 
leraar. De leraar moet ook ervaren door de leiding te 
worden ondersteund in het proces van de transitie van 
PGO naar OGO. De rol van OGO-leider zou nader kun-
nen worden geoperationaliseerd. Hoe kunnen de bot-
tom-up- en top-downprocessen (middle-up-down) op el-
kaar worden afgestemd in één leiderschapstypologie, 
zodat er door wederkerigheid een evoluerende 
Community of Practice ontstaat in een schoolteam, 
waarbij inclusiviteit en verantwoordelijkheid kernwoor-
den zijn en er een mediërend forum ontstaat? Plannen, 
controleren en problemen oplossen worden als de core-
business van leiders gezien. Zij moeten leren omgaan 
met tegenstrijdigheden, ze dienen deze zelfs te creëren, 
te communiceren en te organiseren in de vorm van het 
oproepen van dilemma’s (zoals tegenspraak) om zo het 
team uit te dagen en aan te zetten tot innoveren binnen 
het activiteitssysteem. Het denken in termen van een 
paradigmashift helpt medewerkers met de oudere men-
tale modellen af te rekenen. Kortom: er is een verdere 
doordenking nodig van de ambidextere organisatie in de 
context van de activiteitstheorie. Dat kan onzes inziens 
het beste door een diepteonderzoek te doen in afzonder-
lijke scholen om te beschrijven hoe processen zich vol-
trekken en wat er vervolgens gebeurt bij individuen in 
relatie tot het team, voor zowel Subject-Subjectrelaties 
als intrasubjectrelaties. Het is wenselijk om een speciale 
leiderschapstypologie te construeren voor het leiden van 
een OGO-school, waarbij strategieën (Tools) expliciet 
worden ingezet die ook ontwikkelingsgericht geduid en 
theoretisch geoperationaliseerd kunnen worden vanuit 
de activiteitstheorie (Veld en regels).

Basisschool
Het is van belang de verdere professionalisering van de 
zittende leraren op de OGO-scholen te realiseren door 
doelgerichte (op de POP van mensen afgestemde) na- en 
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bijscholing. Dat is in het bijzonder wenselijk voor wat 
betreft onderzoeksvaardigheden op het gebied van ge-
richte vernieuwingen en competenties die met het hart 
van het concept te maken hebben, zoals thematiseren en 
het begeleiden van (zorg)leerlingen volgens de uitgangs-
punten van OGO. Het handelen van kinderen mag niet 
uitsluitend uitvoering zijn van procedures in een activi-
teit. De leraar dient ervoor zorg te dragen dat de relatie 
zichtbaar wordt met het eigen motief van het kind voor 
die activiteit (zie ook: De Koning, 2012). Voor het inhu-
ren van experts is een kritische selectie van belang. In de 
praktijk zien we te veel dat het OGO-concept ondoor-
zichtig wordt door verbasterd aanbod van buiten (zie 
aanbeveling voor SBD) (Rolverdeling/Veld en regels).

Begeleidingsinstituten
In paragraaf 3.5.5 gaven we aan dat rond het begrip ‘scaf-
folding’ een neiging dreigt te ontstaan het te vertalen als 
een vorm van directe instructie. Het blijkt dan te verwor-
den tot een parapluterm voor elk soort leraarondersteu-
ning. Dat geldt eveneens voor scholing van directe in-
structie. Bij Karpov (2005) zien we dat het kan 
doorschieten naar de technisch/mechanistische kant. 
Door overdracht van definities, procedures en directe in-
structies verwordt de handeling tot een ‘mechanische 
procedure’ en helt het onderwijsgeven over naar de 
structuurkant van het (sub)activiteitssysteem. Datzelfde 
dreigt te gebeuren met de uitleg van het OGO-concept. 
Er is veel kaf onder het koren en SBD’s werken eraan 
mee om dat soort ‘schisma’114 te bewerken. Wat je wilt 
dat er met een leraar in de klas met kinderen gebeurt, 
dien je als begeleider voor te doen (teach what you pre-
ach). Dat betekent dat het directe instructiemodel niet 
als model kan dienen. Dan hoort de ‘instructional con-
versation’ ingezet te worden en gekoppeld te worden aan 
sociaal-culturele activiteiten. Het is goed om als begelei-
dingsinstituut na te gaan hoe ‘zuiver’ het aanbod is voor 
de begeleiding in schoolontwikkeling en individuele en 
teamtrajecten op het gebied van professionaliseren en 
implementeren. Enkele scholen rapporteren in deze 
studie dat ze door de soort begeleiding in de war zijn 
gebracht. Het komt te vaak voor dat aanbieders zich la-
ten leiden door de markt die trends volgt zonder een ge-
degen analyse en aanpak. Begeleiders volgen soms hun 
eigen voorkeuren en stagneren daarmee een vereiste 
paradigmashift. Te gemakkelijk wordt de koppeling ge-
maakt naar vigerende methodieken als AO (adaptief on-
derwijs, voor zover dat nog voorkomt), PO115 (passend 
onderwijs, dat erg in opkomst is in verband met de zorg-
plichtwet in 2014; inclusief onderwijs), HGW (hande-
lingsgericht werken, gekoppeld aan passend onderwijs, 
hoe geef je ruimte aan optimale kansen voor kinderen), 
MI (meervoudige intelligentie), CL (coöperatief leren), 
OGW (opbrengstgericht werken: datagestuurd onder-
wijsproces met een resultaatgestuurde onderwijsopvat-
ting als onderliggend concept), TOM (teamontwikkeling 

op maat), en dergelijke. Het gedachtegoed van Marzano 
et al. (2009ab, 2010) is een voorbeeld van een theorieop-
vatting die begeleiders voor bovengenoemde methodie-
ken of constructen inzetten, maar zich moeilijk theore-
tisch laat verbinden met de activiteitstheorie. Deze 
methodieken worden door sommige instituten ook aan-
geprezen als onderwijsconcepten, zoals OGO. Onder 
OGO kunnen zich wel Tools aandienen als het toepas-
sen van CL bij bijvoorbeeld onderzoekend leren, maar 
dan is CL functioneel gemaakt aan een onderdeel van 
OGO. Positiebepaling en visieontwikkeling zijn belangrijke 
zaken in deze ontwikkeling. Vermeden moet worden 
vanuit verschillende paradigma’s en methodieken naar 
opbrengsten te kijken.116 Horeb (handelingsgericht ob-
serveren, registreren en evalueren in Basisontwikkeling) 
is een doorwrocht instrument om opbrengsten in kaart 
te brengen. Daarnaast worstelen scholen soms om naast 
Horeb andere instrumenten voor het observeren en re-
gistreren van opbrengsten in te zetten (zoals de metho-
de Kijk of Zien). Begeleiders dienen scholen te helpen 
om de inwisselfilosofie toe te passen. Scholen willen 
graag instrumenten ‘verbinden’, maar het sleutelwoord 
voor OGO is ‘inwisselen’. Bij verbinden ontstaan eclecti-
sche instrumenten naast elkaar die vaak theoretisch niet 
verbindbaar zijn. Inwisselen geeft de mogelijkheid om 
ergens helemaal voor te kiezen en de theoretische uit-
gangspunten voor de onderbouwing daarmee zuiver te 
houden. OGO is in bijna 25 jaar een volwaardig uitgeba-
lanceerd onderwijsconcept geworden. Het verdient aan-
beveling om ook de opbrengsten te bezien vanuit dit 
concept. Positiebepaling vanuit die focus kan voorkó-
men dat het OGO-concept vertroebelt en verwordt tot 
een bastaardconcept (Hulpmiddelen).

8.5.4 Het ontwikkelingsstreven van de 
organisatie naar dynamisch evenwicht

Wetenschap
Ons onderzoek toont aan met behulp van het balansmo-
del dat er een zekere mate van evenwicht moet zijn in 
een onderwijsactiviteitssysteem willen zaken kunnen 
worden geborgd. En borging is nodig om te kunnen in-
stitutionaliseren. Uit ons onderzoek kwam naar voren 
dat leraren nog vast blijven zitten in het oude paradigma 
en niet ruimte kunnen geven in hun hoofd en hun hart 
om de vernieuwing een plaats te geven. Angst treedt op 
en verlamming slaat toe. Leraren blijven vast in hun 
mentale modellen die beelden bevatten hoe men zelf 
van leerling tot leraar is gevormd. Hoe zijn mensen los 
te maken van die mentale modellen, van die beelden die 
hen ervan weerhouden om een stap te maken van A 
naar B, nodig om te kunnen borgen. Bij de kritische re-
flectie benoemden we het punt van de kwaliteitszorg. 
Het balansmodel heeft een nadere doordenking nodig 
voor verdere ontwikkeling als model om op onderdelen 
te voorzien in borging van kwaliteit. Dat hoort bij de in-
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houd van het nieuwe object, de OGO-praktijk. In para-
graaf 7.7 geven we wel een beschrijving van de OGO-
school die het langst met OGO werkt hoe de praktijk 
eruitziet, maar in algemene zin is een beschrijving van 
een ideale OGO-school als nieuw beschreven Object 
vanuit de verdere doordenking van het balansmodel een 
uitdaging (Institutionalisering).

Engeström heeft het over ”the power of multi-voicedness” 
(Engeström, 1999d). Wat gebeurt er bij kinderen als ze 
op school komen? Welke ideeën hebben ze allemaal 
over school die ze van anderen (broers, zussen, ouders, 
en anderen) hebben meegekregen en hun als het ware al 
een stem hebben gegeven? Kinderen brengen niet al-
leen hun eigen ik naar buiten, maar in hun presentatie 
zit ook en vooral dat wat ze meegekregen hebben van 
anderen. De reproductiehypothese van de sociologen uit 
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw leert ons 
dat latere generaties een reproductie zijn van eerdere ge-
neraties. Het analyseren van die meerstemmigheid op 
microgenetische wijze is een te onderzoeken object bin-
nen de activiteitstheorie. Het gaat over de overgedragen 
cultuur als de historiciteit van de persoon van de leren-
de; deze kan op gespannen voet staan met de geboden 
structuur waarin het onderwijs is vervat. Zo kunnen we 
dit onderwerp ook doortrekken naar de pabo. Wat ne-
men studenten (uit ‘de grenzeloze generatie’, zie discus-
sieparagraaf 8.4.3) mee, vanuit de eigen perceptie en 
vanuit de meerstemmigheid wat van anderen is geleerd? 
Hoe zijn mentale modellen gevormd over wat goed on-
derwijs is of behoort te zijn? In hoeverre is de spanning 
tussen structuur en cultuur aanwezig en welke richting 
heeft de voorkeur vanuit socialisatieprocessen? Wat zou 
dit kunnen bijdragen aan inzicht in het probleemgebied 
van dit onderzoek? (Hulpmiddelen).

Pabo
Voor de pabo’s is het goed te experimenteren met stu-
denten om het onderwijs in te richten volgens de princi-
pes van OGO met als focus het opleiden van een nieuwe 
generatie leraren, waarbij de praktische deelname aan 
het pedagogisch-didactisch werk in de school een cen-
trale rol vervult. Voor het waarmaken van de adagia 
‘practice what you teach’ en ‘teach what you preach’ zit er 
in het onderwijscurriculum van sommige pabo’s nog te 
weinig ruimte om studenten ten volle uit te dagen in 
zones van naaste ontwikkeling. Dat is het creëren van 
dilemma’s en double binds via de paradoxale interventie 
om studenten uit te dagen in visievorming en persoon-
lijke ontwikkeling (zie daarvoor de projectbeschrijving 
van een experiment: Bakker & Van der Veen, 2008 en 
Bakker, 2009; Bakker, 2012). Visievorming en het mee-
geven van onderzoeksvaardigheden (Kallenberg, Koster, 
Onstenk & Scheepsma, 2011; Ponte, 2012, Verhoeven, 
2004) rondom OGO is al de taak van de opleiding, zodat 
studenten als professionals toegerust het werkveld in-

gaan als ambassadeurs van OGO en in de school een 
spilfunctie kunnen vervullen. Het aanbieden van een 
minor OGO in het derde of vierde leerjaar van de pabo 
kan een oplossing bieden en doet een deel van de stu-
denten recht die anders beperkt worden uitgedaagd. 
Daarbij respecterend dat het principebesluit overeind 
blijft dat men als pabo niet uitsluitend opleidt voor OGO 
om enigszins de balans in het aanbod te waarborgen 
(Institutionalisering).

Het is wenselijk (zoals we aangaven in paragraaf 8.3.5) 
om vanuit het balansmodel een diagnose-instrument te 
maken dat met een vragenlijst per component digitaal te 
beantwoorden is. Als uitkomst van het invullen van de 
vragenlijst kan in het model worden gezien waar onba-
lans ontstaat en waaraan gewerkt moet worden, wil deze 
in balans worden gebracht. Zo dient het model als ‘op-
brengstmaat’. We nemen zelf deze aanbeveling ter hand 
met sparringpartners en critical friends (Institutionalisering).

8.6 Besluit

We zagen dat de activiteitstheorie het leren van profes-
sionals plaatst in de context van expansie van de activi-
teitssystemen waarin ze werkzaam zijn. Praktijk- en 
kennisontwikkeling als individueel en samenwerkend 
leren gaan hand in hand met de transformatie van zulke 
systemen. Zo vindt expansief leren plaats en dat type 
derdeordeleren start met het stellen van vragen aan het 
bestaande systeem en het inventariseren van tegenstel-
lingen en dilemma’s. Dit onderzoek draagt als titel ‘ex-
pansief leren van een schoolorganisatie’; ‘Een activiteits-
theoretisch model voor de basisschool’ is de ondertitel 
en geeft aan dat de bevindingen verder getrokken kun-
nen worden dan alleen voor OGO-scholen. We hebben 
een beeld geschetst van de fases bij de overgang van 
PGO naar OGO en zijn op zoek gegaan naar kenmerken 
van OGO-scholen als lerende organisatie. Wat concreet 
nodig is, is:
-  een juf of meester die vanuit persoonlijk OGO-

meesterschap meer belang hecht aan wat zij/hij in 
de klas bij kinderen ziet dan aan de cijfers die ze 
behalen;

-  een schoolleider die meer belang hecht aan echte 
verhalen die leraren over hun leerlingen kunnen 
vertellen dan aan de opbrengsten in het (achtervolg)
systeem;

-  een inspecteur die vraagt naar die verhalen en door-
vraagt: Wat heb je gedaan met wat je zag?;

-  een schoolbestuur dat niet wijzer wil zijn en meer 
cijfers verlangt dan de inspectie wil;

-  een overheid die er vertrouwen in heeft dat het goed 
komt met dat waarover niet per se van tevoren ze-
kerheid behoeft te bestaan.
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We spreken de wens uit dat veel scholen kiezen voor de 
overgang naar het OGO-concept in een lerend activi-
teitssysteem en daarbij gebruikmaken van ons activi-
teitstheoretisch invoeringsmodel. Leraren komen dich-
ter bij hun passie waarom ze voor het onderwijs hebben 
gekozen en kinderen komen meer tot hun recht als de 
professionals in de scholen in hun pedagogische relatie 
de zorg voor de ontwikkeling van kinderen serieus ne-
men in hun directe handelingen in de klas als het hart 
van het onderwijzen. Kinderen hebben immers recht op 
goed onderwijs en een betekenisvolle context waarin ze 
veilig zijn en zich uitgedaagd voelen om hun latente ta-
lenten tot ontplooiing te brengen. Het promoten van 
betekenisvol leren bij leerlingen en het optimaliseren 
van hun ontwikkelingspotenties vereisen het continu 
doordenken van de condities voor de ontwikkeling van 
leerlingen, maar ook van leraren en hun leiders in per-
soonlijk OGO-meesterschap. OGO vereist dan ook per-
manente reflectie op de ‘sociale situatie van ontwikke-
ling’. Dat heeft zijn consequenties voor de wijze waarop 
scholen voor OGO zijn georganiseerd. Er is meer nodig 
dan cognitieve kennis over hoe OGO werkt. Visie op 
zorg en handelingsbekwaam opereren vanuit die zorg 
zijn nodig en bieden kansen voor kinderen. Of zoals F. 
Michael Satarino het verwoordt: “Kids don’t care how 
much you know, until they know how much you care!”
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1 VU-medewerkers Van Woudenberg & De Ridder (2014) zijn 
beiden betrokken bij het VU-Abraham Kuyper Center for 
Science and Religion. In een publicatie doen ze een poging 
het bijzondere van de VU te actualiseren. Zij wijzen op het 
universiteitsgebed en volgens hen moet het doel van de VU 
‘Sjalom’ zijn.

2 Na hoofdstuk 8 is een lijst met afkortingen opgenomen, het 
glossarium.

3 In Nederland zijn ongeveer 7000 basisscholen (CPB, 
2002). Het is niet gemakkelijk te zeggen hoeveel basisscho-
len met Basisontwikkeling/OGO werken. Van der Veen 
(onderzoeker in opleiding aan de VU) kwam, in opdracht 
van de OGO-academie, tot het aantal van 300 basisscholen 
die op hun school ontwikkelingsgericht werken en zich als 
zodanig afficheren (Van Oers, in Levering, 2013, p. 10). 
Deze scholen zijn ook verbonden met de OGO-academie. 
Dat is een vereniging van onderzoekers, leraren en 
schoolbegeleiders die in OGO geïnteresseerd zijn en actief 
proberen theorie en praktijk te verbinden.

4 Aanvankelijk hadden we vijftien OGO-scholen geselecteerd 
(de criteria worden in hoofdstuk 6 beschreven) en deze 
hebben vooraf medewerking toegezegd. Eén school is door 
een directiewisseling afgehaakt en zo bleven er veertien 
scholen over: N=14.

5 De gebruikte voorbeelden worden genoemd door Van Oers 
op een door ons samengestelde dvd die in opdracht van de 
OGO-academie is vervaardigd als voorlichtingsmateriaal 
voor directies, leraren van (speciale) basisscholen en 
ouders van de kinderen (Van den Berg & Bakker, 2006).

6 Voorbeelden laten we zien door de tekst te laten 
inspringen.

7 Wanneer we in deze studie spreken van ‘activiteiten’ 
hanteren we de omschrijving van Fijma & Wardekker 
(2009, p. 8): “Het gaat om bezig zijn binnen de sociaal, 
cultureel en historisch gestructureerde praktijken die 
samen onze samenleving vormen”. In een activiteit kunnen 
mensen verschillende rollen vervullen, zoals we in 
paragraaf 2.4.2 de rol van de leraar beschrijven vanuit één 
activiteit ‘onderwijzen’ met onderscheiden rollen.

8 De SLB-competenties (Stichting Leraren Beroepskwaliteit) 
voor leraren zijn gespecificeerd voor OGO (OGO-
Academie, 2009). Wardekker geeft in een appendix een 
overzicht van lerarencompetenties voor OGO (Wardekker, 
2012, pp. 38, 39).

9 In die deelname, aangeduid met agency, is de leraar 
vertegenwoordiger van de cultuur om te bemiddelen tussen 
de wereld van de cultuur en de wereld van het kind en lokt 
uit om deel te nemen aan de cultuur, waarbij leraren hun 
eigen ontwikkelingsproces kunnen sturen, inclusief het 
vaststellen van de na te streven doelen.

10 De SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) ontwikkelde 
TULE-inhouden en activiteiten voor zeven leergebieden in 
de vorm van leerlijnen (zie glossarium achterin). Voor het 
begrijpen van de term ‘leerlijnen’ verwijzen we naar Fijma 
& Wardekker (2009, p. 13).

11 In het basisonderwijs staat PGO voor ‘programmagericht 
onderwijs’ en als zodanig hier zo op te vatten. Niet te 
verwarren met wat in het mbo en hbo ‘probleemgestuurd 
onderwijs’ wordt genoemd.

12 Met ‘hybride’ bedoelen we de ontwikkelde nieuwe praktijk 
die door gemengde afkomst is ontstaan. Hybride duidt op 
een vermenging van ongelijksoortige zaken die tot in het 
eindproduct zichtbaar zijn. Mensen vormen niet doelge-
richt hybride praktijken, door invloeden van buitenaf 
worden ze gevormd.

13 Met mensen worden allereerst de professionals in de 
school bedoeld: de leden van het schoolteam. Maar 
indirect doelen we hier ook op de ontwikkeling van de 
leerlingen in de school. Als leraren goed onderwijs geven, 
komt dat de leerlingen ten goede. Kortom: ontwikkeling 
wordt op drie niveaus ingezet: leraren, leerlingen en de 
school als organisatie.

14 We kiezen ervoor de componenten van dit model en de 
componenten van het model van het activiteitssysteem dat 
we presenteren met hoofdletters aan te duiden, evenals de 
vervangende namen van de componenten en de namen 
van de codes die eraan verbonden worden.

15 In de dissertatie van Mijs (2007), een studie naar de 
empirische evidentie voor uitgangspunten van effectieve 
schoolverbetering, komt zij tot het benoemen van nage-
noeg dezelfde bronnen. De bronnen zijn: Van Velzen & 
Hopkins, zoals beschreven door Teddlie & Reynolds (2000) 
en Hopkins, Ainscow en West (1996). Zij haalt daaruit haar 
evidentie en wij doen dat op onze manier, gericht op het 
invoeren van Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de lerende 
basisschool.

16 In dit onderzoek worden de volgende begrippen als 
synoniemen gebruikt, ook al zijn er conceptuele verschillen 
te onderkennen. Ze geven alle de invoering van/overgang 
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naar een onderwijsvernieuwing weer in een schoolorganisa-
tie. We kiezen echter voor de laatste twee begrippen, omdat 
deze de invoering van OGO in de school als instituut of 
institutie (instelling) en de overgang van het ene naar het 
andere concept aangeven. De begrippen zijn: implementatie 
(‘in praktijk brengen, invoeren’), incorporatie (‘inlijven, 
opnemen’), internalisatie (‘verinnerlijking’), interiorisatie 
(‘verinnerlijking’), transformatie (‘omzetting’), transitie 
(‘overgang’), institutionalisering (‘tot een vast gebruik 
maken’).

17 We vinden het begrip ‘samenwerkend leren’ met de nadruk 
op ‘werken’ als ‘arbeid’ in cultuurhistorische zin dan ook 
veel beter passen bij de activiteitstheorie. Om die reden 
staat in de eigen geformuleerde omschrijving van wat we 
verstaan onder een lerende organisatie in plaats van 
collectief leren, samenwerkend leren (zie hoofdstuk 4) . We 
kiezen ervoor om het eerder gehanteerde begrip ‘collectief’ 
in de beschrijving van dit onderzoek te laten staan. Het 
verschil tussen beide begrippen vatten we op als gradueel, 
niet als principieel.

18 ‘Re-educeren’ verwijst naar het herschikken van vormings-
processen binnen organisaties als ‘human systems’, zoals 
onderwijsorganisaties. Het is een begrip van Chin & Benne 
(1969) dat we ook gebruiken in hoofdstuk 8 om ontwikke-
lingsdimensies aan te geven van de onderzochte 
OGO-scholen.

19 We doelen hier op de tweedeling uit de geheugentheorie 
vanuit het cognitivisme, namelijk ‘de gecodificeerde of 
formele kennis vanuit de theorie’ en ‘de episodische kennis 
vanuit de praktijk’ (zie ook Beach, 1999 en Teune, 2004).  

20 In de onderzoeksliteratuur over leiderschap zijn de 
begrippen ‘transformationeel’ en ‘transformatief’ syno-
niem. We kiezen voor het begrip ‘transformationeel’, omdat 
de meeste auteurs die term gebruiken.

21 Bass (1998) operationaliseert het woord ‘charisma’ als 
‘idealized influence’, samengevoegd met inspirationele 
motivatie.

22 Enkele auteurs verbinden het hebben van aandacht en 
respect en zorg voor anderen aan het begrip ‘empathie’, 
het vermogen in te voelen wat de ander nodig heeft (Bass 
& Avolio, 1993; Leithwood, Tomlinson & Genge, 1996; Van 
der Weide, 2007).

23 In tabel 2 hebben we de codes uit de literatuur in meerdere 
cellen een plaats gegeven; dat is mogelijk geworden door 
de aspecten met de codes te verbinden op vergelijkbaar 
niveau. Eén code (doelgericht aanbod) is poly-inzetbaar, 
omdat meerdere niveaus van het systeem in ontwikkeling 
zijn.

24 We doen de keuze om internalisatie en interiorisatie te 
verbinden met transitie. Conceptueel is het niet helemaal 
verbindbaar, omdat internalisatie/interiorisatie het zich 
toe-eigenen aangeven en transitie de overgang aangeeft, 
zoals een paradigmawisseling.  

25 In de coachingstheorie is het een aanname dat iedereen 
een comfortzone heeft (Lingsma, 2007). Proactief handelen 

vraagt de eigen comfortzone uit te stappen om zich verder 
te ontwikkelen. 

26 Met het ‘sociale snapvermogen’ wordt in de didactiek van 
het begrijpend lezen bedoeld dat een kind vanuit de context 
van de tekst begrijpt hoe de sociale verhoudingen van de 
personen in de tekst zich verhouden, bijvoorbeeld of het 
gaat om broers/zussen, kennissen of buren (Van Norden, 
2004).

27 De eigen bewerking van het model bevat de aangebrachte 
kringen en wat daarin gebeurt per loop.

28 Voor ons onderzoek: een kwestie komt aan bod als je OGO 
invoert. Het geeft een gemarkeerd onderwerp aan dat als 
een (moreel) ‘probleem’ wordt besproken (dat kan een 
discontinuïteit zijn of worden) en om een oplossing vraagt 
waarover men het in de gemeenschap eens moet worden.

29 Het CEPM (Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap) 
is een samenwerkingsverband dat in 2012 is opgericht en 
in 2013 operationeel is geworden rondom het thema 
‘Persoonlijk Meesterschap’. Het samenwerkingsverband 
van zeven hogescholen, vijf pabo’s en twee bredere 
hogescholen, heeft als opdracht de betekenis van persoon-
lijk meesterschap voor het voetlicht te brengen in profes-
sionele contexten, in het bijzonder voor het onderwijs aan 
kinderen tot en met veertien jaar.

30 Het ‘professioneel zelfverstaan’ wordt door Kelchtermans 
geconceptualiseerd door: zelfbeeld, zelfwaardegevoel, 
beroepsmotivatie, taakopvatting en toekomstperspectief 
(Kelchtermans, 2012, p. 8). Deze vijf componenten behoren 
volgens Kelchtermans tot het persoonlijk interpretatiekader. 

31 Het begrip ‘brede ontwikkeling’ verwijst hier naar de 
doelencirkel die bij het OGO-concept hoort en genoemd is 
als conceptueel instrument in paragraaf 2.2.2 onder het 
kopje ‘doelen’.

32 In paragraaf 5.4.6 wordt de tweede omschrijving gegeven 
van een lerend activiteitssysteem nadat we twee begrippen 
hebben geïntroduceerd: het begrip ‘ambidextere organisa-
tie’ (in paragraaf 5.3) en het begrip ‘chaordisch systeem’(in 
paragraaf 5.4.2); in paragraaf 8.3.5 geven we de uiteindelijke 
definiëring.

33 In paragraaf 4.2.5 leggen we uit waarom we hier het begrip 
‘samenwerkend leren’ gebruiken.

34 Het begrip ‘re-educeren’ komt verder ter sprake in 
hoofdstuk 8, het is synoniem voor reconceptualiseren en 
transformeren en duidt op een pedagogisch-didactisch 
doordenken van een ontwikkeling binnen een (school)
organisatie (Chin & Benne, 1969).

35 De term ‘tacit knowledge’ komt oorspronkelijk van Polanyi 
die een definitie geeft van het begrip (1966, p. 4): “Het 
belichaamd weten als een geheel van middelen waarmee 
kan worden waargenomen, gekend, begrepen en kan 
worden gehandeld”. Polanyi gebruikt de term “dwelling in”, 
het verblijven in kennis als “we duiken erin en assimileren 
het als deel van ons eigen bestaan” (Polanyi, 1962, p. 59).

36 OLD’s vertalen we als leerstoornissen, omdat ‘disorder’ 
een stoornis aangeeft. We gebruiken voortaan als synoniem 
het woord ‘leerprobleem’ en bedoelen hetzelfde.
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37 Lagerwerf & Korthagen (2008, p. 122) doelen op een 
project dat vormgegeven werd in Limburg. Het streven 
hierbij was om de al aanwezige kwaliteiten van leraren te 
ondersteunen en hen te helpen deze te vertalen naar 
gedrag waarover zijzelf tevreden waren. Zo worden ook in 
een team elkaars kwaliteiten (h)erkend en benut, waardoor 
“kwaliteit van binnenuit” ontstaat.

38 In dit onderzoek zoomen we in op problemen die mogelijk 
structureel van aard kunnen zijn en we laten in het 
praktijkdeel met name de courante problemen buiten 
beschouwing als we het over ‘belemmeringen’ hebben.

39 We beschouwen ‘grenservaringen’, geoperationaliseerd 
door Meijers & Wardekker (2001), ‘boundary crossing’ en 
‘grensoverschrijdingen’ door Engeström (1987, 1994, 
1999c) als synoniemen.

40 ‘Alien-hand syndrome’ is een neurologische aandoening, 
waarbij de verbinding tussen de linker- en rechterhersen-
helft blokkeert. De linkerhand weet niet wat de rechter doet.

41 We hebben de oorspronkelijke capaciteiten omgezet tot 
capaciteiten die als mogelijkheden worden geformuleerd 
met het werkwoord ‘kunnen’ erin verwerkt. In de oorspron-
kelijke bron wordt dat niet zo geformuleerd. 

42 We willen concreet aangeven waaruit de bewerking bestaat 
die we hebben toegepast. Verbiest et al. heeft het originele 
werk van Huffman & Hipp (2003) verwerkt. Echter in hun 
uitgave van 2008 geven ze de driedeling weer van  “verbre-
ding, verdieping en verankering” (Verbiest et al., 2008, pp. 
211-217). Wij hebben vier kolommen van 0-3: pre-initiatie, 
initiatie, implementatie en institutionalisering van links 
naar rechts. Per kolom hebben wij de drie capaciteiten 
weergegeven: “persoonlijke capaciteit, interpersoonlijke 
capaciteit en organisatorische capaciteit”. In onze weergave 
zijn we dichter gebleven bij de oorspronkelijke weergave 
van Huffman & Hipp (2003), zoals Verbiest deze eerst ook 
had, maar zijn twijfels had bij de houdbaarheid ervan om 
een professionele leergemeenschap te kunnen duiden 
(Verbiest, 2008).

43 Bij georganiseerd ontmoeten bedoelen we dat het ontmoe-
ten en het leren in het werk wordt gepland door de leiding 
(Koster en Onstenk (2009) wijzen erop dat het plannen van 
het ontmoeten van teamleden en het leren in een lerende 
organisatie door de leiding wordt georganiseerd en 
gefaciliteerd.

44 In dit hoofdstuk laten we het begrip ‘wyber’ voorlopig 
staan, omdat Van Emst het zo benoemt. Het wiskundige 
begrip ‘ruit’ zou meer op zijn plaats zijn. In paragraaf 4.6.7 
komen we hierop terug.

45 We zijn systematisch met zoekmachines gaan speuren in 
de activiteitstheorie met de trefwoorden ‘cultuur’, ‘struc-
tuur’, ‘historiciteit’, e.a..

46 We stellen voor om voor de ruitfiguur een andere term te 
gebruiken: in plaats van ‘wyber’ namelijk ‘tol’. De reden 
daarvoor is dat de tol meer de dynamiek uitstraalt die we 
bedoelen dan de wyber. We conceptualiseren op grond van 
Van Leeuwen et al. (1997) een eigen toltypologie.

47 Het toepassen van de toltypologie is niet vreemd in de 
organisatiekunde, vooral in de concernorganisatie (Van 
Leeuwen, Van Schoubroeck & Van Breemen, 1997, p. 73 en 
verder).

48 Voor de vijf kernwaarden doelen we op de vijf hoofdken-
merken van OGO, genoemd bij de principes van OGO in 
paragraaf 2.2.1.

49 Uit de onderzoeksliteratuur maken we duidelijk wat we 
verstaan onder het ‘lerend perspectief’. “Activiteiten 
bekijken vanuit een ‘lerend perspectief’ van leraren 
betekent dat we die activiteiten beschouwen als een 
krachtige leeromgeving, waarin mensen in staat zijn zich 
belangrijke kennis, vaardigheden of houdingen eigen te 
maken. Anders gezegd, waarin mensen werken aan de 
vergroting van hun handelingscompetentie. Het begrip 
‘competentie’ verwijst hier naar het vermogen van 
individuen om in voor hen relevante situaties adequaat te 
kunnen handelen. Mensen kunnen over het algemeen 
competenties het best ontwikkelen door actief bezig te zijn 
in een sociale context. Sociale en culturele activiteiten 
kunnen dienen als een leeromgeving waarbij de benodigde 
vaardigheden, attitudes, kennis en inzichten in samenhang 
worden aangesproken. Deze leeromgevingen zijn levens-
echte praktijken waarin het vaak gaat om een concreet en 
aansprekend doel” (De Waal, 2008, pp. 14,15).

50 “Immanent of geïntegreerd leren heeft betrekking op het 
leren tijdens de uitoefening van het beroep of het vervullen 
van de functie” (Onstenk, 1997, p. 140).

51 We willen de metafoor van het ‘draaien’ uitleggen. Door het 
magnetisch veld dat ontstaat tussen de polen ‘cultuur’ en 
‘structuur’ gaat de tol draaien. Het gaat hier om de 
precessie (kegelvormige beweging van een rotatieas) en 
rotatie van de tolbeweging. De tol doet dienst als propeller 
(vliegtuigschroef), als bij een helikopter. Er kan alleen 
worden gedraaid als het systeem in balans is, anders trekt 
het systeem scheef. Dat kan gebeuren doordat (leer)
problemen zich voordoen en daardoor disbalans ontstaat.

52 Met ‘kennisslag’ wordt een significante stap in kennisont-
wikkeling bedoeld.

53 Op de voorzijde van deze studie staat een foto van twee 
naast elkaar afgebeelde wenteltrappen. Dat duidt in twee 
aspecten op de kennisspiraal: de lerende doet kennis op en 
daarmee verdieping van handelingen en dat doet ook de 
meewetende partner als coach van de lerende. Dat gebeurt 
in zones van naaste ontwikkeling. De metafoor daarbij is 
dat de meewetende partner stilhoudt en de lerende 
doorgroeit. Op de afbeelding is de ene trap hoger dan de 
andere. Deze metafoor is ingegeven door een ‘kunstwerk’ 
dat is geplaatst bij Lelystad Airport langs de N302 tussen 
Harderwijk en Lelystad.

54 In navolging van Van Assen et al. (2008) doen we de 
aanname om de ambidextere organisatie te beschouwen 
als synoniem voor de lerende organisatie. ‘Ambidexter’ is 
een begrip uit de schrijfdidactiek en betekent ‘links- en 
rechtshandig’. Met linkshandig bedoelen we in het model 
van de wyber van Van Emst (1999a, p. 29) (zie paragraaf 
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4.6) de linkerkant van het model dat staat voor ‘organisa-
tiestructuur’, voor rechtshandig doelen we op de rechter-
kant van het model van de wyber: de ‘professionele 
cultuur’. Ambidexter in dit onderzoek staat voor de 
spanning tussen structuur en cultuur, maar het betekent in 
onze context meer. Iemand die ambidexter is, is vaardig 
met beide hande(le)n: links en rechts. Een deel van de 
spanning tussen links en rechts is opgelost bij ambidexter, 
zo ook in een lerend activiteitssysteem dat ambidexter is. 
Een ambidextere persoon is met beide hande(le)n vaardig, 
dat wil zeggen dat hij een deel van de spanning links/rechts 
heeft opgelost.

55 In de vorige noot gaven we aan dat een ambidexter 
persoon met beide hande(le)n vaardig is, dat wil zeggen 
een deel van de spanning links/rechts heeft opgelost.

56 We hebben in ons onderzoek theoretisch nog niet laten 
zien dat zulke kwaliteitssprongen zijn gemaakt. We kunnen 
het ons wel voorstellen als een OGO-school het thematise-
ren goed beheerst en in de school heeft ingevoerd, dat voor 
dat onderdeel een hoger niveau van implementeren wordt 
bereikt (zie ook in paragraaf 4.5.5 de tabellen 4 en 5 voor de 
fasering in de vernieuwing op onderdelen). Bovendien gaan 
we er in de activiteitstheorie vanuit dat behalve dat het 
menselijk handelen actie veronderstelt en zowel een 
spontaan en planmatig karakter kan dragen, er ook andere 
kenmerken onderscheiden worden. We doelen hierbij op 
twee kenmerken: 

1. functiediversiteit: het handelen kan een oriënterende, 
uitvoerende of controlerende functie vervullen;

2. gelaagdheid: het handelen kan zich afspelen op verschillende 
niveaus: materieel, verbaal en mentaal (we denken hierbij 
aan de trapsgewijze vorming van mentale handelingen, 
zoals Galp’erin dat weergeeft; zie het slot van paragraaf 
5.2.4). In die zin plaatsen we de opmerking van Mulder 
over “hoger niveau van complexiteit” binnen de activiteits-
theorie gericht op een activiteitssysteem en geldt het 
bereiken van de hoogste trede, het verinnerlijken van de 
handeling, als de hoogste graad van implementeren van 
een onderdeel van een vernieuwingsproces (zoals we ons 
dat bij thematiseren voorstellen in het begin van deze 
voetnoot). 

57 Vygotsky doelt hier vooral op de ontwikkeling op het niveau 
van de ontogenese, de persoonsvorming. Zie ook: Van 
Oers, 2005a, p. 18.

58 ‘Er’ slaat op het schoolwerk na een reprimande in de vorm 
van een onvoldoende van de onderwijsinspectie. 
Ontregeling zet aan tot herijken en het zich uitgedaagd 
voelen om het werk weer op te pakken en met de kritiek 
proactief iets te doen.

59 In het heuristisch model wordt ‘outcome’ niet expliciet 
meer genoemd bij object. We vatten ‘outcome’ op als het 
voorlopige resultaat van de vernieuwing in de vorm van 
‘institutionalisering’ en als effect van een lerend activiteits-
systeem (zie opmerking cursief bij punt VII van de uitleg 
van het bijgestelde model in paragraaf 5.2.1). 

60 Vaak worden onterecht de vijf pijlers van de lerende 
organisatie aan Senge (1990, p. 125) toegeschreven. Hij 
vermeldt zelf het volgende: “De vijf belangrijke disciplines 
(….) zijn mijn uitvinding niet” (Senge, 1990, p. 19). Hij 
verwijst dan ook naar zijn inspiratiebronnen, zoals Argyris, 
Schön en Weick van wie hij veel geleerd heeft.

61 Het startpunt van de lerende organisatie begint bij Subject, 
de transitie vindt plaats op de lijn subject-object en bij 
object komen de kenmerken zichtbaar van OGO-scholen 
als lerende organisatie. We zetten de ‘lerende organisatie’ 
als code bij Subject, omdat bij Subject al contouren van het 
activiteitssysteem zichtbaar zijn.

62 Met ib’ers wordt bedoeld de ‘intern begeleiders’ van de 
school. Zij komen vaak voort uit het team en geven 
begeleiding/coaching aan collegae in 
ontwikkelingshulpvragen.

63 We spreken van Open OGO-codes, omdat we veronderstel-
len dat de Gesloten OGO-codes de praktijk niet volledig 
afdekken. We houden open dat we zaken missen die we 
theoretisch niet hebben kunnen duiden en praktisch van 
aard zijn.

64 Omdat de onderzoeker de interviews zelf afnam op de 
OGO-scholen was er een grote betrokkenheid en daarmee 
nabijheid bij de geïnterviewden ontstaan. Om afstand te 
nemen van de geïnterviewden voor het analyseren van de 
interviewdata was distantie noodzakelijk om op metaniveau 
te kunnen analyseren. Dat was nodig om op een adequate 
manier coderingen toe te kennen en conclusies te trekken. 

65 Gezien het gemiddelde van de ongeveer 7000 basisscholen 
in Nederland van 227 leerlingen stellen we de grens bij 200 
leerlingen. Daaronder is klein, daarboven is groot.

66 Wat de duur van het werken met OGO betreft stellen we 
drie categorieën vast: Kort, Middel en Lang. Van 1 t/m 5 jaar 
is kort, van 6-10 jaar is middel, van 11 tot verder is lang.

67 Het bepalen van de de mate van reflectief vermogen komt 
tot stand door navraag met de leidinggevende (leider of 
ib’er) of in sommige gevallen waarin meerdere leraren zich 
aandienden is geselecteerd door een kort gesprek vooraf 
via het eigen retrospectief oordeel.

68 Uit de interviews komt naar voren dat het om voorbeelden 
uit de praktijk gaat waaraan wordt gerefereerd en die als 
kenmerken van het OGO-concept worden geoperationali-
seerd. Het is een nadere explicatie bij het aanduiden van 
wat het nu echt in de praktijk inhoudt om te werken vanuit 
het OGO-concept. Bij de verdere beschrijving worden 
‘Good Practice’ en ‘Praktijkvoorbeeld’ aangeduid als 
‘Praktijkvoorbeeld’, omdat de beschrijvingen daaraan 
voldoen.

69 Het begrip ‘lerend perspectief’ ontlenen we aan De Waal 
(2008) die het definieert als “het participeren in een 
krachtige leeromgeving waarin mensen werken aan het 
vergroten van hun handelingscompetenties” (De Waal, 
2008, p. 14). De Waal wijst er verder op dat “mensen 
competenties het best ontwikkelen in een sociale context. 
Daarbij kunnen sociale en culturele activiteiten dienen als 
een leeromgeving waarbij de benodigde vaardigheden, 
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attitudes en inzichten in samenhang worden aangespro-
ken” (De Waal, 2008, pp. 14, 15).

70 Met een iteratieve selectie bedoelen we hier: een onderzoe-
kend proces van data-analyse dat bij herhaling een aantal 
bewerkingen toepast en uitvoert.

71 Voor de geïnteresseerde lezer/onderzoeker zijn brondocu-
menten bij de auteur opvraagbaar: de ruwe data vormen de 
uitspraken die verbonden zijn met de componenten van 
het activiteitssysteem. Daarnaast is als iteratieve slag een 
eerste selectie van de uitspraken gegeven die iets melden 
over de geselecteerde component. De ruwe data uit het 
brondocument zijn gebruikt om de data in dit hoofdstuk op 
te dienen.

72 Voor het weergeven van de narratives, waarin de resultaten 
worden beschreven, gebruiken we uitspraken uit de 
interviews. Deze zijn gerubriceerd rondom de componen-
ten van het balansmodel. De uitspraken die we niet 
rechtstreeks gebruiken, maar die er wel bij horen en waarop 
de analyse is gebaseerd, zijn opgenomen in een brondocu-
ment. Dit is opvraagbaar bij de auteur.

73 Onder een ‘eiland’ in een schoolteam verstaan we een 
groep leraren die een subeenheid vormt en samen met de 
rest van de leraren in de school deel uitmaakt van een 
schoolteam. De ‘bouwen’ in de school, zoals de onderbouw 
of de bovenbouw, kunnen zo’n eilandencultuur vormen. 
Een bouw is een groep leraren die lesgeeft in bijvoorbeeld 
groep 1 tot en met 4. Zij vormen de onderbouw van de 
basisschool. De eilandencultuur kan ook voorkomen in 
scholen die op meerdere locaties zijn gehuisvest, een 
locatie kan een eiland vormen binnen een schoolteam. 
Eilandenculturen zijn niet bevorderlijk voor de groepscohe-
sie en de co-constructies voor een team als eenheid in een 
activiteitssysteem. Eilanden kunnen ook gevormd worden 
door mensen die dezelfde mening over of visie hebben op 
het onderwijs. Bij onderwijsvernieuwing in de school 
zoeken tegenstanders van de vernieuwing elkaar soms op 
en kunnen een eiland vormen.

74 Het woord ‘ruis’ komt in deze studie een aantal keren voor. 
Ruis is letterlijk een ‘storend bijgeluid’.’Ruis’ komt uit de 
signaal-detectietheorie en de communicatietheorie. Het 
geeft een factor aan die verstorend werkt en afleidt. Ruis is 
hier gebruikt om aan te geven dat de structuur verstoort en 
is op te vatten als: kinderen hebben veel structuur nodig en 
juist als er teveel ruimte is, dan bied je te weinig structuur 
aan kinderen en kunnen ze van slag raken. Ruisfactoren 
leiden af van dat wat er werkelijk toe doet in het 
transitieproces.

75 Eerstelijnshulp wordt hier door ib’ers verzorgd die 
leerlingen uit de klas halen om te begeleiden, dan is 
leerlingenzorg als eerste lijn gekozen. Sommige scholen 
kiezen lerarencoaching als eerstelijnshulp. Leraren worden 
dan bekwaam om zelf kinderen met zorgvragen te 
begeleiden. Dat laatste komt vaker voor bij OGO-scholen 
die vergevorderd zijn met OGO. S4 zit nog aan de 
PGO-kant.

76 Bij de discussie in paragraaf 8.4.1 bespreken het probleem 
van de ‘selectiebias’ vanwege een zelfselectiemechanisme 
dat optreedt, omdat schoolleiders gevraagd is op vrijwillige 
basis schooldocumenten en tests te verzenden. Niet elke 
schoolleider heeft daaraan gehoor gegeven en dat zou de 
uitkomsten uit het emprisch onderzoek kunnen kleuren. 
Het gevaar dreigt dat als alleen de leiders van de vergevor-
derde OGO-scholen documenten en tests insturen de 
uitkomsten kunnen vertekenen.

77 De steekproeftrekking is als volgt verlopen: alle scholen in 
het onderzoek zijn gebeld met het verzoek om het 
schoolplan en de schoolgids op te sturen. De scholen die 
binnen veertien dagen hebben gereageerd met het 
terugsturen van de documenten zijn in de steekproef 
opgenomen. De schoolgids is geraadpleegd als controle-
middel en is niet opgenomen in het onderzoek, omdat het 
geen beleidsdocument is maar meer een populaire uitleg 
van waar de school voor staat met nadere informatie over 
de diensten van de school. In paragraaf 8.4.1 bespreken we 
de mogelijke ‘selectiebias’ die hierdoor ontstaat in relatie 
tot de bevindingen. 

78 We zijn hier voorzichtig met het trekken van conclusies in 
dezen vanwege het feit dat we nog willen nagaan of de 
selectie niet-biased is (zie paragraaf 8.4.1: selectiebias).

79 De selectie vindt bij de schoolleidertest op dezelfde wijze 
plaats als bij de schooldocumenten: wie reageert doet mee 
(de schoolleider vult dus zelf de test in). Ook hier hebben 
we mogelijk vertekening door de selectiebias.

80 Bij de graad van implementatie speelt hetzelfde mecha-
nisme als bij de de schooldocumenten en de leiderschap-
test: wie reageert doet mee. De directeur heeft de tabellen 
ingevuld. Het gevaar van selectiebias speelt ook hier een 
rol.

81 Bij het invullen van de vragenlijst voor deze fasering is de 
capaciteit ‘persoonlijk, interpersoonlijk en organisatorisch’ 
(zie de tabellen 4 en 5 uit paragraaf 4.5.5) niet onderschei-
den maar samengenomen als integrale capaciteit van leren 
in een lerende school.

82 Dit overzicht komt tot stand door de analyse van het 
voorafgaande. Door de iteratieve procesgang van het 
verwerken van de data is tabel 30 een gesimplificeerde 
weergave van de uitgevoerde iteratie. Eerder is vermeld dat 
het originele brondocument waar alle data in zijn verza-
meld en in een Wordbestand zijn opgenomen, opvraagbaar 
is bij de onderzoeker. Het brondocument is uiteindelijk de 
hoofdbron voor de inhoud van tabel 30. Voor de uitleg van 
het begrip iteratie: zie noot onder tabel figuur 20 uit 
paragraaf 7.2.1.

83 We noemen met opzet het woord ‘dwingend’, omdat een 
methode die alleen als bron gebruikt wordt ook een 
leidraad is. Hier wordt bedoeld: de methode als enige 
voorgeschreven leidraad, als een strikt te interpreteren 
bron.

84 T1 en T2 staan voor Toets of Test 1, 2.
85 Het blad Zone is een magazine dat artikelen bevat gericht 

op de ontwikkeling van OGO in het primair onderwijs. De 
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directeur van S7 schreef in jaargang 11 (voorjaar 2012, nr. 2) 
een column over zijn school. Deze column wordt in deze 
analyse gebruikt als bron en wordt opgenomen in bijlage 5 
(uitgeverij Van Gorcum en de auteur hebben hiervoor 
toestemming verleend).

86 Om reden van de wetenschappelijke integriteit houden we 
de auteur van deze publicatie hier anoniem.

87 Ithaca is één van de Ionische eilanden van Griekenland. 
Het gedicht van Kaváfis gaat over Odyssees. Wat gezegd 
wordt, is dat men nooit meer Ithaca aantreft zoals het was. 
Wat de directeur ermee bedoelt (en niet direct uit het 
gedicht is op te maken) is dat je nooit het eindpunt bereikt, 
ondanks alle inspanningen.

88 Voor het structureren van de criteria werden we geïnspi-
reerd door de analyse van lerende schoolorganisaties zoals 
beschreven door Koster & Onstenk (2009, pp. 212-219) en 
al eerder enkele malen aangehaald.

89 Met ‘sondering’ wordt hier gedoeld op een peilstokmeting: 
een peilstok wordt in de grond gestopt om te zien hoe op 
een bepaalde diepte de samenstelling van de grond eruit 
ziet. 

90 Naast de genoemde twee onderscheidingen gebruiken de 
auteurs nog een derde ’de machts-dwang-strategie’ 
(power-coercive strategy) die we hier buiten beschouwing 
laten (zie ook Cozijnsen, 2014, p. 53).

91 In het balansmodel is institutionaliseren niet op één 
moment vast te leggen, het is een aaneenschakeling van 
ontwikkelingsstappen in de tijd (figuur 7 uit paragraaf 
4.5.5). We kiezen voor een holistische benadering van de 
ontwikkeling van het systeem als geheel. Engeström past 
de functionalistische benadering toe op de ontwikkeling 
van onderdelen van het systeem. Door de nadruk op de 
functie van verschijnselen komen individuele behoeften en 
wensen in de verdrukking. Het systeem staat onverschillig 
tegenover het individu. Het functionele heeft een dominant 
karakter in ontwerpen en constructen waardoor morele 
aspecten ondergeschikt worden gemaakt aan het 
functionele.

92 Het “derdeordeleren” is volgens Engeström (1994, p. 43) 
nodig om te kunnen transformeren en reconceptualiseren. 
Zie figuur 6 het ijsbergmodel in paragraaf 4.7. Het 
‘hogereordedenken’ is nodig (Krüger, 2010) in de reflectie 
op het niveau van derdeordeleren. Zo komen we bij de 
diepste motieven, drijfveren en zingeving van mensen wat 
hun innerlijke ‘drive’ is waarom ze doen wat ze doen: dat is 
in het hart kijken van het willen en gevoelen (zie ook: 
Evelein & Korthagen, 2011). Onder ‘hogereordeleren’ 
verstaan we concreet: “Zaken diepgaand analyseren op 
basis van adequate informatieverzameling en vanuit 
alternatieve denkmodellen. De lerende brengt ze in verband 
met alle factoren in de bredere organisatie die een rol 
spelen bij het leren van leerlingen” (NSA, 2012, p. 48).

93 We leggen voor één doelgroep uit wat we verstaan onder 
waardecreatie die tot stand komt als gevolg van het met 
elkaar bespreken van normatieve vragen: medewerkers/
leraren. De waarde van de organisatie voor de medewerkers 

betreft het plezier dat wordt gehaald uit uitdagingen, 
inspiratie, beloning, bevestiging, openheid, vrijheid, vieren 
en balans. Omgekeerd heeft de medewerker waarde voor 
de leerling en de collega’s door prestaties in binding, 
ideeën, motiveren, loyaliteit, overdracht van kennis en 
cultuur (Kemperman, Geelhoed & Op ’t Hoog, 2013, p. 41).

94 Met het begrip ‘borgen’ in de context van schoolontwikke-
ling doelen we op het in een schoolteam vastleggen in de 
zin van freezing (Cozijnsen, 2014, p. 49; niet statisch 
bedoeld), documenteren en protocolleren van gemaakte 
afspraken die gericht zijn op kwaliteitsverbetering van het 
handelingsrepertoire dat hoort bij onderwijsvernieuwing, in 
ons geval: OGO. Driedimensionaliteit duidt op derdeorde-
leerprocessen bij het organisatieleren en is nodig om 
borging te doen slagen bij het institutionaliseren in het 
activiteitssysteem.

95 De term ‘gedeelde reconstructiearbeid’ komt van Pols 
(2009, p. 29) en wordt aangehaald in paragraaf 7.7.

96 We formuleren het begrip ‘competentie’ als ‘het vermogen 
van een persoon om kennis, vaardigheden en attituden die 
relevant zijn voor de OGO-beroepssituatie te verbinden 
met persoonlijkheidskenmerken en om deze via hande-
lingsinteriorisatie in te zetten op een geïntegreerde wijze, 
waardoor adequaat handelen in de OGO-context mogelijk 
wordt’ (naar de formulering van de NSA, 2012, p. 7). Er zijn 
auteurs die competenties toekennen aan organisaties 
(Sprenger, Van Eijsden, & Ten Have, 1995). Wij kiezen 
daarvoor niet om de gevonden ontwikkelingsdimensies in 
dit onderzoek competenties te noemen vanwege het feit 
dat het gebruik van het begrip ‘competentie’ op zijn retour 
is en vervaagt wat er precies onder wordt verstaan. We 
gebruiken het hier nog wel om het op personen toe te 
passen.

97 Het op afroep beschikbaar stellen van hulp door ib’ers is 
een middel om een praktische hulpvraag onmiddellijk 
beantwoord te krijgen. Wanneer een leraar tot na schooltijd 
of tot een andere dag moet wachten om geholpen te 
worden, is er het gevaar dat de hulpvraag aan urgentie 
afneemt en daardoor niet meer manifest aanwezig is. Een 
belangrijke conditie hier is ‘presentie’ in de vorm van 
beschikbaarheid op afroep.

98 Spangenberg & Lampert (2011, p. 264) benoemen het 
ontvankelijk-zijn voor gevoelens en denkbeelden van 
anderen en de behoefte anderen te begrijpen als 
”intraceptie”.

99 Geïnspireerd door het werk van Boon (2013), Bruin (2013) 
en De Koning (2013).

100 De nieuwe richtlijnen van de ‘NSA: Nederlandse 
Schoolleiders Academie (2012), herziene beroepsstandaard 
voor schoolleiders in het primair onderwijs’, geven aan dat 
”leren en onderzoeken op alle niveaus” (p. 12) als compe-
tentie bij het leiderschap hoort.

101 Begeleiding in emotiebeleving houdt in het uiten en het 
reguleren ervan.

102 Hierbij wordt gedoeld op wat eerder is behandeld in 
paragraaf 4.2.6 (Kelchtermans, 2012, p. 8).
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103 Het onderscheid ‘purpose-process-people’/‘strategie-struc-
tuur-systemen’ wordt besproken in paragraaf 4.6.6.

104 Gedoeld wordt op vergaderingen/bijeenkomsten georgani-
seerd rondom POP-, BOP- en SOP-ontwikkeling (persoon-
lijke, bouw- en schoolontwikkelingsplannen).

105 Deze kwalificatie is ingegeven door het onderscheid dat 
Chin en Benne (1969) maken voor humane systemen 
waarbij de empirisch-rationele benadering staat tegenover 
de normatief-re-educatieve benadering.

106 Conatief vatten we hier op als een gedragscomponent die 
zich uit in handelingen bij het onderwijzen en vormen van 
leerlingen.

107 Een basisschool dient elke vier jaar een schoolplan voor te 
leggen aan de onderwijsinspectie. In dat plan staat een 
vierjarenbeleid waarmee de school in de komende vier 
jaren zich wil ontwikkelen. Een schoolgids is een handlei-
ding voor ouders en verzorgers van kinderen waar 
praktische en in het kort beleidsmatige zaken in staan die 
het reilen en zeilen van de school aangeven.

108 Het Hawthorne-effect komt tot stand als een geïnterviewde 
tijdens het gesprek tot een aha-erlebnis komt en als 
geïnterviewde doorvraagt op het aangesneden punt. Dat 
gebeurde ten aanzien van aspecten die met de zelfevaluatie 
te maken hebben en aspecten die in de organisatie spelen. 
Er treedt een leermoment op voor de geïnterviewde 
waardoor de persoon ineens helder krijgt hoe iets in elkaar 
zit.

109 Op grond van het werk van Cozijnsen, 2014; Kneyber & 
Evers, 2013; Sleegers & Van Dael (2012) zijn we op zoek 
gegaan naar recente publicaties om onze uitkomsten te 
vergelijken met evidentie uit andere onderzoeken. We 
vatten in deze alinea zaken beknopt samen.

110 De vijf pijlers van de lerende organisatie bij Senge (1990) 
zijn: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, 
gemeenschappelijke doelen, teamleren en systeemdenken.

111 Onderzoeker is vertegenwoordiger van de OGO-academie 
bij de Onderwijsinspectie in een ringoverleg dat vier tot vijf 
keer per jaar samenkomt en schetst hier het voorgenomen 
beleid dat de Tweede Kamer nog moet goedkeuren net voor 
de zomer van 2014.

112 ‘Onderwijskunst’ is een concept dat ontwikkeld is door 
medewerkers (onder wie de oud-lector Bert Kalkman) van 
pabo Driestar-educatief in Gouda. Het concept heeft 
overeenkomsten met OGO (zie Bakker, 2008).

113 De zogenaamde Voice Dialogue methode is een methodiek 
die de verschillende stemmen van mensen bewust maakt. 
De methodiek is in 1970 ontwikkeld door Hal en Stone in 
Californië. Hun werk bestaat uit een theorie (the Psychology 
of Selves) en een methode (Voice Dialogue). Bij coaching, 
supervisie en (psycho)therapie wordt het toegepast om de 
innerlijke drijfveren en motieven van mensen te verhelde-
ren, maar ook de belemmeringen op te sporen. De 
therapeut gaat letterlijk in gesprek met de verschillende 
innerlijke stemmen van de cliënt. Het doel is dat de cliënt 
effectiever en bewuster sturing geeft aan het handelen door 
de verschillende stemmen onder controle te krijgen (zie het 
werk van Brugman, Budde & Collewijn, 2012).

114 ‘Schisma’ hier bedoeld als ‘afsplitsing’ of ‘afscheiding’ van 
het zuivere concept waardoor OGO geen OGO meer mag 
heten. Hier wordt gedoeld op het tweesporenbeleid dat 
sommige scholen aanhangen en OGO en PGO naast elkaar 
laten bestaan en daardoor moeite hebben met institutiona-
liseren. Dit kan opgevat worden als een OLD in de vorm 
van schizofrenie: ‘splitten personality’ of zoals we aangaven 
in paragraaf 4.5.3: een DIS (dissociatieve identiteitsstoor-
nis; DSM-V, 2013).

115 Passend Onderwijs is een maatregel van de overheid die 
bedoeld is voor kinderen met gedragsproblemen of een 
handicap en recht hebben op een passende onderwijsplek. 
Dat kan in het speciaal onderwijs of met extra begeleiding 
in het basisonderwijs. Vanaf 1 augustus 2014 komt er een 
nieuw stelsel voor passend onderwijs; dit verplicht scholen 
een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben.

116 Deze aanbeveling komt tot stand in een discussie op een 
netwerkbijeenkomst (4 maart 2011) van OGO-begeleiders.
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Tabellen en figuren

Tabellen

Nr Paragraaf Onderwerp
1 3.5.4 Persoonlijke eigenschappen van leiders
2 3.6 De onderwijsontwikkelingsaspecten uit H3 verbonden met de Gesloten codes en het model van Engeström
3 4.4.2 Persoonsgebonden kennis vergeleken met expliciete kennis
4 4.5.5 Fasen in de onderwijsvernieuwing voor collectief leren en gedeelde praktijken (Verbiest et al. 2008, p. 214)
5 4.5.5 Gedeelde waarden en visie op leren en de rol van de leraar (Verbiest et al., 2008, p. 213; zie voor mate van 

bewerking voetnoot)
6 4.8 De aspecten uit hoofdstuk 3 verbonden met alle Gesloten codes en het model van Engeström
7 5.5 De onderwijsontwikkelingsaspecten verbonden met de Gesloten codes en het heuristisch model
8 6.3 De achttien Gesloten OGO-codes gedefinieerd vanuit het theoretisch deel
9 6.3 De achttien Gesloten OGO-codes in samenhang met de componenten van het balansmodel

10 6.4.3 Gebruikte informatiebronnen met bijbehorende opbrengsten
11 6.4.3 Ingezette methoden met bijbehorende resultaten
12 6.4.3 Topicvragenlijst voor de eerste serie van tien interviews
13 6.5.1 Geselecteerde scholen met kenmerken en geïnterviewde personen
14 7.2 De veertien Open OGO-codes
15 7.2.1 Componenten van het balansmodel gekoppeld aan de G- en O-codes
16 7.2.1 Topicvragenlijst voor de tweede serie van 40 interviews
17 7.3 Voorbeeld van toepassing codes van de 50 interviews op I. Rolverdeling: G10 Leiderschap (zie bijlage 2, tabel 

B2.2)
18 7.3 Componenten VII Institutionalisering in het balansmodel met de bijbehorende OGO-codes
19 7.3.1 Overzicht van het aantal uitspraken dat gerelateerd is aan de G- en O-codes ontleend aan de 50 interviews
20 7.4.1 Belemmeringen in Institutionalisering

20a 7.4.1 Belemmeringen in Institutionalisering
21 7.4.2 Coaching en Collegiale consultatie in Hulpmiddelen
22 7.4.3 Leiderschap in Veld en regels

22a 7.4.3 Leiderschap in Veld en regels
23 7.4.4 Competenties op Methodegebruik, Observatie, Toetsing, Visie op zorg in Rolverdeling
24 7.4.5 Collectief leren, Individueel leren en Professionaliseren in Communities of Practice
25 7.5 Informatiebronnen ingezet per school in het kader van triangulatie
26 7.5.1 Schoolplannen gekruist met data uit interviews op OGO-codes
27 7.5.2 Afgeronde scores schoolleiderstest
28 7.5.2 Scores Schoolleiderstest vergeleken met data uit interviews over leiderschap
29 7.5.3 Graad van implementatie van de verschillende OGO-scholen in onderbouw en bovenbouw uitgesplitst naar 

implementatie en visievorming op een schaal van 0 tot en met 3 (zie tabel 4 in paragraaf 4.5.5)
30 7.6 Overzicht van het transitieproces van de onderzoeksscholen
31 7.6.1 Overzicht van de onderzoeksscholen in de drie onderscheiden categorieën met bevorderende en belemme-

rende factoren
32 8.2.4 Ontwikkelingsdimensies verbonden met eerdere opbrengsten
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Figuren

Nr Paragraaf Onderwerp
1 2.3.1 Het model Subject/Object/Tools van Vygotsky (1978)
2 3.3 Het activiteitssysteem van Engeström (Engeström, 1987, p. 78)
3 4.2.3 Een bewerkte versie van het ijsbergmodel van McClelland (1953)
4 4.4.1 De kennisspiraal van Wells (Wells, 2001, p. 188)
5 4.4.2 De kennisspiraal van Nonaka en Takeuchi (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 71)
6 4.5.2 De cyclus van expansief ontwikkelde transformaties (Engeström, 2001, p. 152)
7 4.5.5 Ontwikkeling van het activiteitssysteem dat institutionalisering heet
8 4.6 Model van de wyber (Van Emst, 1999a, p. 29)
9 4.6.7 De tol

10 5.2 Model van Engeström als heuristisch instrument
11 5.2.1 Het bijgestelde model van het activiteitssysteem van Engeström
12 5.2.2 De vierde fase in modelvorming met nadruk op de CoP als motor
13 5.2.3 Het balansmodel van de lerende organisatie als evoluerend activiteitssysteem
14 5.2.4 Het dynamisch weergegeven heuristisch model van de lerende organisatie als evoluerend activiteitssysteem
15 5.4.4 De Zone van Productieve Ontregeling binnen de ZNO (van bovenaf gezien) waarbij de overgang van het oude 

naar het nieuwe paradigma wordt gemaakt
16 5.4.4 De Zone van Productieve Ontregeling (van opzij gezien) binnen de ZNO waarbij de overgang van het oude 

naar het nieuwe paradigma met de kennisspiraal wordt gemaakt
17 6.2 Het balansmodel van de ambidextere organisatie als lerend activiteitssysteem
18 6.4.3 Het onderzoeksproces in een casestudie (Hutjes & Van Buuren, 1992, p. 31)
19 6.5.2 De geografische spreiding van de onderzoeksscholen die in het onderzoek participeren
20 7.2.1 Het balansmodel waaraan de codes zijn gekoppeld
21 7.3.1 Hulpmiddelen (III) in het balansmodel
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Lijst met afkortingen (glossarium)

(in alfabetische volgorde met de aanduiding van de paragraaf waarin de afkorting voor het eerst voorkomt)

AO adaptief onderwijs, § 8.6.2
APS Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, § 2.2
BIO wet op de beroepen in het onderwijs (voor goed en 

bekwaam onderwijs), § 7.4.5
BOP bouwontwikkelingsplan, § 7.4.5
CBAM concerns based adoption model, § 3.2
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, § 6.5.1
CHAT cultuur-historische activiteitstheorie, § 8.6.4
CL coöperatief leren, § 8.6.2
CoP Community of Practice, § 3.5.2
DIS dissociatieve identiteitsstoornis, § 4.5.3
DSM-V diagnostic statistic manuel (handboek voor de 

psychologie; vijfde editie, mei 2013), § 4.5.3
EGO ervaringsgericht onderwijs, § 2.5
ESM event sampling methodology, § 8.5.1
ETMS educational test and measurement syndrome, § 8.5.4
G-codes gesloten codes die uit de literatuur komen, § 6.3/6.5.5
HGW handelingsgericht werken, § 7.4.5
Horeb handelingsgericht observeren, registreren en 

evalueren in basisontwikkeling, § 2.2.2
HRM human resources management, § 4.6.5
ib’er intern begeleider, § 5.2.1
IPB integraal personeelsbeleid, § 4.6.3
KLOS kleuterleidsteropleidingsschool, § 7.7.4
LAKS langzaamaan kleine stapjes, § 4.6.6
LGM leerling, gezel en meester, het OGO-profiel van een 

leraar in ontwikkeling, § 2.2.2
LVS leerlingvolgsysteem, § 7.6 
MI meervoudige intelligentie, § 8.6.2
MPS meervoudige persoonlijkheidsstoornis, § 4.5.3
NLD non verbal learning disabilities, § 4.2.2
NSA Nederlandse Schoolleiders Academie, § 8.3.2
O-codes Open codes die uit de praktijk komen, § 7.2.1
OD organisation development, § 3.2
OGO OntwikkelingsGericht Onderwijs, § 1.1
OGW opbrengstgericht werken, § 8.5.4
OLD organisation learning disorders, § 4.5./4.5.1
PGO programmagericht onderwijs, § 2.5
PLG professionele leergemeenschap, § 5.6.1
PO passend onderwijs, § 8.6.2
POP persoonlijk ontwikkelingsplan, § 4,4.2
PPP purpose-process-people, § 4.6.6
PS problem-solving, § 3.2

RDD research, development & diffusion, § 3.2
SBD schoolbegeleidingsdienst, § 6.4.4
SI social-interaction, § 3.2
SLB Stichting Leraren Beroepskwaliteit; stelde competen-

tieprofiel samen, § 2.4.2
SLO Stichting LeerplanOntwikkeling, § 2.4.3
SOP schoolontwikkelingsplan, § 7.4.5
SSS strategie-structuur-systemen, § 4.6.6
TOM teamontwikkeling op maat, § 8.6.2
TULE zeven leergebieden in de vorm van leerlijnen 

ontwikkeld door SLO, § 2.4.3
WKC werkgroep kwaliteit centraal (bijlage 3)
ZNO zone van naaste ontwikkeling, § 2.3.1
ZPO zone van productieve ontregeling, § 5.4.4
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Uitleg van kernbegrippen

Hier volgt een uitleg van de gehanteerde kernbegrippen in dit 
document die als markering gelden om een begrip sec af te 
bakenen (in alfabetische volgorde):

Aspecten van onderwijsontwikkeling, ook wel onderwijsontwikke-
lingsaspecten (§ 3.4): tien geselecteerde aandachtspunten die 
volgens de review van de onderzoeksliteratuur belangrijk zijn 
bij onderwijsvernieuwing. 

Balansmodel: het geamendeerde kernmodel dat uiteindelijk aan 
het eind van het theoriedeel wordt gepresenteerd (figuur 13 uit 
§ 5.2.3) en al onderzoekend tot stand is gekomen.

Categorieën scholen (§ 7.6.1): Uit de analyse van het transitiepro-
ces van de onderzoeksscholen uit tabel 30 blijkt dat er drie ca-
tegorieën scholen zijn te onderscheiden: scholen die vergevor-
derd zijn met het OGO-concept (innovators); scholen die de 
richting uitgaan van OGO (early majority); scholen die nog aan 
de PGO-kant zitten (laggards).

Componenten (§ 3.3): het zijn de onderscheiden onderdelen van 
het basismodel van het activiteitssysteem van Engeström: 
Subject, Tools, Object, Division of Labour, Community en Rules 
(figuur 2 uit § 3.3). Componenten van het heuristisch-geamen-
deerde model (figuur 13 uit § 5.2.3) zijn: Rolverdeling, Object, 
Hulpmiddelen, Subject, Veld en regels, Community of Practice, 
en Institutionalisering. 

Criteria (§7.7.10): de criteria van een lerend activiteitssysteem, 
zoals gepresenteerd in paragraaf 7.7.10, die gegrond zijn op de 
opbrengsten uit de synchrone en diachrone analyse:

- 1.   visiegestuurdwerken en ideeënuitwisseling in teams;
- 2a.  kennisconversie in samenwerkend leren;
- 2b.  gezamelijke inzichten verbonden met actieplannen;
- 2c.  plannen van handelen en plannen van leren;
- 3.    Grensoverschrijdend experiment met dynamisch 

karakter.

Diachrone analyse (§ 7.7): hoofdstuk zeven (H7) bestaat uit de 
beschrijving van de resultaten van de casestudies. Dat hoofd-
stuk bestaat uit twee delen, een synchrone analyse van veertien 
OGO-scholen en een diachrone analyse in de vorm van een nar-
ratief van de langst opererende (25 jaar) OGO-school uit die 
veertien scholen. Het geeft de historiciteit van de schoolontwik-
keling weer in een periode van vier jaren. We vatten deze ana-

lyse op als een film of video die de ontwikkeling van vier achter-
eenvolgende jaren weergeeft.

Domeinen (§ 3.2): twee geselecteerde onderwerpen voor onder-
wijsontwikkeling vormen het geraamte voor dit onderzoek:
 1.  De conceptuele ontwikkeling van ideeën en visie als een 

intern ontwikkelingsproces van individuele professio-
nals en het team dat plaatsvindt door co-creatie;

 2.  De praktijkontwikkeling die plaatsvindt door het plan-
matig invoeren van ontwikkelingsaspecten op organisa-
tieniveau van de school, het leren veranderen van de 
school als organisatiesysteem.

Factoren:
Bevorderende factoren (§ 7.6.1;  § 8.3.1): 
 a. aansluiting bij de persoonlijke ontwikkeling;
 b. kennisdeling door samenwerkend leren in het team;
 c. gedeeld leiderschap/gedeelde verantwoordelijkheden; 
 d. borging op onderdelen van het OGO-concept. 

Belemmerende factoren (§ 7.6.1; § 8.3.1):
 e. eilandencultuur;
 f. methode als bindende leidraad;
 g. zwak leiderschap;
 h. Cito-leerlingvolgsysteem;
 i. tweesporenbeleid/fragmentering;
 j. sturing op structuur.

Gesloten OGO-codes (§ 6.3, tabel 8): het zijn de OGO-kenmerken 
die als gesloten codes in het onderzoek dienen als ‘sensitizing 
concepts’. Ze worden in de onderzoeksliteratuur ook wel ‘con-
structed codes’ genoemd. De codes dienen als kijkpunten die de 
configuratie vormen van OGO-scholen als lerende organisatie. 
De codes zijn ‘gesloten’, omdat ze in de literatuur eenduidig 
worden geoperationaliseerd. Door middel van het codesysteem 
wordt een begrippenapparaat opgebouwd.

Heuristische kracht balansmodel (§5.6.2): de heuristische kracht 
van het balansmodel:
 - 1.  de driedimensionaliteit in het activiteitssysteem;
 - 2.   het zich bewust worden van problemen op systeem-

niveau;
 - 3.  de ambidextere organisatie;
 - 4.  de dynamiek in het chaordisch systeem;
 - 5.   het ontwikkelingsstreven van de organisatie naar 

evenwicht.
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Heuristisch model: wetenschappelijke wijze om langs methodi-
sche weg tot een model te komen (§ 5.2.3).

Kenmerken van de lerende organisatie: de hoofdvraag in deze stu-
die luidt: ‘wat zijn kenmerken van OGO-scholen als lerende or-
ganisatie?’ (§ 1.3). De kenmerken presenteren we in hoofdstuk 
8, § 8.3.3. We hebben de kenmerken ingekaderd in de vier ont-
wikkelingsdimensies van een lerend activiteitssysteem. 

Kernbegrippen: zijn gehanteerde begrippen die als een marke-
ring gelden om een begrip sec af te bakenen, zoals deze lijst van 
begrippen weergeeft op deze bladzijde.

Kernconcepten: zijn gehanteerde begrippen die een specifieke 
conceptualisering hebben in de vorm van een definitie die geldt 
voor deze studie en zijn verbonden met de leidende theorie: de 
activiteitstheorie. De lijst van kernconcepten in alfabethische 
volgorde is weergegeven na deze lijst van kernbegrippen.

OGO-kenmerken (§ 6.3): het zijn de Gesloten OGO-codes die 
uit de literatuur komen en gebruikt worden als ‘sensitizing con-
cepts’.

Ontwikkelingsinstrumenten: bij de inspanning om alle onder-
wijsontwikkelingsaspecten die we uit de onderzoeksliteratuur 
hebben gevonden te verbinden met het model van Engeström, 
bemerkten we dat dit model niet toereikend was voor alle as-
pecten. We hebben de kennisspiraal (§ 4.4.1) en de sleutelken-
merken van kenniscreatie (§ 4.4.2) verbonden met het model 
van Engeström om het meer heuristisch toepasbaar te maken.

Ontwikkelingsdimensies (§ 8.2.4): als innovatieve kracht van het 
balansmodel levert het onderzoek vier ontwikkelingsdimensies 
van een OGO-school als lerende organisatie op:

1. Persoonlijke ontwikkeling;
2. Normatief-re-educatieve verandering op ontwikkeling;
3. Dynamiek in de ontwikkeling van het totale systeem;
4.  Ontwikkelingsstreven van de organisatie naar dyna-

misch evenwicht.

Open OGO-codes (§ 7.2): het zijn codes die tijdens het empi-
risch onderzoek in de eerste pilot met drie scholen zijn ont-
staan vanuit de praktijk. Ze vormen praktijkcodes die voor ver-
fijning zorgen van de selectie van uitspraken uit de gehouden 
interviews op de veertien OGO-scholen. In tabel 14 uit § 7.2 
geven we de codes weer en in figuur 20 uit § 7.2.1 zien we de 
verbinding van alle codes met het heuristisch balansmodel.

Sensitizing concepts (§ 6.2): de Gesloten OGO-codes worden als 
OGO-kenmerken ingezet om een concrete praktijk te beschrij-
ven in het empirisch onderzoek. Ze geven de richting aan waar-
in gezocht moet worden als we kenmerken van zich ontwikke-
lende OGO-scholen als lerende organisatie op het spoor willen 
komen. Het verloop van het onderzoek kan aanleiding geven de 
richting te nuanceren, andere richtingen in te slaan of aanvul-
lende codes te formuleren.

Synchrone analyse (§ 7.3: interpreteren van de data): uitslag van 
de analyse van een momentopname van de ontwikkeling van 
veertien OGO-scholen. We vatten dat moment op als een foto, 
een opname van de actualiteit van dat discursieve moment dat 
een resultaat oplevert in de wisselwerking tussen de geïnter-
viewde en de onderzoeker.
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Kernconcepten: geconceptualiseerde 
definities uit deze studie

Hier volgt een weergave van de kernconcepten. Kernconcepten 
zijn gehanteerde begrippen die een specifieke conceptualise-
ring hebben in de vorm van een definitie die geldt voor deze 
studie en zijn verbonden met de leidende theorie: de activiteits-
theorie. Achter elk kernconcept plaatsen we de vindplaats in 
deze studie en de bronnen die de basis zijn voor de operationa-
lisering ervan. In alfabetische volgorde:

Ambidextere organisatie (§ 5.3; Van Assen et al., 2008, p. 61; 
Van Emst, 1999a, p. 29; Engeström, 1987):
Een ambidextere organisatie is een activiteitssysteem waarbij er tus-
sen de organisatiestructuur (de linkerkant van het systeem) en de 
professionele cultuur (de rechterkant van het systeem) spanningen 
en tegenstellingen ontstaan, aangeduid als discontinuïteiten, die bij 
bewustwording ervan en het handelena daarnaar de organisatie 
leerpotentie geven om op zoek te gaan naar dynamisch evenwicht 
in het systeem, wetend dat het evenwicht van korte duur kan zijn 
doordat nieuwe spanningen zich zullen voordoen.

Discours (§ 4.2.4; Maas, 2009, p. 42; Noddings, 2008, p. 167; 
Sanderse, 2013, pp. 193, 200; Wassink & Bakker, 2013, p. 236):
Een discours is een samenspraak in de vorm van een gezamenlijke 
betekenisonderhandeling in processen van co-creatie in een leerge-
meenschap over een kwestieb (een substantiële categorie die als ge-
spreksonderwerp dient waarover gesproken wordt en ook als zodanig 
wordt benoemd) en te allen tijde gaat over betekenisvolle  visie- en 
ideeënontwikkeling over het OGO-concept  in vooral tweede- en der-
deordeleerprocessen met grenservaringen en als basis dient voor 
handelingen in de participatie van de  sociaal-culturele praktijk. 

Leerprobleem (§ 4.5.1; Miedema & Stam, 2008, p. 53; Onstenk, 
1997, pp. 31, 32; Snyder & Cummings, 1998, pp. 878-884):
Een leerprobleem in de zin van een OLD is een (structureel) pro-
bleem dat disfunctioneel wordt in een schoolorganisatie, waarvan 
men zich niet altijd bewust is, dat zich voortdurend voordoet en als 
zodanig structureel van aard is, die een blokkade opwerpt waar niet 
op voorhand een oplossing voor is.

Lerend activiteitssysteem (§ 4.3.3; 5.4.6; 8.3.5; Engeström, 1987, 
pp. 125, 153; Chin & Benne, 1969; Cozijnsen, 2014, p. 53):
Een lerend activiteitssysteem als een dynamisch chaordisch systeem 
is een ambidextere organisatie (waarbij een deel van de spanning 
links/rechts: structuur/cultuur is opgelost door het discours over 
deze spanning) die er bewust op gericht is om in een zich evolue-
rende, expansieve leercultuur het samenwerkend leren en het leer-
vermogen van individuen, groepen en de organisatie als geheel op 
zodanige wijze met elkaar te verbinden, dat continue verandering 
optreedt door sociale interactie, bemiddeling, participatie en reflec-
tie op alle drie de niveaus van leren in de richting van de door alle 
medewerkers met gezamenlijke visie onderbouwde output en uit-
mondt in duurzaam kwalitatief verbeterde handelingen in het ge-
heel van het activiteitssysteem, waarbij de componenten van het 
systeem op elkaar zijn afgestemd.

a In navolging van Van Assen et al. (2008) doen we de aanname om de ambidextere organisatie te beschouwen als synoniem 
voor de lerende organisatie. ‘Ambidexter’ is een begrip uit de schrijfdidactiek en betekent ‘links- en rechtshandig’. Met linkshan-
dig bedoelen we in het model van de wyber van Van Emst (1999a, p. 29) (zie paragraaf 4.6) de linkerkant van het model dat 
staat voor ‘organisatiestructuur’, voor rechtshandig doelen we op de rechterkant van het model van de wyber: de ‘professionele 
cultuur’. Ambidexter in dit onderzoek staat voor de spanning tussen structuur en cultuur, maar het betekent in onze context 
meer. Iemand die ambidexter is, is vaardig met beide hande(le)n: links en rechts. Een deel van de spanning tussen links en 
rechts is opgelost bij ambidexter, zo ook in een lerend activiteitssysteem dat ambidexter is. Een ambidextere persoon is met 
beide hande(le)n vaardig, dat wil zeggen dat hij een deel van de spanning links/rechts heeft opgelost.

b Voor ons onderzoek: een kwestie komt aan bod als je OGO invoert. Het geeft een gemarkeerd onderwerp aan dat als een 
(moreel) ‘probleem’ wordt besproken (dat kan een discontinuïteit zijn of worden) en om een oplossing vraagt waarover men 
het in de gemeenschap eens moet worden.
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Normatief-re-educatieve benadering (§ 8.2.4; Akkerman & 
Bakker, 2011, 2012; Banning, 2013, p. 117; Chin & Benne, 1969; 
Cozijnsen, 2014; Engeström, 1987, 2004b; Wassink & Bakker, 
2013, p. 227):
De normatief-re-educatieve benadering van ontwikkeling is de ont-
wikkeling van een schoolorganisatie als humaan activiteitssysteem 
waarbij door het voeren van het discours over visie op onderwijzen 
en vormen van leerlingen de normatieve vragen leidend zijn en het 
oude onderwijssysteem in een samenwerkend leerproces van reflec-
tie, transformatie, coördinatie en identificatie wordt gereconceptu-
aliseerd (gere-educeerd) zodat er een nieuwe onderwijspraktijk ont-
staat.  

Persoonlijk OGO-meesterschap (§ 4.2.6; Biesta, 2012, p. 60; 
Hargreaves, Fullan & Shirley, 2013, p. 264; IJseling, 2013, p. 92, 
Kelchtermans, 2009, p. 11; Kunneman, 2005, p. 7; De 
Onderwijsraad, 2013, p. 34; Sanderse, 2013, p. 200; Wassink & 
Bakker, 2013, p. 227):
Persoonlijk OGO-meesterschap is het autonoom en betekenisvol 
handelen van leraren in de sociaal-culturele OGO-praktijk en het 
taal geven daaraan als een proces waarbij een wisselwerking op-
treedt tussen persoonlijke invullingen, de ‘binnenkant’ (die bestaat 
uit het morele kompas: de eigen waarden en normen, kwetsbaar-
heid, dienstbaarheid, toewijding, professioneel zelfverstaan,c drijfve-
ren en motieven), en de conceptuele uitwerkingen, de ‘buitenkant’ 
(de uitgangspunten van het OGO-concept en de opvattingen daar-
over) die mede totstandkomen in de leergemeenschap met geza-
menlijk engagement door middel van het discours over wat goed 
OGO inhoudt met als doel de brede ontwikkeling d van leerlingen te 
bevorderen, zodat deze hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen en 
adequaat leren participeren in sociaal-culturele activiteiten.

Scaffolding (§ 3.5.5; Cole & Cole, 2001; Van de Pol et al., 2010, 
2011; Schiferli, 2002, p. 18):
Scaffolding betekent ondersteuning/bemiddeling in de vorm van 
hulp op maat die plaatsvindt in de zone van naaste ontwikkeling en 
opgevat wordt als een nevenschikkende responsieve manier van be-
geleiding door middel van coaching, mentoring en collegiale con-
sultatie, gericht op de conceptuele ontwikkeling van ideeën en visie 
en op het aanleren van vaardigheden voor de nieuwe deelneming 
aan de activiteit die OGO heet en bestaat uit de volgende strate-
gieën: contingentie, fading en de overdracht van verantwoordelijk-
heid.

c Het ‘professioneel zelfverstaan’ wordt door Kelchtermans geconceptualiseerd door: zelfbeeld, zelfwaardegevoel, beroepsmoti-
vatie, taakopvatting en toekomstperspectief (Kelchtermans, 2012, p. 8). Deze vijf componenten behoren volgens Kelchtermans 
tot het persoonlijk interpretatiekader. 

d Het begrip ‘brede ontwikkeling’ verwijst hier naar de doelencirkel die bij het OGO-concept hoort en genoemd is als conceptueel 
instrument in paragraaf 2.2.2 onder het kopje ‘doelen’.
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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).  
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•	 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. 
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Summary
Expansive Learning in a School Organisation
An Activity-based Theoretical Model for Primary Schools

Since the 1990s an increasing number of primary schools in the 
Netherlands have switched to Developmental Education (DE). 
The total number is still modest: Of the 7,000 primary schools, 
approximately 5% have implemented DE. The majority of 
schools employ Program Oriented Education (POE). The basis 
of the curriculum and educational methods consists in the ap-
plication of this approach. An increasing number of school 
teams consider this approach to have a negative impact on stu-
dent participation. They claim an incompatibility between a di-
dactic method aimed at motivating children and rigid educa-
tional programmes. By contrast, DE schools strive to offer 
pupils more input regarding learning processes and education-
al resources, in order to ensure more challenging and effective 
training. Schools have discovered that the switch from POE to 
DE requires a change in their organisation. Teachers using the 
DE approach offer pupils more opportunities to provide input 
during class. The same principle applies regarding DE school 
leadership as teachers participate in shared governance. The 
basis of this dissertation is that the school team needs to be 
willing to become a learning organisation. This gives rise to the 
following questions: What does it mean for a DE school to be a 
learning organisation? And, having established the theoretical 
framework regarding this concept, how does it surface in actual 
practice? That is the primary objective of this research.

A theoretical model regarding primary schools that was aimed 
at expansively learning school organisations was developed in 
this study in order to document the process of change from 
POE to DE. This model is based on the ‘expansive learning’ 
concept first proposed by the Finnish educationalist Engeström. 
In his view, this concept represents a collective learning process 
in which an organisation (activity system) reflects on an exist-
ing, ill-functioning practice. The old system is critically evaluat-
ed and adapted to a new system. Specifically: a new practice is 
developed within the school team as a result of a new vision 
and new ideas, leading to a different educational approach. The 
model developed in this dissertation provides tools with which 
to examine current practice, specifically to what extent hall-
marks of a learning organisation are evident at primary schools 
that have implemented DE.

Chapter 1 consists of an introduction to this study, containing 
the research questions, the theoretical framework, the research 
design and methodology. The main research question of this 
study is:

What are the characteristics of DE schools as learning organisa-
tions?

Specific objectives are:
a.  Which factors promote or impede the transition to becoming a 

learning DE school?
b. What kind of leadership best serves a learning DE school?

This research aims to answer these questions, with an empha-
sis on theoretical exploration. The theoretical framework offers 
an insight into a DE school. 

Chapter 2 formulates the basic principles of the DE concept. DE 
aims to provide a broad education in which pupils develop the 
ability to critically self-evaluate, also gaining a sense of responsi-
bility for their actions and resulting consequences on society at 
large. Pupils also learn to become responsible for the group pro-
cess in the classroom. DE aims to connect meaningful educa-
tion to themes that relate to pupils’ perception of the world 
around them. The goal of education is to enable pupils to par-
ticipate in the cultural practices of their communities, now and 
in the future. In order to achieve this goal, pupils need to acquire 
the following skills at school: communication, critical thinking, 
and gaining well-founded insights through research. These qual-
ities are demanded by today’s society. DE is associated with 
Vygotsky’s cultural-historical theory. Vygotsky considered hu-
mans to be inherently cultural and social beings. In the context 
of upbringing and education this implies that the goal of child 
development is the establishment of their personal and cultural 
identity. In the context of child development, the adult functions 
as someone who provides personalised support; s/he uses par-
ticular tools to that effect. Vygotsky summarised his view on the 
regular of human action in a triangle diagram (Figure A):

Tools

ObjectSubject

Figure A. The Subject/Object/Tools model (Vygotsky, 1978)
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The Vygotsky model, applied to the specific situation of up-
bringing and education, is used as the basis for a model that 
describes the dynamic development of a school organisation. 
The school team also pursues a goal (such as becoming a 
learning organisation), and the question rises as to which tools 
need to be utilised for the regulation of teachers’ action. Activity 
theory, which models how a conglomerate of activities is imple-
mented in a given context with a certain goal, can be regarded 
as a special example of Vygotsky’s cultural-historic theory.

Chapter 3 describes the aspects that matter most when school 
education undergoes renewal. Engeström expanded Vygotsky’s 
model. Based on Engeström’s theory we regard a primary 
school undergoing renewal as an activity system that develops 
over time. People learn, individually and in cooperation, but the 
system - developed by people - as a whole also learns. According 
to Engeström, the goal and the result of (expansive) learning is 
the development of novel forms of activity within the system. 
Figure B shows his original model:

Division of Labour

Object

Mediating Artefacts:
Tools and Signs

Subject

Rules Community

Sense

Meaning
Outcome

Figure B. Engeström’s activity system

In our research the above mentioned model has been devel-
oped further to make it applicable to a primary school imple-
menting DE. Aspects of educational development are linked to 
the activity system model.

What does it mean for a developing organisation to be consid-
ered a learning organisation? This question is addressed in 
Chapter 4. One model that emerges from the organisation de-
velopment literature is Van Emst’s diamond (Figure C).
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Figure C. Van Emst’s diamond (Van Emst, 1999a)

This model illustrates the relationship between structure and 
culture within learning organisations. Innovations in education 
often cause tensions between -for example - teachers, view-
points, and methods, but also among teachers, or between the 
school organisation and the new modus operandi being imple-
mented. In an organisation with its own structure and culture, 
the transition from POE to DE creates tensions. Activity theory 
states that tensions, dilemmas and confrontations are prereq-
uisites to development. The question is how the school team 
handles those tensions. Do teachers engage in discussion with 
one another and with school leaders, and can they cope with 
the accompanying emotions? Do they make progress toward 
the common goal, or do they resist and give up?

In Chapter 5 Van Emst’s diamond is connected to Engeström’s 
triangle. The connections originate at the corners of the triangle 
that represent effective interventions to increase the organisa-
tion’s ability to self-improve.  As a result of the interventions, 
tensions arise due to a need for rationalised (sometimes nor-
mative) choices to enable the organisation to develop. For ex-
ample, do we choose a manager as a principal who will take 
care of an organisation’s structural aspects, or do we choose a 
principal who invests in the personal development of teachers? 
Or is a combination of the two possible? We have created our 
own version of the original Engeström model: the balance mod-
el (Figure D), which serves to understand and shape the imple-
mentation of DE. The reason for creating our own model lies in 
the fact that Engeström’s model appeared insufficient in con-
necting all of the aspects of educational reforms. We explain the 
various elements of the model (I through VII) relative to the 
original model, and state why it is called the balance model.
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Figure D. The balance model

•	 	The	 Object	 (II),	 the	 target	 of	 reform,	 is	 the	 educational	
practice within the learning organisation of the school, 
which is on a trajectory towards DE.

•	 	The	Subject	(IV)	needs	to	be	viewed	in	broad	terms:	the	DE	
school (or potentially a group of DE schools) with their ac-
tors (school teams, individual teachers, internal counsel-
lor, principals). 

•	 	In	order	to	implement	DE,	Tools	(III)	need	to	be	employed,	
such as (external) support via coaching or consultation 
with colleagues.

•	 	The	 system’s	 core	 cannot	 rotate:	 the	 Communities	 of	
Practice (VI), represented as a hexagon, provide energy to 
the propellers and determine the course. The choice of the 
plural form ‘communities’ is deliberate. There are several 
interrelated communities that interact: teachers; teachers 
and management; teachers and parents; teachers and pu-
pils; teachers, management and the school inspection; et-
cetera. People’s learning experience is the central theme. 
Teacher professional development, and the formulation of 
vision statements regarding high-quality DE all take place 
within the hexagon. This is where choices need to be made 
regarding educational goals, primary goals, methods, et-
cetera, in consultation with all actors.

•	 	Teachers	are	active	in	a	particular	Role	(I),	which	is	dictated	
by the school management, in consultation with the teach-
ing staff, via shared governance.

•	 	Demarcation	occurs	by	delineating	the	Field	and	develop-
ing Rules (V). This includes facilitating, setting bounda-
ries, supporting the team, and formulating internal agree-
ments. 

•	 T	he	end	result	of	the	entire	change	is	called	Institutionali
sation (VII): the transition and consolidation from the old 
to the new system where the new educational concept 
has taken hold.

In Engeström’s model, ‘Outcome’ is the result of what happens 
on the line connecting ‘Subject’ and ‘Object’. This is, however, 
too static, and does not adequately express the dynamics as-
sociated with the evolution of the system. In the diagram show-
ing the balance model this is visualized by the spinning dia-
mond, which acts as a propeller. An activity system only 
develops when faced with tension, as previously mentioned in 
discussing Van Emst’s diamond.

A school principal can choose to allocate his or her time to in-
vesting in people through active coaching. That same time can-
not also be allotted to the writing of a school management plan, 
the preparation of a school budget, or managing fiscal matters. 
The need to choose gives rise to tensions regarding time alloca-
tion. These and other tensions are incorporated in the model by 
adding propellers to components I, III and V. The ‘s’ (structure) 
and ‘c’ (culture) at the propellers represent the tension. As a 
result of these tensions, the propellers start to spin, boosting 
the entire system. There needs to be a certain balance for the 
system to take off, hence the term ‘balance model’. In case of 
an unbalance in one of the components, the model will deviate 
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from its upward trajectory and stall. As mentioned, the sys-
tem’s core, the hexagon, is unable to spin.

The actors’ accomplishment of gaining ownership of the con-
cept is positioned in the heart of the system. It is not, as in 
Engeström’s model, a single moment along the line between 
‘Subject’ and ‘Object’, but a sequence of developments over 
time.

Up to this point, the research was primarily focused on the 
theory, which is indeed the main focus of this study. In the re-
mainder of this dissertation, the ‘balance model’ is related to 
practice. Chapter 6 includes the experimental design and justi-
fication of the methods employed in this empirical exploration. 
It is a qualitative approach, for which we conducted 50 inter-
views at 14 schools. We investigated how the teachers, internal 
counsellors, and school principals experienced the implemen-
tation of DE. Following from this, we have attempted to list pri-
mary school characteristics that are required for successful im-
plementation of DE as a learning organisation. In this, we 
distinguish ‘closed DE codes’ that originate from the literature, 
and ‘open DE codes’ that originate from practice.

The empirical study results in a series of descriptions picturing 
the state of the art at certain moment (‘photographs’) and for 
one school during a longer period (‘film’). A snapshot of 14 
schools is created containing an analysis of the point at which 
a school assesses its development. Such an analysis is compa-
rable to a photograph, a representation of what takes place at 
that moment. In addition, we have created a film of one of the 
14 schools. This school was the first to implement DE, and the 
‘film’ represents its development over a period of four consecu-
tive years. Progress over time is measured by comparing data 
collected at two different moments. The combination of these 
two methods assesses whether the theoretical framework can 
be used to understand what takes place in the school organisa-
tion of the 14 different cases.

The results are presented in chapter 7, and chapter 8 contains 
the conclusions, discussion and recommendations. The force 
driving the balance model (i.e. the action required to enable the 
propellers to boost the model) are referred to as the four di-
mensions of development of a DE school as a learning organi-
sation that we extracted from the data. These four developmen-
tal dimensions can also be presented as DE-school 
characteristics (answer to the main question):

•	 	The	 personal	 development	 of	 all	 staff	 members	 of	 the	
school. It is important for team members to discuss and 
think about ‘quality education’. It is critical for team mem-
bers to be open and willing to reflect on their own teaching 
together with the pupils, and to operate as a team member. 
This creates an atmosphere that enables the team to learn 
and improve together. Each team member contributes to 
the improvement of daily practice. This results in self-as-
sessing teachers gaining ownership of the DE concept, in-

corporating it in his or her personality. The result of this 
process then becomes an integral part of school develop-
ment. The ‘Object’ of this communal self-assessment is 
the improvement of teaching practice, which subsequently 
influences the development and education of pupils in a 
positive way.

•	 	A	normative	approach	to	quality	education.	Engeström	has	
a materialistic view on humanity and the world. His views 
on the development of organisations have not progressed 
beyond the system level and his model is mostly techno-
cratic, materialistic, and functionalistic in nature. He does 
not focus on normative questions even though questions 
such as these belong in a model for school development: 
Which values and norms do we convey to the pupils, given 
our points of view and ideas? DE and POE are fundamen-
tally different; they are based on differing pedagogic-didac-
tic sources. By placing emphasis on normativity, the learn-
ing teacher is given the opportunity to integrate his or her 
own normative personal identity and professionalism in 
being a DE teacher.

•	 	The	dynamics	in	the	development	of	the	overall	system	is	
apparent from the tension between structure and culture, 
as illustrated in the diamond. In a cooperatively self-as-
sessing team, opinions will differ between teachers. A 
school principal will challenge his team to identify ways to 
decouple from the programmatic educational offerings 
and change to an approach in which pupils have more in-
put and more responsibility. This change in the role of the 
teacher creates tension in the way s/he perceives his or her 
task, and generates a dynamic interaction among the team 
and the organisation as a whole.

•	 	The	developmental	goal	of	the	organisation	to	reach	a	dy-
namic balance to incorporate implementation goals of the 
DE concept in its activity system is important for the pro-
cess of institutionalisation of the process. This develop-
mental goal represents a striving for a sense of community, 
involving all participants in the organisation. The shared 
vision is to become an integral part of the organisation, 
which is then able to act effectively as a DE ambassador, 
informing others with conviction what the underlying prin-
ciples are and why people act the way they do.

Based on the research it can be concluded that the balance 
model can indeed serve as a theoretical framework to explore 
and understand the process of change that a school undergoes 
in becoming a learning DE school. This enables us to answer 
the questions from Chapter 1. The main question was: What are 
the characteristics of DE schools as learning organisations? 
This has been answered above through the four developmental 
dimensions.
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There were two secondary research questions: 
a.  Which factors stimulate or impede the transition towards a 

learning DE school? Stimulating factors are: ensuring the 
personal development of the teachers; sharing knowledge 
within the team; shared governance; and consolidation of 
components, which refers to the documentation of agree-
ments made throughout the process. Impeding factors are 
often associated with structural elements in the school or-
ganisation, as has been shown in this research: isolation-
ism (teachers forming units based on the grades they 
teach, while not fully participating in team activities); using 
school methods as the sole source and guiding principle 
(DE requires, in addition to using school methods, a flexi-
ble attitude towards other sources of information that are 
closely related to pupils’ experiences); weak leadership 
with a one-sided focus on structure; test-directed teaching 
(the strict monitoring of pupils with student scores being 
used as a measure of performance); a lack of decisiveness 
(joint implementation of POE and DE, with no clear selec-
tion of one over the other); management influence on 
structure. In the face of structural persistence of one or 
more impeding factors, and the incorporation of these fac-
tors in the process of institutionalisation, the ability of an 
organisation to self-improve will be impaired. 

b.  What kind of leadership is required in a learning DE school? 
Weak leadership may be prevented through a combination 
of educational leadership (which defines the structure) and 
transformational leadership (which ensures a culture of 
personal development of teachers).

The balance model, based on activity theory, connects the edu-
cational concepts ‘developmentally oriented education’ and 
‘learning school organisation’. We emphasize that, based on 
the principals of DE and a learning organisation, a DE school is 
to present itself as learning organisation in order to match the 
theory that led to its very existence.



260 Expansief leren van een schoolorganisatie

1. Brieven naar de scholen die meedoen aan het onderzoek

2. Totaaloverzicht ruwe scores interviews (brondocument):
Tabel B2.1: Totaaloverzicht interviews alle respondenten met Gesloten en Open codes
Tabel B2.2: Overzicht van de codes ontleend aan de vijftig interviews gekoppeld aan de componen-
ten van het balansmodel en op schoolniveau gearticuleerd

3. Ruwe versie diachrone analyse school 7

4. Ruwe conclusies uit hoofdstuk 7: Resultaten

5. Column directeur S7 in Zone

6. Test transformationeel leiderschap

7. Curriculum vitae

Bijlagen
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Bijlage 1: Brieven voor de scholen binnen het onderzoek

Aan de schoolleider van de basisschool die meedoet aan het 
onderzoek over “De implementatie van OGO in de lerende 
basisschool”.

Ede, maart 2010.

Beste ……,

Voor het onderzoek “De invoering van OGO in de lerende 
basisschool” bezocht ik uw school voor een serie (diepte)
interviews. Ik zit in de afronding van het onderzoek en wil de 
betrouwbaarheid nog verhogen. Het schoolplan en andere 
zaken koppel ik aan de interviews die zijn gehouden. Dat levert 
extra informatie op.

Ik vraag u een aantal zaken betreffende uw school in een tabel 
aan te geven, zie bijlage. Het betreft de grootte van de school 
voor het aantal leerlingen, de duur van het OGO-concept in 
jaren op uw school, het aantal leraren met het aantal jaren 
ervaring met OGO in onder- en bovenbouw. Onderbouw is te 
vertalen naar groep 1-4 en bovenbouw van 5-8. Als dat anders 
is, meld dat bij de invulling ervan.
In tabel 7 dient aangegeven te worden de fase van “Collectief 
leren en gedeelde praktijken” van 0-3. Datzelfde voor tabel 8: 
“Gedeelde waarden en visie op leren”. En dat uitgesplitst in 
onder- en bovenbouw. Dat zet u dan in de tabel die ingevuld 
moet worden waar ook de grootte van de school op ingevuld 
dient te worden.

Tot slot is er een schoolleiderstest om de mate van 
transformationeel leiderschap te polsen. Die is rond de zomer 
van 2008 toegestuurd via de post. Als u die toen niet heeft 
teruggestuurd, kunt u die digitaal maken. Zie de 
meegestuurde link. U kunt natuurlijk de test nog een keer 
maken als u ‘m eerder maakte, nu het bijna een jaar later is in 
de tijd. Vult u uw naam in en de naam van de school, zodat 
verifieerbaar is wie het invult. Met klem meld ik dat de 
gegevens vertrouwelijk zullen worden gebruikt. In de 
beschrijving zullen sowieso schoolgegevens worden 
geanonimiseerd.

Rest mij u heel hartelijk te bedanken voor uw medewerking. U 
krijgt in het najaar een exemplaar toegestuurd van de 
dissertatie. Ik ga mijn best doen voor de ‘finishing touch’ ervan.

Met vriendelijke groet,

Hans Bakker.

Aan de onderwijsmensen die meedoen of overwegen mee te 
doen aan het onderzoek “OGO in de basisschool als lerende 
organisatie”.

Ede, 2008.

Beste onderwijsmedewerker/directeur,

Geïnteresseerd in Ontwikkelingsgericht Onderwijs en zelf ook 
een missie om het concept uit te dragen in het pabo-onderwijs 
doe ik onderzoek naar de invoering ervan. Daarin kijk ik naar 
de inbedding van het OGO-concept in de schoolorganisatie. 
Hoe het concept op teamniveau uitgedragen wordt en in de 
klassensituatie met kinderen zijn beslag krijgt, is een 
belangrijk kijkpunt. 

Het onderzoek wordt begeleid door de hoogleraren Miedema 
en Van Oers van de VU in Amsterdam. Het vindt plaats door 
middel van casestudies van OGO-scholen in de vorm van 
kwalitatief onderzoek. Dat houdt in dat er interviews met 
directeuren, ib’ers/interne coaches en leraren worden 
gehouden van maximaal 50 minuten per persoon. Van elke 
school worden er vier mensen bevraagd. Dat is sowieso de 
directeur, iemand die OGO helpt uitdragen door middel van 
een stukje begeleiding of coaching en iemand uit de 
onderbouw en iemand van de bovenbouw die met OGO werkt. 
De interviews worden digitaal opgenomen (met voicerecorder) 
en mede door studenten uitgewerkt. Het kan zijn dat er een of 
twee studenten meekomen voor de interviews. Deze 
derdejaarsstudenten stellen zich ook beschikbaar om de groep 
over te nemen van de leraar die wordt geïnterviewd, als 
vervanging lastig is.

Mijn naam is Hans Bakker en ik heb als functie docent 
Pedagogiek/Onderwijskunde op de pabo van de Christelijke 
Hogeschool Ede. In het paboprogramma is 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs een van de concepten waar 
we aandacht aan besteden en met studenten projecten 
organiseren op OGO-scholen in de ontwikkelde minoren, 
zoals “Jong Management”.

Er zal met u nader contact worden gelegd met de vraag of u 
mee wilt doen aan dit onderzoek nog voor de afronding van 
dit cursusjaar. Dat betekent op zijn minst een dag op uw 
school om de sfeer te proeven en de vier interviews af te 
nemen. Wat u ervoor in de plaats krijgt, zijn de uitgewerkte 
interviews en een exemplaar van de dissertatie.

Ik dank u hartelijk dat u in overweging neemt mee te doen aan 
dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Hans Bakker.
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Tabel B2.2
Overzicht van de codes ontleend aan de 50 interviews gekoppeld aan de componenten van het balansmodel en op schoolniveau  
gearticuleerd

1ste ronde 2e ronde
Codes    Scholen S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 Totals

 I.   Rolverdeling 186
O5 Methodegebruik 4 9 4 7 6 6 9 9 4 6 4 2 3 1 74
O6 Observatie 2 0 0 1 1 4 2 0 0 2 1 0 2 0 15
O12 Toetsing 0 2 2 4 4 5 9 5 4 6 3 0 5 5 54
O14 Visie op zorg 1 0 0 2 2 3 5 6 5 2 4 0 9 4 43

 II. Object 111
G14 Reflectie 1 0 2 3 3 2 2 0 5 2 1 0 1 2 24
G17 Transitie 0 0 2 11 6 4 3 6 5 0 2 0 9 10 58
O13 Vergelijking ander concept 3 3 5 5 1 4 1 2 1 1 1 1 1 0 29

 III. Hulpmiddelen 203
G2 Coaching 10 4 5 8 7 5 6 3 6 4 10 0 4 6 78
G4 Collegiale consultatie 4 6 3 6 3 4 7 8 1 2 5 2 3 4 58
O7 Opinieleiders 1 2 10 7 4 8 15 9 3 2 2 1 3 0 67

 IV. Subject 40
G11 Lerende organisatie 5 3 3 4 1 4 3 3 1 2 2 2 1 3 37
O3 Lerend perspectief 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

 V. Veld en Regels 302
G9 kernwaarden OGO 0 0 0 0 2 2 2 1 1 2 1 1 2 0 14
9. 1 Totaalbenadering 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5
9. 2 Betekenisvolle activiteiten (sociaal-cultureel) 2 4 4 2 3 3 8 1 0 1 1 1 3 3 36
9. 3 Leraar als deelnemer (participatie) 1 0 1 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 10
9. 4 Samen zelfstandig problemen oplossen 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9. 5 Systematisch hypothetisch leertraject 0 0 0 0 3 1 4 0 2 1 2 0 1 1 15
G10 Leiderschap 4 5 4 2 5 8 8 4 8 3 4 2 2 4 63
G15 Structuur 1 11 2 10 2 2 2 2 6 4 1 0 5 0 48
O2 Kerndoelen 1 0 2 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 11
O4 Leerlijnen 2 0 2 5 3 6 4 2 3 2 2 0 2 3 36
O8 Personeelsbeleid 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
O11 Speerpunt 3 7 1 5 2 5 6 5 7 5 4 0 4 3 57

 VI. Communities of Practice 242
G3 Collectief leren 8 5 1 5 6 5 6 6 3 5 5 1 5 7 68
G6 Individueel leren 6 7 1 3 4 11 12 2 6 7 7 2 6 6 80
G8 Kennisconstructie 7 7 4 4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 27
G12 Subjectieve Concepten 3 1 0 0 3 6 4 9 3 2 4 2 3 10 50
O10 Professionalisering 5 0 0 2 1 2 0 2 2 2 0 0 1 0 17

 VII. Institutionalisering 698
G1 Doelgericht aanbod 0 0 0 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 9
G5 Condities & voorwaarden 3 5 13 17 14 19 12 14 11 9 6 8 9 7 147
G7 Internalisatie/internaliseren 6 0 1 2 1 2 2 1 3 4 1 0 2 1 26
G13 Leerstoornissen/Organization Learning Disorder 2 11 16 31 10 17 15 20 14 11 15 11 14 14 201
G16 Thematiseren 4 2 4 8 6 11 17 12 6 6 3 4 2 5 90
G18 Visie op OGO 11 21 17 12 10 10 26 16 12 4 12 7 8 9 175
O1 Good Practice 0 0 0 1 0 2 3 0 1 2 2 0 0 1 12
O9 Praktijkvoorbeeld 4 3 5 2 6 6 4 4 0 1 0 0 3 0 38

TOTALS: 107 119 116 178 123 170 200 161 128 103 105 48 114 110 1782
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Bijlage 3: Ruwe versie diachrone analyse school 7

We volgen de lijn van paragraaf 4.8.2, de kenmerken van OGO-
scholen als lerende organisatie. De uitspraken uit de analyse 
van 2008 zijn zonder grijstint (die analyse is de schoolleider 
voorgelegd voor het interview van juni 2012), de uitspraken uit 
2012 zijn met een grijstint 

De eerste reactie van de directeur op de toegestuurde 
analyse van zijn school is verrassend:

“Tot mijn grote verbazing las ik dat het alweer vier jaar 
terug was. Alles wat daar staat zou gisteren gebeurd kun-
nen zijn. In grote lijnen dacht ik: “Dit klopt en dat 
klopt…” Nogmaals, het verbaast dat het vier jaar terug 
is” (dir).

•	 Institutionaliseren

De nieuwe beroepsrollen die leraren in de school beoefenen, 
horen een onderdeel te worden van hun handelingsrepertoire. 
Dit is een proces van toe-eigening.
De directeur schetst de ontstaansgeschiedenis van OGO op de 
school.

“Ik kom wel uit een cultuur waar heel veel is nagedacht over 
onderwijs en waar we veel ontwikkeld hebben. Ik was de jongste 
op die school en moest weg. Na omzwervingen kwam ik hier 
terecht. In de kleuterbouw was Jettie begonnen met de 
Basisontwikkeling. Op een gegeven moment wilde ik intern be-
geleider worden. Dus een cursus gedaan bij Bea en Niko. Van 
daaruit ben ik dingen gaan doen in groep 8 die leken op wat ze 
bij kleuters deden. En toen werd het team geïnteresseerd. Want 
wat we zagen, was dat ze allerlei vaardigheden die ze in 01-2 
leerden van zelfstandigheid en plannen, dat werd er in groep 3 
eigenlijk weer uitgeramd. De kinderen moesten daar allemaal 
beginnen met ‘boom-roos-vis’. Nou, dát was eigenlijk het start-
punt, die nieuwsgierigheid van hoe gaan we dat nou doen, heeft 
ertoe geleid dat we OGO geven. Iedereen zat een beetje in de 
tang, want als het in 01-2 kan en ook in groep 8, dan moet het 
ertussen in 3-7 ook kunnen”…. “Voordat we ook in de boven-
bouw ontwikkelingsgericht werken heeft een flink aantal jaren 
geduurd” (dir).
“We gebruiken alleen een rekenmethode en voor de rest hebben 
we van heel veel methoden de handleiding en enkele boekjes 
voor leerkrachten. Die worden als bron gebruikt. We werken met 
de OGO-methode en gebruiken er hulpmiddelen bij” (dir).

Het kunnen toepassen van het OGO-repertoire begint met vi-
sieontwikkeling.

“Hoe kunnen we nu die Basisontwikkeling, die aardig is door-
ontwikkeld….doortrekken naar de bovenbouw? En hoe trek je 
iedereen in het proces mee? In mijn ib-taak zie ik ‘zorg‘ als 
mooiste punt. Eén basis is bij mij, als je het echt binnen de visie 
doet, de kracht van portfolio en eigen leerplannen naar voren 

komt. Ik zie in de toekomst kinderen hun eigen zorgplannen 
maken, en hun eigen rapport schrijven” (Ib-bb). “De basis is dat 
iedere leerling een zorgleerling is. Echt naar kinderen kijken en 
de zone opzoeken is dé taak van leraren”… “In de basis is elke 
leerkracht verantwoordelijk voor zorgleerlingen” (ib-bb).
“De visie is belangrijk. Aan het begin van het jaar hebben we een 
teambijeenkomst hierover. Dan komt de ouderavond en dan 
presenteren we de visie nog eens. We hebben wel veel ouders 
rondlopen die het al weten, die helpen ook bij activiteiten in de 
school. Dat is fijn. Bij een verkeerthema hebben we gefietst in de 
omgeving. Dan staan ouders klaar om voor de veiligheid zorg te 
dragen” (lk-bb).
“Twee jaar geleden hebben we weer een visie- en missiedag ge-
had en hebben gepraat wat goed onderwijs voor ons is. En toen 
kwamen we toch tot dezelfde conclusies als die we hadden, en 
dat was wel prettig. Het is belangrijk om steeds terug te gaan 
van wat je goed onderwijs vindt en daarover met elkaar te pra-
ten. Het is een proces wat je met z’n allen doormaakt. Als ik het 
zou opleggen, werkt het niet” (dir.).

Kinderen verantwoordelijkheid geven, is een speerpunt bij de 
OGO-visie.

“Je gaat inzetten op de eigen verantwoordelijkheid van kinde-
ren. Ik heb een meisje dat het moeilijk vindt om te praten voor 
de groep. We hebben het gehad over initiatief nemen. We heb-
ben samen afspraken gemaakt dat ze eerst gespreksleider is in 
de kleine groep en uiteindelijk kon ze een spreekbeurt houden. 
Toen het ging, kreeg ze een yes-moment” (ib-bb). 

Wat de speerpunten zijn voor komende cursus geeft de 
directeur aan.

“Conceptueel gaat het goed, waar we sterker in kunnen 
worden is het vertellen aan de mensen hoe het zit. Het 
waarom van de dingen kun je niet genoeg voor het voet-
licht brengen. Als er iets aan de hand is, grijpen we daar-
op terug om te bepalen welke keuzes we maken in het 
concept. Waarom we niet meer huiswerk meegeven, bij-
voorbeeld. We houden kinderen op school geïnteresseerd 
en laten iets uitzoeken. Die vertaalslag zou nog beter 
moeten. Verder hebben we voor de eigen ontwikkeling 
wat dingen afgesproken” (dir).
“Lezen is een speerpunt. Vooral begrijpend lezen en het 
maken van groepsplannen wat de inspectie ook erg veel 
vraagt. Dat doen we op een OGO-manier. Het scholings-
plan is net doorgesproken met Bea. We doen dat erg flexi-
bel. Enkele leerkrachten worden eens in de twee weken 
door Bea bezocht met een voor- en nagesprek. Anderen 
worden door Niko en Hermien begeleid in het VVE-
gebeuren voor woordenschatontwikkeling in de kleuter-
bouw. In de bovenbouw loopt het OGO-traject goed. We
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hebben voor volgende cursus een rekening van 25.000 
euro nascholing. We proberen te polsen waaraan behoef-
ten bestaan voor nascholing vanuit de POP, BOP en 
SOP. Het leesniveau van de middenbouw willen we om-
hoog hebben. De vraag aan de Activiteit is daarop onder-
steuning te geven, zodat het zich vertaalt naar meerdere 
opbrengsten. Dat ontwikkelen gebeurt elk jaar op die ma-
nier. We besteden veel geld aan ontwikkeling in het team. 
Het hoofdaccent ligt in de bouw, omdat daar ook de indi-
viduele vragen worden neergelegd. Daar proberen we al-
tijd aan te voldoen” (dir).

De kracht van OGO is dat je met kinderen aan identiteitsont-
wikkeling doet.
“Dat is de kracht van OGO, die persoonlijkheidsontwikkeling. Ik 
heb een grondregel in de groep: ‘iedereen moet het goed hebben’. 
Uiteraard moeten we ook wat leren, maar dat eerste moet er eerst 
zijn” (ib-bb).

“Kern van OGO is hoe ga je met elkaar om. Ik heb geen 
pestbeleid, dat zit in het concept zelf. In de middenbouw zijn 
er kinderen van andere scholen gekomen die gepest werden 
of sociaal onhandig waren. Die trekken het hier wel, omdat 
we veel werk maken van omgang met elkaar. Ik heb toch ook 
geen beleid op hoe ga je niet-rekenen? Hoe ga je niet-taal 
doen. We gaan rekenen en taal doen en we gaan goed met 
elkaar om. Er wordt hier wel geplaagd, niet gepest” (dir).

Voor de invoering van OGO geeft de directeur aan dat er veel is 
geïmplementeerd; nog niet alles is geïnstitutionaliseerd.

“Ik heb het gevoel dat het nooit af is, dus dat je moeilijk van alle 
punten kunt zeggen dat je bent geïnstitutionaliseerd. Het zit wel 
bij iedereen in het hoofd en het hart. Het is duidelijk wat we aan 
het doen zijn en waarom we het doen. Alleen in de uitvoering is 
het soms dat je denkt van hier is het nog voor verbetering vat-
baar. Bijvoorbeeld de verslaglegging in de bovenbouw. Of de di-
gitale Horeb. Dat geeft op uitvoeringsniveau een hoop proble-
men. Ik wil er meer eenheid in hebben in de zin dat je dingen 
met elkaar wilt kunnen vergelijken. Dat gebeurt wel, maar nog 
te veel op het eigen niveau”(dir).

“Het blijven ontwikkelen is belangrijk. Klimmen naar boven 
is de richting. En een eindpunt bereiken moet je niet willen. 
Het is als het gedicht van Konstantinos P. Kaváfis, vertaald 
door Cornelis Buddingh: De reis naar Ithaca. Als je er komt, 
is het avontuur over en dat is met OGO ook zo. Het is echt 
OGO, want het is steeds de volgende stap. Er is dus geen 
eindpunt. Institutionalisering bereik je nauwelijks, omdat er 
altijd wel iets is wat beter kan. Ithaca bereik je niet. Ithaca 
bereiken is een illusie. Blijf enthousiast om dat te bereiken. 
Het mooie van OGO is dat je met een reis bezig bent, waar-
van je als leerkracht zelf nog aan het roer staat” (dir).

De directeur zet de bottom-upstrategie in voor de ontwikkel-
planning.

“We gaan een scholingsplan schrijven voor volgend jaar vanuit 
de persoonlijke ontwikkelingsplannen, naar een bouwplan, naar 
een schoolplan” (dir).

Een belemmering die zich in de school voordeed, was de fusie. 
Een team kwam erbij die niet gewend was met OGO te werken. 

“En toen kwam de fusie erbij. Een heel team kwam erbij dat niet 
wilde of het totaal niet zo zag. Dat was een traditionele school. 
Die heeft de boel vertraagd. Waar je mee start, daar eindig je 
niet mee, er komen altijd mensen bij die opgeleid moeten wor-
den. En ik denk dat daarin ook de kracht ligt. Je bent nooit klaar. 
Net als De Kokkel, dan moet je eerst weer stappen terug doen” 
(ib-bb).

Een andere belemmering is de druk in de bovenbouw.
“Wij zetten sterk in op de ontwikkeling van OGO in de boven-
bouw, maar de druk is groot om te presteren. Thematiseren is bij 
ons een speerpunt in ontwikkeling. Voor de start ervan is het 
belangrijk te weten waarmee je naar een einddoel toewerkt en 
wat daarbinnen het onderzoek is dat je doet. We kennen hier de 
wereldwinkel, daar maken we kinderen verantwoordelijk voor en 
dat loopt goed” ….”Voor rekenen hebben we voor de methode 
gekozen, omdat de druk te groot werd. We zijn betekenisvolle 
activiteiten gaan opstellen en op een gegeven moment raak je 
gewoon in tijdnood, want je kunt niet meer en de methode doen 
en die activiteiten” (ib-bb).

“In de bovenbouw hebben we OGO aardig op de rit, de en-
treetoets geeft een goed beeld waar kinderen zitten. In het vo 
zijn ze over het algemeen tevreden over de kinderen. Onze 
kinderen stellen meer vragen. Niet vervelend, maar het moet 
wel ergens om zijn dat je iets moet lezen van de leraar. Je 
doet iets omdat je een vraag hebt en daar zoek je antwoord 
op. Daar zijn onze kinderen erg in getraind. En pesten komt 
bij ons nauwelijks voor, er wordt natuurlijk wel eens ge-
plaagd, dat hoort erbij. Belangrijk is dat bij ons een kind 
goed in zijn vel zit en wordt geaccepteerd en als mens goed 
functioneert. Dat is belangrijker dan de a’tjes die het kind 
haalt op een Citotoets” (dir).

Een belemmering die een rol speelt, is de doelgroep ‘ouders’.
“Het woord ‘spel’ is bij ons soms een beladen woord. We gingen 
van de onderbouw naar de bovenbouw ontwikkelen en de ou-
ders zeiden dat kinderen alleen maar hoefden te spelen. Wat 
hun beeld is van vroeger speelt een rol. Voor de ouders begeven 
we ons op drijfzand in het beoordelen van kinderen. Een be-
wuste groep kiest voor deze school, maar veel kinderen komen 
uit de buurt en ouders kiezen niet bewust. Wat erg heeft gehol-
pen zijn de infoavonden die we houden rond de afsluiting van 
een thema. We kauwen dan de theorie uit, waar zijn we mee 
bezig, wat doen we met kinderen en wat levert het op. We laten 
zien dat wat we hebben na een thema niet alleen maar mooie 
dingen zijn, maar dat er ook kennis is opgedaan. Kinderen van 
groep acht kunnen bij een prestatie prima verwoorden wat ze 
geleerd hebben ook op samenwerkingsniveau en onderzoeksni-
veau” (ib-bb).
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De directeur ziet ouders nu meer als een uitdaging.
“Ouders worden kritischer en gaan zich met meer dingen 
bemoeien. Als speerpunt heb ik gekozen om ouders meer 
in de school te betrekken. Dus deze belemmering omzet-
ten tot een speerpunt. Het gaat erg goed met de OR 
(hulpclub) en MR (regelgeving meedenkers). Ik kan ze 
wel weren, maar we kunnen niet zonder hen. In plaats 
van afstoten en veroordelen, kies ik een andere weg. Dat 
moet je dan gebruiken; beter dan er moeilijk over doen. 
De Citomiddentoets hebben we achter de hand als ou-
ders om opbrengsten vragen. We vertellen dan dat het 
cijfers zijn, maar dat we veel meer weten van de kinderen 
dan alleen die cijfers. Je moet je er niet tegen verzetten, 
maar aantonen dat je meer weet dan zij vragen. In de 
subjectieve wijze van observeren zit veel meer info dan de 
objectieve kijk die een toets geeft” (dir). 

De opleiding van de pabo zou meer kunnen doen aan het on-
derwijzen op een OGO-school.

“We hebben wel geleerd om overkoepelender les te geven buiten 
de methode, maar om thematisch te werken en daar goede ac-
tiviteiten bij te zoeken, leer je in de praktijk” (lk-ob).
“Wat de pabo wel beter kan doen is, hoe verdedig je je visie naar 
ouders toe, zodat je sterk staat waar je voor staat in je visie” (lk-
bb).

Ook de mens als leraar kan een belemmering vormen voor 
OGO.

“Als stagiaire had ik begin van het jaar iemand die alles het liefst 
op papier wilde hebben en puntsgewijs opschreef hoe ze het 
wilde hebben in de les. Zij bleek ongeschikt voor OGO, ze rea-
geerde niet gelijk op kinderen. Als je dat niet aanvoelt en ziet, 
ben je er niet bij als stagiair. Dat is dan moeilijk tips geven als 
het niet landt. Je kunt niet elke les alles opschrijven, want door 
kinderen gaan dingen soms anders dan dat je in je hoofd hebt. 
Sommigen kunnen dat ook niet leren. Zekerheid halen uit het 
programma is niet de weg” (lk-ob).
“De dingen waar we tegenaan lopen, is natuurlijk het mensen-
werk. Ik heb altijd te maken met de capaciteiten van mensen. 
We zijn altijd bezig met de zone van naaste ontwikkeling. Je kan 
dat niet oprekken, voor sommigen ga je te ver. Ik denk dat intel-
ligentie en vermogen een rol spelen.. Ik bedoel wat de één in een 
halfuur doet, daar heeft de ander een week voor nodig. Dat is 
zoeken. Het begrijpen van dit soort processen is belangrijk. We 
hebben ook een taakbeleid waarin staat dat niet iedereen zoveel 
uren besteedt. We proberen uit wie het kan en wie doet het. Als 
iemand minder doet, is daarvoor begrip” (dir).
“Mijn collega in de bovenbouw is makelaar geworden. Die zei 
dat het net lijkt in een moeras te lopen, al je zekerheden vallen 
weg” (dir).
“Er zullen altijd dingen zijn waardoor je wat problemen hebt, 
maar die zijn op te lossen. Je moet gewoon aan de gang gaan. 
En er is niet iets waardoor we het niet kunnen of waardoor het 
niet mogelijk is. Als je het wil, moet je het gewoon doen en dan 
knok je ervoor. Buiten een aantal mensen in je school die niet 

willen. Zolang mensen willen, krijgen ze hulp die er is. En anders 
moeten we naar een andere oplossing zoeken. Dat betekent een 
andere werkplek in de gemeente. En meestal krijg ik mensen 
zover dat ze zelf die keuze maken. Dat is ook de truc van OGO, 
met bedoelingen/betekenis. Als iemand kan laten zien dat het 
beter is om hier niet te werken, als je met iets bezig bent dat 
constant je frustratieniveau overstijgt, wat je niet begrijpt en niet 
kan, dan is het voor jezelf ook prettiger om op een andere school 
te werken. Wat er dan iets gestructureerder en gemakkelijker in 
een boek staat. Die conclusie hebben we afgelopen jaar met één 
medewerker getroffen en die kan op een andere school aan de 
gang” (dir).
“Ik kan me voorstellen dat er ook mensen in de school werken 
die de competenties niet bezitten om met OGO te werken” (lk-
bb).

“Helaas raak ik teleurgesteld in mensen. Ik heb twee leer-
krachten waar ik iets mee moet die ik een onvoldoende heb 
gegeven bij het beoordelingsgesprek. Na twee jaar in allerlei 
coachingsmodellen gezeten te hebben trek je dan die conclu-
sie.. Ik stel me dan hard op en geef aan een strak actieplan 
te overleggen hoe ze gaan veranderen, anders ga ik niet 
door” (dir).

De directeur geeft aan dat de inspectie een belemmering vormt, 
maar in de ontregeling komt er energie vrij om tegen de toetsei-
sen te vechten.

“Het is constant een gevecht met de inspectie om zo veel moge-
lijk toetsen buiten de deur te houden, dingen die zij graag willen. 
En dat is wel eens hard. We worden dan wel gesteund. Drie jaar 
terug hadden we niet zo’n best rapport van de inspectie. En toen 
waren we bijna zover van: nou, laten we dan toch maar die hele 
toetsbatterij invoeren. Want dat is het enige waarop je een on-
voldoende scoort. Omdat je niet toetst zijns het onderwijsaan-
bod en je zorg onvoldoende. Maar toen werden we onmiddellijk 
teruggeroepen door de oudergeleding van de MR van: dit gaan 
we helemaal niet doen. Dus dat hebben we ook niet gedaan. 
Dat heeft tot gevolg dat we goed in gesprek zijn gegaan met de 
inspectie. Er komt nu steeds meer begrip. En wat we doen, is een 
minimaal aantal toetsen om kritiek te voorkomen. Want ik wil 
natuurlijk wel dat we goed beoordeeld worden. Dat is ook voor 
de motivatie van de leerkracht erg belangrijk. Mensen werken 
erg hard en als je dan toch weer te horen krijgt dat je het niet 
moet doen, is dat heel vervelend. Nu doen we de entreetoets als 
eindtoets in groep 7 en dat wordt geaccepteerd. En we doen een 
NIO-onderzoek op motivatie en intelligentie dat wordt afgeno-
men door een onderwijsdienst. En dat pakken we mooi mee” 
(dir).
“In mijn groep 3/4/5 heb ik vorig jaar de inspecteur in de klas 
gehad. En ze willen dan gewoon op papier hebben staan waar jij 
mee bezig bent. In de scholing zijn we aan de gang hoe we din-
gen op papier zetten. Hoe registreer je de dingen. Dat is wat we 
van de inspectie wel meer moeten gaan doen. Voor de rest krij-
gen we lof” (lk-bb).
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De directeur is duidelijk gegroeid in het omzetten van 
een belemmering naar een uitdaging.

“Een belemmering zie ik nu meer als een uitdaging. Dat 
zag ik eerst niet zo sterk. Als een inspecteur ons benadert 
en probeert mee te denken en dan kritisch de vinger legt 
op bepaalde zere plekken, dan is dat een goede zaak” 
(dir).
“Ik moet ergens op een verantwoorde manier aantonen 
dat ik met kinderen iets bereik. Wat we nu doen, is met 
een aantal Citotoetsen de inspectie tevreden stellen met 
de resultaten die zij willen zien. Dat is nog zo en zolang 
die scores goed zijn, gaat de inspectie niet moeilijk tegen 
ons doen. Wat opvalt is dat we gaandeweg het schooljaar 
kinderen aannemen als instroom die het in traditionele 
scholen moeilijk hebben, die anders zijn dan anderen. 
Ouders redeneren dan dat het hier voor hun kind beter 
voor hen is dan elders. Het beter omgaan met verschillen 
blijkt dan op te vallen en dat zingt rond. En dat zijn vaak 
kinderen die lager scoren op een Cito. Daardoor komen 
eindresultaten onder druk te staan en ik moet mijn best 
doen de inspecteur blijvend tevreden te stellen. De entree-
toets in groep 7 wordt nog afgenomen, volgend jaar is het 
verplicht een eindtoets af te nemen in groep 8. Afgelopen 
jaar hebben we ons mogen verantwoorden met de mid-
dentoets van Cito, dat mag volgend jaar ook nog. Daarna 
moet iedereen een eindtoets hebben. Dat is een uitdaging 
te laten zien dat wij ook andere vormen hebben om op-
brengsten te tonen” (dir). 

De leraar onderbouw geeft aan dat de visie aangescherpt 
wordt door de kritiek van de inspecteur.

“We hebben afgesproken dat begrijpend lezen een speer-
punt is de komende cursus. Het opbrengstgerichte krijgt 
daarin een plek. Ook de groepsplannen, welke analyses 
maak je ervoor. De inspecteur hamert daarop waardoor 
we toch vanuit onze visie dingen aanscherpen. Het komt 
van bovenaf wat we een plek willen geven in ons onder-
wijs, wat ook geldt voor het traditionele onderwijs. Dat is 
echt zoeken met elkaar. We houden wel de methode spel-
ling intact vanaf groep 4. De uitdaging is om met OGO 
toch de normen te halen die de inspectie stelt” (lk-ob).

Het gebouw kan een belemmering zijn.
“Eén van de belemmeringen is ook dat je in een gebouw zit wat 
niet gemaakt is voor modern onderwijs. Ik bedoel, dit gebouw is 
zestig, zeventig jaar oud. De koffiekamer is te klein voor 22 
man” (dir).

Het gebouw ziet de directeur niet langer als een belem-
mering.

“Het gebouw heeft zijn beperkingen, het heeft wel sfeer 
door die hoge plafonds en stijlvolle elementen. Er ligt een 
plan om bij te bouwen en aan te passen en dat komt 
goed” (dir).

Het aanbod wordt beredeneerd:
“Over wat je aanbiedt aan kinderen moet je goed redeneren. 
Thematisch onderwijs wordt verwisseld met projectonderwijs. 
Projectonderwijs kent gescheiden vakken en bij thematisch is al-
les geïntegreerd. We moeten het wel zuiver houden en weten 
wat je aanbod is bij OGO” (ib-bb).
“Omdat je gewoon heel erg betekenisvol met kinderen aan het 
werk kan gaan, is dat wat aanspreekt in OGO. Natuurlijk zijn er 
een heleboel dingen waar je naartoe wilt werken met kinderen. 
Je kunt dat mooi in een thema verpakken, zodat kinderen bete-
kenisvoller bezig zijn. Ik begin vaak met een brainstorm met 
kinderen. Praten over het thema wat we gaan doen. We zijn nu 
bezig met een schoolkrant, dat is het eindproduct. De kinderen 
zijn de redactie ervan. Dus we gaan onderzoek doen. Hoe wordt 
zo’n krant eigenlijk gemaakt. Wat komt erin te staan? Je activi-
teiten beredeneer je, maar het komt voort uit de brainstorm met 
kinderen. Het is natuurlijk spelen” (lk-bb).
“Wat de thema’s betreft wordt vaak aangesloten bij de onder-
bouw. Bij ‘water’ bijvoorbeeld doen kleuters het over douchen in 
de eigen omgeving, in de bovenbouw gaat het over ontdekkings-
reizigers over zee, kringloop van het water, derdewereldlanden of 
iets dergelijks” (lk-bb).

“Waarom je met iets bezig bent, moet je verwoorden. Wat is 
de volgende stap in de zone van naaste ontwikkeling. Daarin 
moet je iets doen en dan heb je ook je doelen voor ogen. Dat 
is niet dat je achteraf bedenkt dat je lekker bezig bent ge-
weest. Je hebt vooruit gedacht, stappen bedacht waarmee je 
aan de slag gaat” (dir).

De directeur benoemt een andere belemmering die hij de 
vorige keer nog niet had: personeelsbeleid.

“Ik vind de strijd dat ik mijn eigen personeelsbeleid mag voe-
ren belangrijker dan dat ik me druk maak over opbrengsten 
bij leerlingen via Cito. Dan maar die eindtoets. Als wij goed 
lesgeven, moet dat ook kunnen in de verantwoording. Al blijf 
ik erbij dat de toets belachelijke dingen vraagt af en toe. Als 
we kinderen trainen in die toetsen weet ik zeker dat ze het 
kunnen en voldoendes halen. Dat willen we dus niet. 
Personeelsbeleid is belangrijker. Rechtspositie van mensen 
speelt een rol, aan het werk zetten van mensen die overgezet 
worden hier wil ik niet. De strijd om mijn mensen te houden, 
is belangrijker dan de strijd om die eindtoets. Surplus is een 
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stichting met 35 scholen en 650 medewerkers en het bestuur 
wil kunnen schuiven met mensen. Ik win de strijd nog elke 
keer in dat beleid. Die strijd wordt lastiger, omdat het aantal 
mensen dat eruit moet groter wordt. Tijdelijken gaan er dan 
uit, je bent tijdelijk als je hier nog geen drie jaar werkt. Ik wil 
voorkomen dat ik mensen krijg die met de methode willen 
werken. Ik heb een leerkracht die twee jaar in groep 8 staat 
en die doet het uitstekend. Ik heb T. die op de andere locatie 
groep 1/2/3 draait. Best ingewikkeld zo’n combinatie. Die 
heeft orthopedagogiek gedaan en is later leerkracht gewor-
den. Zij werkt hier pas twee jaar. Die zouden er beiden uit-
moeten en daar gaan we dan nieuwe mensen voor krijgen 
vanuit de stichting. Dat ga ik niet accepteren. Er is aan bei-
den voorlopig ontslag aangezegd, maar ik ga het niet accep-
teren. Er zijn 35 tijdelijken in de stichting die eruit moeten, 
van wie er misschien 15 herplaatst worden. Die dames moe-
ten eruit qua dienstjaren, maar als dat gebeurt, sluiten we de 
school” (dir).

•	 Personeelsontwikkeling	(Rolverdeling)

De toespitsing van de onderwijsvisie in de richting van een vol-
ledig en systematisch geïnstitutionaliseerd OGO vraagt om een 
adequate inzet van alle actoren van de school als arbeidssys-
teem. Mensen verschillen in hun competenties die ze meene-
men vanuit hun eigen historische ontwikkeling.

“Ik denk dat je sowieso verschillende stijlen nodig hebt van bege-
leiden. Ik heb een beginnende leerkracht, die moet je gewoon 
sturen. Je kunt blijven coachen, maar hij lacht alleen vriendelijk. 
Ik denk dat er fasen zijn. En heel langzaam probeer je de verant-
woordelijkheid bij de persoon te leggen, door het vanuit een 
vraag te doen. Ik werk met camerabeelden en dan kijken we te-
rug en geef ik hem de afstandsbediening. Zet maar stop als je 
een vraag hebt of een yes-moment. Dan raak je in gesprek en 
dat is de basis voor coachen” (ib-bb).

Er wordt ingezoomd op gezamenlijke vaardigheden en op indi-
viduele. Op de individuele vaardigheden wordt gerichte coa-
ching gezet.

“Bij het gebruik van portfolio in de bovenbouw en het activitei-
tenboek gaat dat anders dan in de onderbouw. Dat vraagt dan 
extra vaardigheden. Dan ga je specifieker kijken naar goede lees- 
en schrijfvaardigheden, hoe doe je dat spelgerelateerd en met 
behulp van onderzoek. Mensen lopen soms individueel vast met 
tijdsmanagementachtige dingen. Of een beginnende leerkracht 
die wil leren orde houden” (ib-bb).

Verdieping van activiteiten is een leerpunt bij professionele ont-
wikkeling.

“Ik heb veel geleerd van spel in de huishoek in die twee jaar dat 
ik voor de groep sta. Door impulsen te geven maak je het dieper. 
Daar ging mijn scriptie over. Ik heb dingen uitgeprobeerd om 
het meer uit de kinderen te laten komen. Ik had de leerlijnen wel 
in mij hoofd voor de kleuterbouw. Die staan bij ons gewoon op 
papier” (lk-ob).

De leraar onderbouw (nu ib’er) geeft goed aan wat ze in 
vier jaar tijd heeft geleerd door kennisdeling met anderen 
en dat zij daardoor in ontwikkeling verder is gekomen.

“Spel was altijd mijn speerpunt. Daarvan heb ik veel ge-
leerd, bij J. al. Hoe je spel organiseert, heb ik van Bea in 
de nascholing en van mijn collega’s geleerd. Het zijn erva-
ringen van anderen op organisatorisch vlak die mij dingen 
deden leren. Nascholing over observeren in de breedte gaf 
veel kennis en vaardigheden voor mijn lesgeven in spel, 
leesvaardigheden e.d. Ik ga voorbereiden hoe ik met de 
kinderen begin. In het traditionele onderwijs ga je een 
hoek zelf inrichten. Ik doe dat met kinderen en heb het 
erover hoe de kinderen denken dat je een hoek inricht. 
OGO is je manier van denken geworden. Dat heb ik mee-
gekregen van andere collega’s en van nascholing” (lk-ob).
“Ik sta zes jaar voor de groep en draaide vier jaar terug 
net een jaar een eigen groep. Ik heb sowieso een hoop 
meer ervaring. Ik ben ‘coaching van vernieuwing’ gaan 
doen. De WKC (werkgroep kwaliteit centraal) protesteert 
tegen vertoetsing bij kleuters. Ze hebben mij erbij ge-
vraagd en zijn meer workshops gaan geven. Ze wilden 
organiseren om meer op OGO-scholen te komen kijken 
om OGO meer op de kaart te zetten. Uit die groep die in 
N-Holland is opgezet, Alkmaar, Purmerend e.d. lagen er 
lijnen naar De Activiteit. Van vernieuwing had ik veel ge-
zien en wilde dat zelf wel in de praktijk brengen. In de 
bouw zag ik wel verbeterpunten die doorgevoerd moesten 
worden. Ik heb in een functioneringsgesprek gevraagd of 
ik mocht scholen in vernieuwing. Mijn coachingsvaardig-
heden zijn er erg door ontwikkeld. Ik heb kennis opge-
bouwd en ervaringen opgedaan en dingen uitgeprobeerd 
om anderen te helpen en er een voorbeeld voor te zijn. Ik 
kan nu makkelijker op dingen inspringen. De OGO-taal 
ga je makkelijker gebruiken in observatietermen, zoals de 
Horebtaal. Ik ben niet gewijzigd in opvattingen en ben 
meer ambassadeur van OGO geworden. Voor mij en voor 
de kinderen is het een goed concept. Je bent wel drukker 
in dingen te ontwikkelen. Vooral materiaalontwikkeling, 
omdat je niet zomaar een methode pakt. Ik zie zoveel 
winst in het verdiepen van een thema en kinderen deelge-
noot te laten zijn” (lk-ob).

Ze vertelt hoe ze haar coach-zijn ervaart en welke stijl ze 
aanneemt.

“Wat interessant is dat je leerkrachten vertelt die al twaalf 
jaar werken hoe het eventueel ook kan. Om e achter te 
komen hoe iemand denkt en hoe zo’n klas in elkaar zit. 
De ontwikkeling van collega’s vind ik interessant, omdat 
ik het nu meer zelf onder de knie heb. Ik heb beelden op-
genomen, dan kijk ik naar haar hoe zij de beelden bekijkt. 
Dan zie je hoe zij op zichzelf reageert en in het gesprek 
erna kun je dieper ingaan op hoe iemand zichzelf ziet. 
Dan kom je erachter wat iemand moeilijk vindt en daar-
mee een stapje verder komen, is mooi” (lk-ob). 
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“We zijn met z’n drieën ib’ers, de andere twee zijn twee 
uitersten. Ik zit ertussenin. M. is heel georganiseerd. Die is 
van de lijstjes van dingen, to do enzovoorts. Die heeft het 
perfect voor elkaar. B. coacht vanuit haar hart. Maar die 
is soms chaotisch en heeft geen dingen strak op papier. B. 
doet coaching op een OGO-manier. Zij is ook een echte 
OGO-leerkracht. M. heeft de ib-opleiding regulier gehad, 
niet in OGO en dat merk je. Ik zit ertussenin: niet zo ge-
structureerd en niet te chaotisch” (lk-ob).

De kerncompetentie bij OGO is het leren kennen van de kinde-
ren die aan de leraar worden toevertrouwd.

“Het echt kennen van de kinderen is de kern. We observeren veel 
met observatiemodellen, we houden de kinderdagboeken bij. 
Die modellen komen in ons hoofd te zitten. En van de oudste 
kinderen maken we dan een halfjaarlijks verslag, dan krijg je ze 
goed in beeld. Je volgt ze in de kinderdagboeken, je kijkt naar 
kinderen vanuit de principes van Basisontwikkeling. Bij ons zijn 
er best veel kinderen met een taalachterstand. Die heb je goed 
in beeld. Elk kind is in principe een zorgleerling” (lk-ob).

“Daar denk ik nu anders over na vier jaar. Ik zei pas tegen 
ouders: ‘bij ieder kind vind je een eigen ingang’. Omdat je 
weet bij OGO waar kinderen zitten, differentieer je automa-
tisch. Je wilt toch in die zone van de naaste ontwikkeling 
gaan zitten bij elk kind. Door spelbegeleiding of begeleiding 
vanuit een andere hoek zorg je dat je een niveau hoger komt. 
Elk kind een zorgleerling zou ik nu niet meer zeggen, al ver-
dient elk kind wel begeleiding vanuit die zorg qua aandacht” 
(lk-ob).

De ib’er is ervoor om individuele hulpvragen in professionalise-
ringstrajecten te begeleiden.

“Ik zou nog beter willen leren hoe je kringgesprekken voert met 
kinderen. Speciale kinderen krijgen al veel meer mee dan je ei-
genlijk beseft, dat is bij ons al gewoon. Maar die verdieping is 
nodig” (lk-ob).

“Ik heb geleerd in kringgesprekken te werken met kinderen. 
Maar we zijn gaan inzetten op de kleine kring, dat werkt veel 
beter. Bijvoorbeeld groep-twee-kinderen met een hoge woor-
denschat bij elkaar zetten. Ook heterogene groepjes bij el-
kaar werkt goed. In de kleine kring heb je veel meer tijd per 
kind te besteden” (lk-ob).

En vastroesten in een bouw wordt tegengegaan door mobiliteit 
in te bouwen in de groepsverdelingen.

“Bij ons is het zo dat mensen niet mogen vastroesten in een 
bouw. Je moet dan verkassen en dat is ook goed” (lk-ob).
“We hebben geluk gehad dat we veel mensen hebben kunnen 
aannemen die als LIO-stagiair hier al gewerkt hebben. We we-
ten wat we aan ze hebben, de meesten komen van de pabo uit 

Haarlem en Alkmaar. Straks gaan we naar een groter bestuur 
en dan zul je te maken hebben met gedwongen overplaatsingen. 
Daarom is het zo fijn dat OGO hier is ontstaan. Maggenburg 
werd gebouwd en toen is een aantal leerkrachten uit andere 
openbare scholen hier terechtgekomen, want dat regelt de ge-
meente als bestuur. Hier kwam plek en door zo’n samengeraapt 
‘zooitje’ is dit wel mooi ontstaan” (dir).

“Vastroesten ga ik tegen. Jettie heeft jaren als goede kleuter-
juf de rode groep gedraaid. Daar mocht niemand aanko-
men. Dat soort dingen kan nu niet meer. Nu gaat een kleu-
terjuf naar groep 4/5. Mobiliteit is belangrijk, al dwingen we 
mensen niet. Als je niets hebt met twaalfjarigen en je onder-
bouwt dat, kiezen we niet voor groep 8 en is dat niet ver-
plicht” (dir).

Aan de betrokken leraar onderbouw is gevraagd of de 
stap van kleuterbouw naar groep 4/5 haar eigen keus is.

“Eigen keus? Ja en nee. Ik heb gezegd waar ik nodig ben, 
ga ik heen. Als ib’er ga ik een impuls geven aan de mid-
denbouw. En ik vind het ook leuk na zes jaar weer een 
nieuwe uitdaging te hebben in een nieuwe bouw. We heb-
ben afgesproken dat begrijpend lezen een speerpunt is in 
de middenbouw” (lk-ob). 

“Wat betreft de competenties die mensen bezitten, praten 
we veel over wat gewenst is. Het moet niet alleen in je hoofd 
zitten, maar vooral in je hart. Het moet in heel je bast zitten. 
Je moet flexibel zijn en betrokken. Gewoon een enthousiast 
mens zijn. Ik denk dat het één van belangrijkste dingen is dat 
je enthousiast bent. Het is wel vaag wat er nu precies ge-
vraagd wordt, we willen dat beter in kaart brengen. Het ge-
meentebestuur wil ook helder hebben wat onze identiteit op 
dat punt is. We gaan de competenties beschrijven om het 
concept te beschermen, zodat we niet iemand krijgen die er 
niet past” (dir).
“Organisatievermogen is een belangrijke competentie. Het is 
ook de meerwaarde zien van waar je mee bezig bent. Zien 
wat je bereikt bij kinderen, dat je kinderen ook iets geeft op 
deze manier. Op een programmaschool werken leerkrachten 
volgens protocollen en regels, die volg je. Bij ons dragen de 
mensen zelf verantwoordelijkheid in het keuzes maken. 
Sommigen kunnen dat niet aan. Die vinden dat onveilig. We 
werken wel met protocollen, maar zijn smal met weinig re-
gels. Er moeten regels bijkomen die men zelf bedenkt. Je 
moet je verstand gebruiken om volgens het concept te wer-
ken. Er bestaat niet echt een profiel op papier van een OGO-
leerkracht. Vanuit de visie zou dat handig zijn, mede omdat 
ik als directeur beoordelings- en functioneringsgesprekken 
moet voeren, dat zou een handvat kunnen zijn” (dir).
“Coachen naar vernieuwing is een aanbod. Ik heb wel vier of 
vijf collega’s die dat volgen. Ze willen allemaal meer kennis 
en vaardigheden opdoen” (dir).
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“In de stage is het begonnen op deze school. Ik heb gezien 
hoe het anders kan dan alleen uit de boeken te leren. Gezien 
hoe de kinderen hiervan groeien. En hoe hun ontwikkeling 
dan verder verloopt. Ik vind het heel fijn als ik zo’n methode 
kan gebruiken als bron. Maar dat je niet elke dag zo’n boek 
open doet als een les over de Romeinen en vervolgens een les 
over de bakker. Nu ben je van vakantie tot vakantie met één 
thema bezig waar alles in zit. En je weet wat je moet doen, 
wat ze moeten weten en dat verwerk je in activiteiten. De 
themaplanning maak je met kinderen waarin de activiteiten 
zitten: leesschrijfactiviteiten, rekenwiskunde, onderzoek. Het 
gebeurt dat ik die planning alleen doe” (lk-bb).
“Ik zou nog verdiepender willen werken in groep 7. Ik heb dat 
nu natuurlijk meegemaakt in groep 3-4 en in groep 7. Dan zit 
je toch wel een niveau hoger. Ik bedoel, ik zou daar nog ver-
diepender mee willen omgaan. Dat is eigenlijk wel één groot 
doel dat ik nu voor ogen heb waar ik jaren mee aan het werk 
wil gaan” (lk-bb).
“Op spellinggebied vind ik het lastig om een methode los te 
laten, omdat ik niet weet wat de leerlijnen ervan zijn. Dus dat 
laat ik nu nog niet los, omdat ik daar nog niet genoeg inzicht 
in heb. En dan gebruik ik echt op maandag de methode daar-
voor. Op rekengebied hebben we ook een methode. Dat is in 
elke klas hetzelfde. We gebruiken de methode wel bewust om 
te zien wat er allemaal moet gebeuren” (lk-bb).

De directeur geeft aan welke typen gesprekken hij en z’n 
ib’ers voeren binnen hun personeelsontwikkeling.

 “Doelstellinggesprekken, functioneringsgesprekken en 
beoordelingsgesprekken hanteer ik in personeelsbeleid. 
Dat gebeurt allemaal met het oog op het functioneren 
met kinderen. Ik voer de beoordelingsgesprekken eens in 
een cyclus van twee jaar, de andere gesprekken worden 
gevoerd door de ib’ers. Het is opbrengstgericht: je stelt 
doelen, hoe functioneer je ernaar en hoe wordt dat beoor-
deeld. In dat laatste gaat het vooral om wat je ervoor 
nodig hebt en hoe dat te ondersteunen is. Wat verwacht 
je van mij als leider en wat ga je zelf doen? Vervolgens ga 
ik zeggen wat ik ervan vind. Dat is een kwaliteitssysteem 
om te polsen of we op een goede manier bezig zijn” (dir).

De directeur heeft een bepaalde mening binnen de rolver-
deling om mensen op de goede plek in de organisatie te 
laten functioneren.

“Ik heb ook een bedrijf te runnen. Soms zitten mensen op 
een plek die niet hun ideale plek is. Een leerkracht van de 
kleuters naar groep 4/5 halen (wat ik nu doe) is voor de 
persoon een goede ontwikkeling, ze zou er niet meteen 
voor hebben gekozen. Ze is ook ib’er, dus als we naar de 
toegevoegde waarde kijken, dan lopen we in de midden-
bouw achter bij wat je zou verwachten. Daar moesten we 
iets. We kijken dan of het in de mensen zit. Ik kan zeggen 
vanuit de structuurkant: je gaat daar werken want die  
resultaten moeten omhoog. Maar samen los je dat op. Ik 
 

 
doe een voorzet in een voorstel tot ontwikkeling. Ik mag 
van Niko OGO geen truc noemen, maar leidinggeven is 
ook voorzetten geven, zodat je het mensen zelf laat doen. 
Bij kinderen werkt dat ook zo. Dat heb ik wel meer ge-
leerd de laatste jaren. Ik weet wat ik wil met doelgericht 
aanbod en welke doelen ik ermee wil bereiken. Dan doen 
we samen interventies, zodat een ieder daarmee blij is. 
Dan hebben we allemaal een stap gedaan. Vanuit sturing 
weet ik wat ik wil, anders wordt het een zootje. Het focus-
sen op een bepaalde richting die voor de school het beste 
is, dat is leidinggeven. Niet ik wil alleen, maar we doen 
het samen. Die vlek van ‘ik’ breidt zich uit tot ‘samen’. 
We willen de school samen steeds beter maken en ik mag 
daarin sturing geven” (dir).

•	 OGO-conceptie	van	een	lerende	basisschool	(Object)

De ontwikkelingsstap die de school doet, is een overgang van 
een programmagerichte setting naar een ontwikkelingsgerichte 
setting (van PGO naar OGO). De oude vorm heeft plaatsge-
maakt voor de nieuwe vorm van activiteit. Reflectie is een leer-
activiteit die plaatsvindt om het leerpotentieel van de lerende in 
het arbeidssysteem te doen evolueren.
Mensen nemen hun verantwoordelijkheid die eerst in het team 
wordt afgesproken.

“Als je eigenlijk de visie wat je met OGO doet ook met de orga-
nisatie doet, dan heb je visie op de lerende organisatie; mensen 
gaan vanzelf hun verantwoordelijkheid nemen. Dus: iedereen 
moet de organisatie zelf zijn.  En de truc is als iemand het zelf 
mag doen, is de motivatie er echt en dan gaat het. Dat is de 
kracht dat de directie (Greet en later Roel) die ruimte geeft aan 
mensen” (ib-bb).

De directeur geeft aan dat bij ontwikkeling van leraren als 
professionals in de OGO-school het kunnen reflecteren 
een kerncompetentie is en als mensen niet goed functio-
neren, het daarop vastzit.

“Reflectie is de belangrijkste competentie. Mensen moe-
ten zicht hebben op eigen handelen, een reëel beeld van 
wat ze kunnen en waar ze aan willen werken. Flexibiliteit 
is belangrijk. De twee die ik noemde en afhaken missen 
reflectie,. hebben onvoldoende inlevingsvermogen naar 
ouders en kinderen. Het gevoel dat ouders je aanvallen, 
terwijl ze gewoon met een zorgvraag komen. Lange tenen 
tonen en niet-professioneel erop kunnen reageren. En het 
niet zijn van een teamspeler. Het speelveld is de school, 
daar gedragen ze zich als toeschouwer en niet als speler. 
Onderdeel ervan uitmaken is belangrijk. Als je jezelf uit-
schakelt op dat punt, doe je het niet goed. Met opzet 
langs de lijn staan en geen onderdeel van het geheel uit-
maken. Als je op een OGO-school werkt, moet je speler 
zijn en geen toeschouwer. Dat geldt voor alle niveaus: ook 
leidinggeven doen we met elkaar” (dir).
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De directeur geeft zijn visie op de lerende organisatie.
“Een lerende organisatie is voor mij een organisatie die zich blijft 
ontwikkelen. En die overtuiging ligt hier ook. Ik bedoel, we heb-
ben niet de illusie dat we ooit een eindpunt bereiken van: nu zijn 
we klaar. Het is een constante bergbeklimming. En dat is wat 
het prettig maakt. De reis is mooi waar we mee bezig zijn, daar 
genieten we van. En dat is een lerende organisatie, dan blijft het 
ook interessant en is iedereen bezig” (dir).

“We zijn constant op zoek om het team, de bouw en het in-
dividuele traject met elkaar te verbinden. Ook in de tijd ge-
zet. Het plan dat we voor volgend jaar hebben, is dat we één 
keer in de week een bijeenkomst hebben van twee uur op 
dezelfde locatie en zelfde dag. Die dag verspringt i.v.m. part-
timers. We hebben de afspraak dat je alleen op je werkdagen 
hier bent. Afgelopen jaar hebben we veel scholingsbijeen-
komsten gehad. Op bouwniveau vooral, omdat daar het 
delen van kennis gemakkelijker gaat. Hier wordt in de school 
heel veel kennis gedeeld. Marloes en Bianca halen veel van 
buiten naar binnen. Marieke heeft coachen naar vernieu-
wing gedaan en gaat dat inzetten” (dir). 

De leraar onderbouw geeft haar visie op de lerende orga-
nisatie.

“Een lerende organisatie is voor mij: écht gehoord worden 
in je ambities en stappen ondernemen om daarin samen 
verder te komen” (lk-ob).
“Er wordt erg vanuit de organisatie gevraagd wat je wilt 
en kunt met je ontwikkeling. Scholing wordt aangebo-
den. Als je echt meer wilt dan alleen leraar is daar ruimte 
voor en vertrouwen. Dat is fijn. Je kunt hier echt groeien” 
(lk-ob). 

De directeur gelooft in gedeeld leiderschap waarbij de cultuur-
kant voor hem belangrijker is dan de structuurkant in de school-
organisatie.

 “Ik ben zo eigenwijs om niet zo veel tijd aan het management 
te besteden. Er zijn een aantal dingen die moeten, maar voor de 
rest probeer ik zo veel mogelijk rond te lopen in de school. En 
gewoon mensen in het primaire proces te ondersteunen. En dat 
is zo in te richten dat ze daar de steun ook hebben. Ik probeer zo 
veel mogelijk bij de mensen zelf neer te leggen aan besluiten e.d. 
Het leiderschap is niet iets van mij alleen. Het is voor het hele 
team. En ik moet alleen af en toe een knoop doorhakken” (dir).

“Ik wil leider zijn zoals een leerkracht leider is van kinderen. 
Ik kan niet bedenken waarin ik geen OGO-leider ben. De 
betekenis/bedoelingen(betrokkenheid)-wip is ook hierop van 
toepassing. Ik bereik niets als ik mijn eigen doelen erdoor 
ram. Als ik die betekenis niet relateer aan mijn collega’s, dan 
zijn mensen zo overspannen. In de cultuur is sfeer ook erg 
belangrijk. Maar in een professionele cultuur kun je elkaar 
aanspreken op wat er niet goed gaat. Daarin zijn we beter 
geworden om opener daarover te communiceren” (dir). 

De directeur bevestigt dat hij meer leider is dan manager 
en meer aan de cultuurkant werkt in zijn schoolontwikke-
ling dan aan de structuurkant.

“Binnen Surplus zijn we bezig de professionele cultuur 
neer te zetten en daarom komen we Van Emst ook tegen. 
We zijn beoordelingsformulieren aan het ontwikkelen op 
een manier waar hij ook achter staat. De controlversie 
van de bestuurders werkte dus niet. Dat is de structuur-
kant. Ik kom steeds meer tot de conclusie dat, als ik echte 
resultaten wil bereiken, ik aan de cultuurkant moet zit-
ten. Resultaten worden door mijn bestuur vertaald naar 
Citoscores taal, lezen en rekenen. Ik denk dat opbreng-
sten op een andere manier gemeten moeten worden. Die 
meetlat heb ik nog niet. Van Emst heeft het over support 
in plaats van control. Als ik mijn leerkracht goed opleid 
en heel veel zelfvertrouwen meegeef en zorg dat we goed 
reflecterende mensen zijn, dan heb ik voldoende vertrou-
wen dat er een situatie ontstaat dat kinderen zich maxi-
maal kunnen ontwikkelen. Meer nog dan dat ik constant 
kinderen ga zitten meten om de aansluiting met de vol-
gende school te halen. Ik weet niet of het perfect is, maar 
het voelt beter dan de hele managementkant. Dat bete-
kent niet dat je geen manager moet zijn. Dat doe ik wel: 
ik moet alles vertalen in geld. Keuzes maken met geld is 
ook managen. Ook ik moet een vierjarige begroting ma-
ken en daar mijlpalen inzetten met tussendoelen die ik 
moet bereiken. Het zorgen dat mijn team hetzelfde wil 
bereiken als wat ik wil, is mijn doel. Daarom geloof ik 
meer in leiderschap dan management. Van Emst maakt 
die lus, door je team moet iets bedacht en gedragen wor-
den, van daaruit komen de dingen die moeten. Niet van 
bovenaf zeggen dat we een OGO-school gaan maken en 
dat doen we zo en zo. Wij kijken steeds naar de visie en 
missie en maken keuzes op grond van de visie en missie” 
(dir).
“Dat zit in OGO en in jou als persoon. Ik hou niet zo van 
hetzelfde. Niet de dingen steeds doen, zoals we altijd de-
den. Ik zit nu in een bestuur met 35 scholen. Ik moet 
knokken voor de plek dat ik het anders wil. We worden in 
een structuur geduwd met standaarden en dan word je 
erin geluisd om niet je eigen keuzes te maken. Daar moet 
ik voor knokken” (dir).

“In het delen van taken praat ik om de week een uur met de 
ib’ers op vrijdagmiddag. Gewoon even van: wat gebeurt er, wat 
willen we, wat moeten we, waar kan ik wat in betekenen en hoe 
gaan we dat aanpakken. We werken met weinig protocollen. 
Het enthousiasme blijft groot als mensen het gevoel hebben dat 
ze dingen kunnen regelen. Dat de dingen van henzelf zijn. Ik ben 
beslist geen controlfreak dat ik het allemaal wil weten. Maar dat 
vertrouwen kan je hebben als je goede mensen op de goede plek 
hebt” (dir).
“In de bouw moet de ontwikkeling van de organisatie gebeuren. 
Een bouw ontwikkelt zich ook. En op dat niveau zet iedereen 
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zich in op zijn expertise. En dat wordt ook gewaardeerd. En in 
mijn filosofie moet je het daar dan ook laten en moet je er niet 
steeds in veranderen. Het moet wel binnen de visie en missie 
passen. Er mogen natuurlijk ook dingen niet goed gaan, dat 
hoort erbij!”(dir).
“Ook de ib’ers voeren functioneringsgesprekken. Dat gaat dan 
meestal over de pedagogische en didactische kwaliteiten van de 
leerkrachten. En daar krijg ik dan weer feedback van en af en toe 
loop ik eens bij iemand aan, niet uit controle, maar uit belang-
stelling” (dir).
“We krijgen nog veel cursussen. Daar besteed ik veel geld aan, 
we doen dat op teamniveau, bouwniveau en individueel niveau. 
Scholing en ondersteuning zijn dan belangrijk. Die meerweten-
de partner die kan je helpen” (dir).

De directeur is gevraagd toe te voegen aan dit onderdeel 
wat hij vond ontbreken. Hij vindt de kwaliteit van de le-
raar nog meer een speerpunt dan vier jaar terug. Hij be-
noemt dat als een onderdeel van zijn kwaliteitszorg.

“Ik ben ervan overtuigd dat de leerkracht de spin in het 
web is en dat de kwaliteit van de school afhankelijk is van 
de kwaliteit van de leerkracht. En als je dan twee jaar 
lang in mensen investeert in steun en scholing en als je 
dan tot de conclusie komt dat ze zeer waardevol zijn voor 
de school en je raakt ze dan kwijt voor een vijftiger uit 
Wieringen die geen zin meer heeft om te werken, dan 
houdt het op” (dir). 
“Kwaliteit van de leerkracht vind ik belangrijker dan de 
kwaliteit in de opbrengsten van kinderen. Als ik een goed 
team heb dat werkt aan brede persoonlijkheid van kinde-
ren dan bereik ik dat die kinderen ook optimaal aan hun 
trekken komen” (dir).

De keuze voor een bepaald traject door dik en dun verdedigen, 
is een kernpunt. Ondanks de tegenstand van buitenaf.

“De keuze om niet of weinig mee te doen aan de gecertificeerde 
toetsen, daar moet je met z’n allen sterk in staan. Maar als daar 
een directeur staat zonder onderwijsvisie en van de inspectie 
aanbevelingen krijgt of iets meer dan een aanbeveling, die zal 
tegen zijn team zeggen van: we gaan het wel doen. We gaan ons 
aanpassen. Je zult je verhaal naar ouders toe altijd moeten ver-
tellen. Maar ook naar scholen om je heen. Die gaan zich een 
beeld vormen van je school. Als je het niet goed weet te verdedi-
gen, voel je je onzeker. In deze weet- en meetcultuur gaan ze 
vragen: is het niveau van de school wel voldoende. En dan moet 
je kunnen vertellen dat je zonder die toetsen veel beter alles in 
beeld kan brengen. Dat zie je wel gebeuren dat een directeur 
steeds vaker beslissingen neemt van: dan gaan we dus toch 
maar toetsen. We kopen toch maar een methode voor Engels. 
Pesten is een item geweest, nou dan gaan we toch maar een 
cursusachtig iets doen met pesten. Terwijl wij altijd roepen: dat 
is geïntegreerd in OGO, want juist wij gaan het niet over pesten 
hebben, maar hoe gaan we met elkaar om. Dat is een heel an-
der uitgangspunt. Maar met dat soort dingen, dan zie je gaat 

het niet meer over OGO, dan ga je toegeven aan een aantal 
zaken waardoor echt-OGO ook niet meer mogelijk is. Dan zie je 
een verkeersmethode erin gaan, een cursus EHBO, en op een 
gegeven moment zit het weer helemaal dichtgetimmerd” (dir).
“Als we naar ons team kijken, staan de neuzen wel dezelfde kant 
op. Alle jonge mensen die hier werken hebben er allemaal wel 
bewust voor gekozen om met OGO te werken. En we hebben 
hier ook wat oudere leerkrachten rondlopen van wie er een aan-
tal zijn die gewoon in het reguliere onderwijs zijn begonnen. 
Voor hen is het lastiger om op een andere manier te werken. Het 
kost ze meer moeite, zeg maar. Maar het is wel zo dat ze graag 
willen en hun best doen. Dus de neuzen staan wel dezelfde kant 
op en we willen ervoor knokken dat het echt een OGO-school 
wordt. Maar in elke klas is dat nog wel op een verschillend ni-
veau” (lk-bb).

•	 Hulpmiddelen	(Tools)

Coaching en collegiale consultatie zijn de hulpmiddelen die 
aangewend worden als ondersteuning van de lerende leraar als 
professional. Daarnaast zijn scholingsmomenten benut om 
mensen toe te rusten.

“We hebben de organisatie opgebouwd met bouwcoördinatoren 
en eigenlijk heel veel scholingsachtige bijeenkomsten georgani-
seerd. We hebben niet de vergadervorm van ‘we zullen jou eens 
vertellen wat je moet doen’. We praten heel veel, we ontwerpen 
samen en koppelen weer terug” (ib-bb).
“Collegiale consultatie wordt gedaan door de bouwcoördinator. 
Ook wel door een collega die een Lio-stagiaire heeft, die heeft de 
handen vrij. Het koppelen van lerenden aan een krachtige 
OGO-leerkracht is de beste leerschool. Soms laten we die twee 
samen een combigroep draaien waardoor ze op elkaar aange-
wezen zijn. Het is beleid dat startende leraren gekoppeld worden 
aan ervaren mensen” (ib-bb).
“Bij het coachen had ik niet zo’n loslatingsgevoel. Gewoon van: 
probeer het maar eens en ga maar. En als er wat aan de hand 
is, staat de deur wagenwijd open en kan ik mijn verhaal doen. 
En een paar keer per jaar is er een gesprek om te laten weten hoe 
het gaat en hoe zij vinden dat het gaat en met ib’ers is eigenlijk 
altijd tijd om te praten. Heel fijn!” (lk-bb).

Reflectie wordt ingezet als hulpmiddel.
“Maar reflecteren is heel belangrijk. Maar ook dat is iets wat je 
met elkaar doet. Veiligheid bieden om te vertellen wat je kan en 
wat je niet kan” (dir).
“Ik vind het fijn om te reflecteren. In ieder geval op mezelf. Hoe 
zo’n dag is gegaan en hoe de OGO-activiteiten zijn gegaan. En 
daar vanuit denk ik dat het belangrijk is om die ontwikkeling 
weer een stijgende lijn te geven. En hoe kan dat nou weer beter. 
Ik ervaar het als prettig” (lk-bb).

“Reflectie is bij ons nog steeds een belangrijke competentie. 
Mensen moeten zicht hebben op hun eigen handelen” (Dir).
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Het bij elkaar kijken wordt in de komende cursus 
(2012/2013) ingezet als hulpmiddel bij ontwikkeling.

“Bij elkaar kijken in de groep wordt volgend jaar een 
speerpunt in ontwikkeling. Nu doen we dat ongestructu-
reerd in de bouw met ib’ers incidenteel. Dan wordt het 
structureel voor iedereen. De groep wordt overgenomen, 
zodat een collega bij een ander kan kijken” (dir).

•	 Lerende	OGO-school	of	-scholen	(Subject)

Het leren vindt plaats in de context van expansief leren waarbij 
boundarycrossing een middel is. De school maakt over jaren af-
spraken in welke lijn ze zich verder wil ontwikkelen.

De teamleden leren ook van andere teams.
“Voor rekenen gebruiken we de methode en handleiding als bron. 
Maar net zoals de handleiding bij methodegebruik in andere 
scholen wordt ook hier de handleiding niet gelezen. Met andere 
scholen hebben we doelen gemaakt aan de hand van de handlei-
ding. Dat deden we voor de groepen 5 tot en met 8. We bekeken 
dat met de kerndoelen erbij. Dat wordt ieder jaar weer bijgesteld. 
We koppelen er betekenisvolle activiteiten aan” (ib-bb).

De directeur heeft met het team afgesproken dat ieder-
een een dag mag opnemen om elders te kijken in een 
school.

“Eén dag is er verplicht buiten school te kijken op een 
andere school. Ze moeten dan een doel hebben waarom 
ze ergens gaan kijken. Ik kom zelf op veel scholen door de 
nieuwe bestuursvorm met 35 scholen. Ik leer veel mensen 
kennen, maar mijn collega’s zitten alleen maar op deze 
school” (dir).

•	 Veld	en	regels	(Rules)

De leider in de school geeft mede richting en sturing aan het 
ontwikkelingsproces van de school als organisatie. Daarbij zijn 
visie en beleid nodig. De kernwaarden van OGO zijn de hand-
vatten die ontwikkeling mede in lijn zetten.

“Het team heeft bottom-up gereageerd naar het gemeentebe-
stuur dat een ander als directeur voorstelde. R. is benoemd van-
uit het team, omdat hij is voorgedragen als de beste. Voor het-
zelfde geld krijg je een managementachtige figuur die niet van 
kinderen houdt, dan wordt het lastiger” (ib-bb).

Het ruimte geven aan mensen in het team is de kracht die de 
leider uitstraalt.

“Dat is de kracht dat de directie (Greet en later Roel) die ruimte 
geeft aan mensen” (ib-bb).
“Iedereen accepteren zoals die is, dat is de basis voor schouders 
eronder zetten. Je maakt dan gebruik van ieders competenties. 
Wat ik het belangrijkst vind, is continu de verantwoordelijkheid 
weggeven en delen voor het met elkaar doen. Dus als jij hier met 

een initiatief komt, ideeën en plannen deelt, wordt daar serieus 
naar geluisterd. Waardoor mensen dat ook blijven doen. En de 
verantwoordelijkheid van je eigen ontwikkeling blijft bij jouzelf.
“Het is belangrijk voor een school dat iedereen verantwoordelijk-
heid heeft en krijgt. Je wordt hier niet in het diepe gegooid, je 
hebt ook je eigen verantwoordelijkheid” (lk-ob).
“Als directeur hanteer ik de principes van OGO in het leiding-
geven, de vier B’s. De betrokkenheid moet hoog zijn, dat gebeurt 
als het betekenisvol is. En dat ze weten waarom ze het doen, dat 
weten ze hier wel. Ze zijn initiatiefrijk, ze willen veel en pakken 
hun verantwoordelijkheid” (dir).

De directeur verwoordt de competenties die nodig zijn 
voor het leiden van een OGO-school en geeft aan hoe hij 
in leidinggeven is veranderd.

“Flexibiliteit, empathie, goede luisterhouding, inzoomen 
op vragen van individuen, richting is belangrijk: waar wil 
je naartoe? Dat zit aan de structuurkant, ja. Die bergbe-
klimming: je wilt toch naar die top toe. Je moet wel koers 
zetten naar boven en niet steeds rondjes lopen. Daar 
moet ik voor zorgen als leider dat we die kant op gaan. 
Met elkaar doe je dat, ik moet ruimte geven aan mensen 
om daarin te blijven zoeken en te vinden” (dir).
 “Op een OGO-manier leidinggeven is vertrouwen geven 
en ondersteunen dat ze de boel oppakken op een goede 
manier. Met kinderen werk je ook zo dat je vertrouwen 
uitspreekt dat die ontwikkeling ook gaat” (dir).
“Nee, in principe ben ik niet veranderd. Maar ik ben wel 
meer meerwetende partner geworden. Dat ze vertrouwen 
dat als ik ergens een mening over heb dat ook klopt. Om 
overal over te vergaderen is niet professioneel, over de kro-
ketten e.d. Mensen regelen veel en leggen verantwoording 
af aan mij. Waar ik sterker in geworden ben, is dat lei-
dinggeven is ‘delen’. Mag ik dat of dat?, vragen ze dan. 
De vraag van mij is: Is het nodig? Als ze zeggen ja dat is 
nodig, dan regelen ze het maar. Vind je het goed? Dan 
vraag ik altijd of ze er een plan van willen maken als het 
idee goed is. Er moet visie achter zitten en een plan van 
uitvoering. Wat mag het kosten, is niet de goede vraag 
aan mij. Het kost dit en we doen het zo… Als het plan 
goed is, mag het kosten wat zij goed vinden. Als ze het op 
die manier brengen, kan er alles. Maar zo werkt leiding-
geven met elkaar, ik ben eindverantwoordelijk” (dir). 

De mening van de directeur over de onderzoekende hou-
ding van de leider.

“Wat ik doe als leider heet OGO en ik sta open voor alles. 
Ik pik alles mee aan raakvlakken en lijnen. Die spilfunctie 
is voor mij in onderzoek: erbovenuit komen. Het onder-
zoekende bij mij zit in de verbinding met dingen die het 
nog meer OGO maken. Ik lees veel en heb een brede in-
teresse, ik kijk en luister veel. Dat pas ik toe op mijn 
school. We gaan steppen, omdat er een steprace is. Hoe 
krijg je verbinding met de wijk, de buurt, dat wil het be- 
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stuur promoten. Dat zit bij ons al in OGO. Ik heb een 
wereldwinkel en een boekenwinkel (op de andere locatie), 
we gaan bij oudere mensen langs de deur om boeken te 
ruilen. Het onderzoekende zit bij mij in de verbinding en 
dan worden dingen verbreed en verdiept. Bij alles wat we 
doen, probeer ik onderwijs te maken” (dir).

De directeur geeft aan waar hij in die vier jaren is ge-
groeid als persoon van leider.

“De groei naar meer zelfvertrouwen is doorgegaan. In het 
vorige interview was ik net een jaar bezig. We zijn nu naar 
een groot bestuur gegaan van 35 scholen. Ik ben nu vijf 
jaar bezig. Van die 35 ben ik de enige OGO-school, wel 
drie Jenaplanscholen en dat is het qua vernieuwingsscho-
len. We hebben met z’n vieren last van het leerlingvolg-
systeem invoeren voor allemaal. Een leerlingadministra-
tie met toetsgegevens over midden- en eindtoetsen van 
Cito. En dan zeg ik steeds dat wij dat niet doen. Dan 
komt de roep dat ieder dat moet doen. Daar word ik 
steeds duidelijker en mondiger in dat ik dat niet wil en 
waarom ik dat vind. Dat wordt nu geaccepteerd. Het 
gaat om het verwoorden en argumenteren wat je wilt en 
dat gaat beter. Een hoofdbestuurder, de algemeen direc-
teur, dacht me op het matje te roepen, omdat ik in een 
artikel had gezet dat als ik zeker weet dat een kind de 
Citoscore niet haalt en ik dan toch die toets ga afnemen, 
dat ‘kindermishandeling’ is. Ze zei: ‘Als de inspecteur dat 
leest, denkt hij dat jij de Citotoetsen niet goed afneemt”. 
Dat is angst. Zij begrijpt dan de strekking van het verhaal 
niet. Het blijft een strijd” (dir). 

De directeur investeert in processen van teambuilding.
“Ik ben ervan overtuigd dat je vooral veel moet investeren in dat 
mensen gewoon goed met elkaar omgaan. Ik denk dat dat de 
organisatie is. Mensen moeten zich prettig voelen. Dus we doen 
ook veel aan teamscholing, we gaan ook samen koken, we heb-
ben twee dagen dans en drama gedaan en ’s avonds gezellig 
samen een quiz samenstellen. Dat soort dingen zijn belangrijk 
voor een groepsgevoel. Het moet echt een team zijn” (dir).
“De directeur begeleidt ons zoals wij kinderen begeleiden. We 
doen lekker allemaal ons eigen ding en we weten wat er van ons 
wordt verwacht. Hij laat ons daarin vrij. Maar dingen die moe-
ten gebeuren of als er iets is wat verbeterd kan worden, horen we 
dat op de teamvergadering” (lk-bb).

•	 Community	of	Practice

Een team deelt een probleem en overstijgt daarmee de rollen 
en voorschriften uit het oude systeem. Individuele belangen 
veranderen in groepsbelang. Samenwerkendleerprocessen vin-
den plaats. Subjectieve concepten worden aan herijking onder-
worpen om handelingen in het nieuwe systeem te kunnen ver-
richten.

In het team is het goed een kartrekker te hebben die dienst doet 
als opinieleider.

“In onze beginperiode heeft Jettie in de onderbouw het voor-
beeld gegeven. Veel LIO-studenten liepen stage bij haar en die 
hebben we aangenomen na hun studie” (ib-bb).
“J. heeft mij enthousiast gemaakt om met OGO door te gaan. 
Zij straalt OGO eigenlijk gewoon uit” (Lk-ob).
“Zelf ben ik ook wel een soort opinieleider, maar geen ambas-
sadeur van OGO” (lk-ob).
“Frea en Bea zijn vanaf het eerste uur hier bezig geweest om de 
visie te brengen” (dir).
“Ik denk dat iedereen het OGO-concept moet kunnen uitdra-
gen, maar een aantal toppers is wel handig. Ik heb er een paar 
die ook bij de Activiteit werken en op andere scholen scholing 
geven. Die zorgen er ook voor dat ze bijblijven en misschien wel 
voorloper zijn op school” (dir).

In de ontwikkeling van mensen zit veel verschil.
”Actief betrokken en initiatiefvol moet je wel zijn. Echt die brede 
bedoelingen die moeten wel in je zitten. Je moet dat wel aanvoe-
len. Je kan het niet doen door het zo uit te voeren, omdat het zo 
hoort als het niet bij je past. Het moet echt kloppen” (ib-bb). ”Je 
merkt grote verschillen bij leerkrachten hier. Bij wie het loopt en 
wie het nog moet leren. Zelf heb ik na tien jaren nog wel eens 
dat ik het niet weet” (ib-bb).

Als speerpunten voor kennisdeling wordt een aantal onderwer-
pen genoemd.

“Waar we erg mee bezig zijn in de bovenbouw is van kinderen 
onderzoekers te maken. Twee jaar geleden ben ik met de vraag 
bezig geweest wat onderzoek doen is. Wat moet ik de kinderen 
leren? Ik ben het thema gaan uitproberen met onderzoek, de 
ontdekkingsreis. Waar ben je echt een ontdekker. Wat is dat dan: 
ontdekken en onderzoek doen? De informatie moet op tafel ko-
men, waar komt die vandaan? De middelen breiden zich uit: 
naast boeken en internet gaan kinderen interviewen, dus in de 
echte wereld onderzoek doen. De echte bron is iemand die er 
verstand van heeft en dingen heeft meegemaakt. Die ervaringen 
deel je in het team” (ib-bb).
“Wat nodig is om met OGO te werken, is flexibiliteit en het in-
zicht dat je met één activiteit verschillende leergebieden kunt 
pakken” (lk-bb).

“We delen bijvoorbeeld dingen waar we als team tegenaan 
lopen in het concept. De arbeidsintensieve manier van obser-
veren en screenen waar kinderen zitten. Bijvoorbeeld bij kleu-
ters nagaan voor een thema welke woordenschat kinderen 
hebben en dan aan het eind kijken wat ze geleerd hebben. 
Dat is zo arbeidsintensief. Dan wordt met kleuterjuffen ge-
sproken en met groep-8-leerkrachten hoe ze dingen meten. 
Dan bestaan er simpele testjes die dat kunnen aangeven. 
Daar leren we in het team van elkaar. Maar het meeste leren 
vindt plaats in de bouwcontacten” (dir). 
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En goede bron voor kennisdeling is het OGO-magazine Zone.
“Bij ons is bijna iedereen abonnee van Zone. We praten als team 
over de artikelen die erin staan. Soms worden artikelen die wor-
den besproken in de postvakken gedaan” (ib-bb).

Dezelfde principes die men met kinderen toepast, gebeuren in 
het team.

“Sociale vorming vindt ook in het team plaats. Leren individueel 
met een coach gaat lang zo goed niet als het leren in groepsver-
band. We doen veel in de bouwen, dat levert veel meer op. We 
hebben een SOP (schoolontwikkelingsplan), een BOP (bouw-
ontwikkelingsplan) en een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). 
Kijk, als de onderbouw met ontluikende geletterdheid bezig is, 
heb ik daar niets aan in groep 8. In de bouw ligt de kracht van 
kennisdeling. In de bovenbouw zijn we met portfolio bezig. In de 
onderbouw kijken ze qua activiteiten spelgerelateerd met bij-
voorbeeld leesschrijfactiviteiten en in de bovenbouw kijken we 
dan vanuit onderzoek naar activiteiten. Dus dan leggen we daar 
een scheiding. Dan houd je op den duur individuele vragen over, 
daar zet je coaching op als het omgaan met tijdmanagement, 
dat is een leerkrachtvaardigheid” (ib-bb).
“We zijn nu bezig met de digitale versie van Horeb, in de bouw 
zijn we daarmee als team bezig. Doel is meer op één lijn te ko-
men. Dat is wel een stukje van mijn POP. Ik vind het heel erg 
moeilijk. Plannen en reflecteren op die bepaalde wijze doen, vind 
ik lastig. Ik doe het wel en heb het in mijn hoofd, maar om dat 
op papier te krijgen, is moeilijk. Mijn planning zit meer in mijn 
hoofd, dan is het een stap om het op papier te krijgen.” (lk-ob).

“Digitale Horeb loopt nu goed. De computer is niet langer een 
barrière. Onze eigen rapporten zijn ook gedigitaliseerd” (dir).

Permanente educatie hoort bij de CoP.
“Wat zo leuk is aan dit team is dat iedereen meeleert. Ik kom 
net kijken en leer veel, maar een collega die bijna met pensioen 
gaat, leert er ook nog steeds bij. Door de vele nascholing die we 
volgen, blijf je gevoed” (lk-ob).
“Ik heb nu een voorbeeld: een jongetje van groep 2 kan eigenlijk 
niet door naar groep 3. Ik zit dan heel lang in de twijfelperiode. 
Dan overleg ik met de groep-3-collega’s. Ik wil horen wat hun 
ideeën daarbij zijn. Als ik dus het gevoel heb dat ik iets niet kan, 
of ik twijfel aan mijn eigen kennis, dan helpen ze me en wil ik 
weten hoe zij erover denken. Dat is natuurlijk ook de belangstel-
ling die je naar elkaar hebt” (lk-ob). 
“Met opzet hebben we niet zo veel gezamenlijke teamvergade-
ringen. In de bouwvergaderingen moet het gebeuren. We doen 
veel samen, vooral in de bouw. Je klust niet in je eentje en daar-
mee word je geholpen door ib’ers. Die zijn ervoor geschoold. Ik 
doe ook een aantal ib-taken. Het enthousiasme slaat al snel 
over in zo’n traject” (dir).
“Er zit een aantal nieuwe collega’s in de bovenbouw, dus dan 
bouwen we het stap voor stap op. Nu zijn we bijvoorbeeld bezig 
met logboek en registratie: hoe doe je dat? En dan heb je je team-
scholing nog en dat gaat gewoon het hele team aan” (lk-bb).
“Zo’n teamscholing is leerzaam. Dan presenteert eigenlijk een-
ieder zijn eigen ding van dat moment. En zo leer je van elkaar 
wat diegene heeft gedaan. Daar is ruimte voor” (lk-bb).

Tot slot van deze analyse willen we inbrengen dat in 
OGO het erom gaat dat interacties in zones van naaste 
ontwikkeling verandering teweegbrengen in betekenisge-
ving (Wardekker, 2009). OGO doelt op leren als emotio-
nele ervaring, op de verbinding tussen cognitie en emo-
tie. Als lerenden werkelijk betrokken zijn op wat ze leren, 
leren ze iets over zichzelf, over wie ze zijn. De persoons- 
en identiteitsvorming komen dan in beeld (Volman & 
Wardekker, 2008). In de interviews gingen we op zoek 
naar de emotiebeleving bij de professionals.
De directeur geeft bij beoordelingsgesprekken twee col-
legae een onvoldoende en vindt dat als leidinggevende 
een lastige taak.

Hij verwoordt wat het hem doet qua emoties en welke 
emoties dat bij de betrokken leraar teweegbrengt.

“Ja, dat is lastig en dat heeft te maken met het product 
waarmee we bezig zijn. Ik kan het kinderen niet aandoen 
dat ik een slecht-functionerende leerkracht heb. 
Pamperen is geen OGO. Het voelt als verraad als ik men-
sen in de steek laat. Ik ben een soort vaderfiguur in dit 
team en zo wil ik niet met ze omgaan. Het doet zeer als 
je mensen de deur uitstuurt. Eigenlijk zeg je dat je het 
opgeeft. Ik red het niet, maat het zit dan echt in de kwa-
liteit van de mensen zelf” (Dir.).
“Verdriet en boosheid komt op. Ze zijn geschokt als ik het 
ze vertel. Ze herkennen wel dingen, maar vinden mij dan 
toch stom. Ze laten dat blijken in een aantal dingen. Als 
ik ergens van wakker lig, is het daarvan, ja. Al kan ik re-
delijk privé en school gescheiden houden, maar hier gaat 
het om het functioneren van mensen. Ik zie dat ook bij 
teamleden dat ze emotioneel te dicht op kinderen zitten 
en zeg dan dat ze er te diep in zitten. Ik wil ze tegen zich-
zelf beschermen. Voor een leerkracht is het moeilijk om te 
constateren dat ze het met een kind niet redden. De ib’er 
kan ervan wakker liggen als we het met kinderen niet red-
den op onze school” (Dir). 

Ook de leraar onderbouw is gevraagd of emoties een rol 
spelen in haar coaching als ib’er.

“Niet zozeer emoties als wel dat ik het moeilijk vind om 
professioneel te blijven. Ik moet oppassen dat ik het niet 
voor iemand ga invullen. Emotie is voor mij beleving dat 
je dingen met je hart doet. Ik merk dat ik de kinderen heel 
goed ken, dat ik veel over mezelf vertel, omdat ze dat in-
teressant vinden. Doordat ik kwetsbaar ben en de gezin-
nen goed ken waar de kinderen uit komen, sta je dichter 
bij ze en kun je inspelen op wat ze vertellen. Een enkele 
keer lig ik wakker van kinderen, dan zijn het ook heftige 
verhalen die ze vertellen. Thuis heb ik geleerd om school 
en thuis te scheiden. Mijn moeder is leerkracht en die 
gaat daarin te ver. Dat wil ik niet” (Lk-ob).
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Bijlage 4: Ruwe conclusies uit hoofdstuk 7: resultaten

Voor het uitmeten van de conclusies op empirisch niveau hou-
den we de structuur aan van de vier gevonden opbrengsten van 
het theoretisch niveau. Daaraan linken we de opbrengsten uit 
de resultaten van hoofdstuk 7 om de relatie aan te tonen tussen 
theorie en praktijk.

1.	 De	persoonlijke	ontwikkeling

* Het loslaten van de programma-inhoud om met OGO meer 
uit kinderen te laten komen, moet bij velen onder begeleiding 
worden geleerd. Zij moeten leren inzien dat hiermee het op-
brengstgerichte denken niet verworpen wordt. Het gaat om 
(deels) andere opbrengsten (§ 7.4.1).
* Het hogere-orde-denken is een vereiste om met OGO verder 
te komen. Een kwetsbare opstelling hoort bij deze ontwikkeling 
(§ 7.4.1).
* Het kunnen reflecteren op het eigen handelen is een vereiste 
voor het pedagogiseren en didactiseren van het eigen hande-
lingsrepertoire. Reflectie wordt zelfs gezien als kerncompeten-
tie die bij de OGO-leraar hoort en ook een hoofdkenmerk is 
voor het lerende vermogen van professionals in de lerende 
school (§ 7.4.1 en § 7.7).
* De schoolleider moet sturing geven aan het proces van invoe-
ring en dat is optimaal als deze het concept door en door kent 
(theoretisch en praktisch) (§ 7.4.3).
* Eigenschappen van leiders in de lerende OGO-school zijn: 
positieve attitude, coachend leidinggeven, goed omgaan met 
elkaar bevorderen, het communitygevoel en -denken voeden, 
investeren in mensen door empathie, aandacht geven, aanslui-
ting zoeken, vertrouwen wekken, faciliteren, bottom-updenken 
promoten, theoretische bagage hebben voor het OGO-concept 
en de ontwikkeling daarvan (§ 7.4.3)
* De verandering van de onderwijsvisie in de richting van een 
volledig en systematisch geïmplementeerde OGO-school als 
lerende organisatie vraagt om een adequate inzet van alle acto-
ren binnen de school en om de inzetbaarheid van de verschil-
lende benodigde deskundigheden (§ 7.4.4).
* De vereiste competenties voor het werken volgens het OGO-
concept liggen op het vlak van het didactisch en pedagogisch 
handelen ten aanzien van het omgaan met verschillen. Dat 
vraagt om een adaptieve basishouding van alle actoren binnen 
de schoolorganisatie in het algemeen, maar van leraren in de 
klassenorganisatie in het bijzonder (§ 7.4.4).
* Het volgen van kinderen in hun leren en zich ontwikkelen bij 
OGO is een basiscompetentie om met kinderen te werken (§ 
7.4.4).
* Het subjectief concept, het beeld dat een leraar van zichzelf 
heeft in het dagelijks bezig-zijn in de groep, dient bij leraren 
bijgesteld te worden om persoonlijk de transitie naar OGO te 
kunnen meemaken. Leraren hebben behoefte aan voorbeelden, 
zodat ze zien wat zij kunnen doen in het verbeteren van hun 
gedrag (§ 7.4.5).

2.	 De	normatief-re-educatieve	benadering	op	ontwikkeling

* Het verantwoorden van toetsresultaten naar de inspectie 
dwingt scholen ertoe om het Cito-leerlingvolgsysteem te hante-
ren in het bijhouden van leerlingvorderingen (§ 7.4.1).
* De inspectie als controle-instituut wordt descriptief genoemd 
als belemmering voor het invoeren van OGO door het op hun 
manier tonen van opbrengsten van het onderwijs (§ 7.4.1).
* Visie op OGO is een voorwaarde om te werken aan de inbed-
ding van OGO; professionalisering begint met visieontwikke-
ling (§ 7.4.4).
* Scholen hebben de nodige zorgen om leraren goede OGO-
leraren te laten zijn. Het werken aan basiscompetenties is soms 
een moeizame activiteit (§ 7.4.5).
* De opbrengsten die het onderwijs oplevert, worden met an-
dere instrumenten zichtbaar gemaakt (§ 7.7.2).
* De kwaliteit van de school valt of staat met de kwaliteit van de 
mensen die er werken. De kwaliteit van leraren wordt belangrij-
ker bevonden dan de kwaliteit van de opbrengsten van kinderen 
(§ 7.7.4).

3.	 De	dynamiek	in	de	ontwikkeling	van	het	totale	systeem

* De ene school grijpt de belemmeringen aan als ontwikkel-
punt, terwijl de andere school die stap nog niet heeft gemaakt 
en blijft hangen in de belemmering (§ 7.4.1).

* De vijf kernwaarden van OGO blijken een Fremdkörper te zijn, 
omdat ze over het algemeen niet als totaliteit worden herkend 
(§ 7.4.3).

* Een eilandencultuur dient een cultuuromslag te maken om in 
gezamenlijkheid met visieontwikkeling een eenheid te vormen 
in een professionele leercultuur als belangrijk kenmerk van een 
lerende organisatie (§ 7.4.1).

* Ondersteuning van de leraar en via haar/hem de kinderen is 
de lijn in enkele OGO-scholen (§ 7.4.2).

* Daar waar leiders aandacht besteden aan de cultuurkant van 
de school is te zien dat de school verder komt in de OGO-
ontwikkeling (§ 7.4.3).

* Er zijn OGO-scholen die de invoering van OGO duidelijk op-
nemen in hun schoolplan (§ 7.4.5).

* Gedeeld leiderschap, waarbij de cultuurkant van de organisa-
tie belangrijker is dan de structuurkant, is diepgeworteld in de 
organisatie van de school. De schoolleider voelt zich meer lei-
der dan manager waarin ‘support’ hoger scoort dan ‘control’ (§ 
7.7.4).
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4.	 	Het	 ontwikkelingsstreven	 van	 de	 organisatie	 naar	 even-
wicht

* Borging is belangrijk voor de verankering in het interiorisatie-
proces (§ 7.4.1).
* De ontwikkeling van de leraar is op veel scholen een speer-
punt, op enkele scholen is een tekort aan leraarontwikkeling een 
belemmering voor de verandercapaciteit van de schoolorganisa-
tie (§ 7.4.1).
* In het sbo zorgt het type kind voor beperkingen voor het invoe-
ren van het OGO-concept (§ 7.4.1).
* Daar waar Horeb gebruikt wordt als observatiemiddel, wordt 
veel meer aansluiting met kinderen gezocht vanuit het hart van 
OGO dan scholen zonder Horeb (§ 7.4.1). 
* In scholen die verder zijn met OGO worden de opbrengsten 
die het onderwijs moet opleveren ook met andere instrumenten 
zichtbaar gemaakt dan de inspectie wenst (§ 7.4.1).
* Leraren vinden het bij elkaar kijken en gecoacht worden bevor-
derlijk bij OGO als lerende organisatie (§ 7.4.2).
* In veel OGO-scholen wordt ervoor gekozen de ib’ers niet in te 
zetten om leerlingen met hulpvragen te begeleiden, maar lera-
ren handvatten te geven om die hulpvragen van leerlingen te 
kunnen beantwoorden (§ 7.4.2).
* Het maatjesleren blijkt voor collegiale consultatie een adequa-
te vorm van samenwerken te zijn die in de praktijk werkt (§ 
7.4.2).
* Voor gedeeld leiderschap weten leiders te delegeren naar 
ib’ers als ze zelf door de grootte van de school of door de hoe-
veelheid werkzaamheden niet de totale verantwoordelijkheid 
kunnen dragen voor het implementatieproces (§ 7.4.3).
* Methodeonafhankelijk werken is een eigenschap van OGO die 
in het concept is ingebed (§ 7.4.4).
* Veel kennisdeling vindt plaats door interventie van nascho-
lingsinstituten (§ 7.4.5).
* Het delen van kennis gaat in sommige teams nog moeizaam 
(§ 7.4.5).
* Voor wat betreft het bijhouden van vakliteratuur hebben 
schoolleiders plannen om dat te stimuleren, maar individuele 
leraren geven aan er nauwelijks aan toe te komen (§ 7.4.5).
* Om de CoP handen en voeten te geven, is er een (sub)systeem 
nodig waarin individueel leren, samenwerkend leren en profes-
sionaliseren, gericht op kennisconstructie, speerpunten zijn (§ 
7.4.5).
* Het samen leren in sociale context is belangrijk voor een 
OGO-organisatie. Werken aan een vernieuwing binnen een le-
rende organisatie vindt altijd plaats via samenwerkend leren (§ 
7.7.8).
* Leren binnen een lerende organisatie verloopt via de impliciete 
naar de expliciete lijn van kenniscreatie/kennisconversie (§ 7.7).
* Weinig Open OGO-codes zijn in de organisatie van de school 
geïnterioriseerd, hoogstens geïmplementeerd (§ 7.7.9).
* Voor het invoeren van het OGO-concept is het noodzakelijk 
dat de neuzen van de professionals in de school dezelfde kant 
op staan (§ 7.7).
* POP-ontwikkeling is in veel OGO-scholen goed geregeld en 
vastgelegd (§ 7.4.5).
* Verschillende gremia in de organisatie hebben structurele mo-
menten om samen te leren van en met elkaar (§ 7.5.1).

* Leren in een lerende organisatie heeft een zich ontwikkelend 
karakter dat stimuleert om nieuwe dingen aan te pakken (§ 
7.7.10).

Tien geformuleerde kenmerken uit bovenstaande analyse
1.  Er dient een gezamenlijk resultaat van leren te zijn dat in 

sociale context plaatsvindt waar iedereen individueel iets 
weghaalt/brengt voor/vanuit de eigen POP-ontwikkeling en 
het hogere-orde-denken daarbij een impuls krijgt en een 
kwetsbare opstelling de vereiste attitude is. Het ‘object’ van 
leren dient te allen tijde de gerichtheid op het zich ontwik-
kelen en leren van leerlingen te zijn.

2.  Het discours in het team is in alle facetten van het leren 
binnen de lerende organisatie een belangrijk middel om het 
OGO-concept persoonlijk zich eigen te maken (de hande-
lingsinterorisatie), zodat door eigenaarschap OGO een 
deel wordt van de persoonlijkheidsstructuur van de profes-
sional in de school.

3.  In het samenwerkend leren is naast het plannen van het 
handelen het plannen van het leren belangrijk. Daarbij is 
het wenselijk om ‘ontregeling/ZPO’ proactief in te zetten 
als middel. 

4.  Gedeeld leiderschap met gedeelde verantwoordelijkheden, 
waarbij de cultuurkant van de organisatie leidend is en de 
structuurkant volgend, is diepgeworteld in de organisatie 
van de school. 

5.  De schoolleider is meer ‘leider’ dan ‘manager’, waarin ‘sup-
port’ hoger scoort dan ‘control’.

6.  Gemeenschap-zijn met alle facetten die daarbij horen waar-
bij ‘interactie’ het kernwoord is. Dit kenmerk past in OGO 
als onderwijsconcept dat het adagium huldigt ‘dat leren sá-
men plaatsvindt in een sociale context’.

7.  Werken aan de invoering van het OGO-concept vindt altijd 
in teams/groepen plaats met samenwerkingsverbanden die 
binnen de school zijn georganiseerd, waarbij verschillende 
gremia van de organisatie betrokken zijn die in het beleid 
zijn verankerd.

8.  Het expliciteren van kennis en vaardigheden (van impliciet 
naar expliciet) aan elkaar met als doel om samen te leren 
(‘kennisconversie’) en de gedeelde visie uit te dragen. Dat 
gaat samen met de apologetiek van het OGO-concept: het 
door die kennis en vaardigheden overtuigd in staat zijn an-
deren uit te leggen wat de achterliggende opvattingen zijn 
van waarom men doet wat men doet.

9.  Gedeelde inzichten (gevoed door pedagogisch-didactisch 
paradigmatisch denken) vanuit een consistente visieont-
wikkeling verbinden met gezamenlijke actieplannen die in 
het handelingsrepertoire worden opgenomen en als vaar-
digheden in de groep met kinderen worden beoefend en die 
daarbij worden uitgedaagd tot het doen van experimenten 
(het zich ontwikkelende en onderzoekende karakter dat bij 
OGO hoort). Het bij elkaar kijken in de groep hoort hierbij.

10.  Bij dat plannen is het reflecteren op die handelingen en het 
geleerde van cruciaal belang in gezamenlijkheid met het 
team of onder begeleiding van een coach. Kritische (norma-
tieve) vragen naar het oude systeem worden niet geschuwd 
om helder te krijgen wat de deelneming aan het nieuwe sys-
teem inhoudt.
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Bijlage 5: Column directeur S7 Zone

(Jrg. 11, nr. 2, voorjaar 2012)

(De column is opgenomen in de rubriek ‘Schuurpapier’)

STUREN OP KWALITEIT

Goed onderwijs staat of valt met persoonlijk contact. De leerkracht moet in staat zijn 
om de leerlingen naderbij te komen om hen te ondersteunen en aan te sluiten op de 
wereld. De kennis en vaardigheden van leraren die dat kunnen zijn niet gering. 
Lesgeven is een ingewikkeld vak. Een balanceeract tussen betekenisverlening en doel-
gericht werken. Een huzarenstukje van vorming, kennisoverdracht en liefdevolle zet-
jes in de goede richting. De leerkracht is mijn kapitaal.

Op dit moment heb ik twee leraren in dienst, die al twee jaar op een geweldige manier 
functioneren. Ook hebben zij zich in het OGO verdiept en volgen zij beiden een cur-
sus. Capabel en door ons opgeleid, dus een waardevolle investering. Twee flonkeren-
de diamanten, helaas met een tijdelijke aanstelling. De stichting heeft echter te ma-
ken met krimp en het bericht heeft ons bereikt dat iedereen met een tijdelijke 
aanstelling wordt ontslagen. Let wel! De krimp is er niet bij ons op school. We worden 
wel iets kleiner, maar door zwangerschappen en natuurlijk verloop, kan door inzet van 
de schoolreserve een jaar wat extra geld besteed worden en zou ik niet gedwongen 
hoeven te ontslaan. In het kader van de grote organisatie betekent het echter dat mijn 
twee mensen weg moeten en ik er twee, niet-geschoolde, mensen voor terug krijg. 
Mocht dit doorgaan, overweeg ik ernstig te stoppen als directeur. Ik ben verantwoor-
delijk voor de kwaliteit op mijn school, maar heb geen invloed op de belangrijkste 
factor, namelijk het personeelsbeleid. Alles zit dichtgetimmerd in wet- en regelgeving.

Ik heb mij voorgenomen mij niet meer druk te maken over de invoering van de CITO-
eindtoets. Slecht plan en onnodig ook. Mijn leraren zijn goed in staat zelf te bepalen 
op welk niveau hun leerlingen leren. Daar hebben wij geen toetscircus voor nodig. En 
toch… Wij gaan ’t maar doen. Mijn energie en tijd gaat in de richting van mijn bestuur. 
Hij wil dat ik ambitieus ben, hoge doelen stel en mijn team verder ontwikkel. Dat wil 
ik ook, maar dan moet ik ook echt kunnen sturen. Zolang wij ons blijven druk maken 
over de invoering van de CITO-toets, verplichte LVS’en, nieuwe aanpakken, metho-
des, kwaliteitskaarten, meer ouders in de school dan zijn wij als directies bezig met 
schijngevechten. Onze echte strijd zou moeten gaan over aanstellingen van mensen 
en het over een langere periode kunnen bouwen aan een hecht OGO-team. Dat wil ik 
en dat kan ik, als ik ruimte krijg om goed personeelsbeleid te kunnen voeren, zoals 
directies behoren te doen.
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Bijlage 6: Test Transformationeel Leiderschap

Introductie

Inleiding op de test voor Transformationeel leiderschap
Bij transformationeel leiderschap gaat het vooral om de interactie tussen individu en organisatie. Transformatie 
betekent verantwoordelijkheid nemen voor het werk in de eigen klas en de school in relatie met bredere maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Transformatie verwijst naar de complementariteit van professionele ontwikkeling van lera-
ren en de organisatieontwikkeling van de school. Het noodzakelijke leerproces bij individuele leraren moet samen-
gaan met de juiste culturele condities in de school, die deze professionele ontwikkeling ondersteunen. De 
schoolleider als transformationeel leider streeft ernaar om individuele en collectieve processen van probleemoplos-
sing te verbeteren; hij tracht een gemeenschappelijke professionele cultuur van samenwerking te scheppen; hij 
stimuleert leraren om zich professioneel te ontwikkelen in het kader van de ontwikkeling van de school; hij leert het 
team om problemen te signaleren en gemeenschappelijk op te lossen. In de vragenlijst kan men een indruk krijgen 
van de mate waarin men een transformationeel leider is, zoals waargenomen door zichzelf of door anderen.

Samengevat kennen we drie dimensies van transformationeel leiderschap: 
1. Charisma (“idealized influence”)/inspiratie/visie: inspirerende motivator;
2. Het hebben van aandacht, respect en zorg voor leraren: individuele aandacht;
3. Het zorg dragen voor intellectuele stimulansen: intellectueel uitdagen.

Vink bij elk item in de lijst de optie aan die van toepassing is in de eigen situatie. Er zijn zes mogelijkheden, varië-
rend van Helemaal niet van toepassing tot Volledig van toepassing.
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1 Aandacht hebben voor de persoonlijke behoeften van medewerkers ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

2 Teamleden in contact brengen met nieuwe ideeën, bijvoorbeeld door bezoeken van andere scho-
len, door leraren uit te nodigen hun expertise te delen met anderen, en informatie te bieden die 
het denken over implementatie van vernieuwingen ondersteunt

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

3 Teamleden ondersteunen bij het begrijpen van de relatie tussen externe initiatieven voor verande-
ring en de schoolmissie

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

4 Voorzien in coaching van medewerkers indien nodig ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

5 Waar mogelijk de samenhang tussen individuele doelen van leraren en schooldoelen erkennen ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

6 Zorgen voor autonomie van leraren in beslissingen die ze moeten nemen ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

7 Zo veel mogelijk positief, ook in materiële zin, reageren op vernieuwingsinitiatieven van mede-
werkers

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

8 Van de teamleden verwachten dat men innovatief is, professioneel is en hard werkt ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦
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9 Het ter discussie stellen van de status-quo, door veronderstellingen en mentale modellen te 
helpen verhelderen

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

10 Veelvuldig naar doelen verwijzen, met name bij beslissingen over veranderingen in de school ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

11 Verwachten dat het team (collectief en individueel) participeert in het ontwikkelen van schooldoe-
len

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

12 Via processen van diagnose en problem-solving met het team tot schooldoelen komen en deze 
regelmatig herzien

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

13 Teamleden overtuigen met ideeën over wat ze kunnen bereiken als ze samenwerken ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

14 Teamleden stimuleren het eigen werk te evalueren, laten nagaan wat ze voor leerlingen betekenen 
en hoe ze hun werk kunnen verbeteren

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

15 Tijd voor samenwerking en voor professionele ontwikkeling plannen ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

16 Teamleden helpen om een persoonlijke betekenis van veranderingen te creëren en participatie in 
veranderingsprocessen mogelijk te maken

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

17 Teamleden ondersteunen in het ontwikkelen van doelen die consistent zijn met de visie ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

18 Samen met leraren werken aan speciale activiteiten ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

19 Teamleden helpen de schoolmissie te situeren in een bredere maatschappelijke missie ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

20 Teamleden helpen hun waarden te expliciteren ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

21 Teamleden helpen met het vinden van een overkoepelende doelgerichtheid voor de school ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

22 Medewerkers beschermen tegen overmatige eisen van de buitenwereld ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

23 Met het team werken aan consensus in doelen en prioriteiten ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

24 Normen van excellentie en hoge kwaliteit uitdrukken ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

25 Het waarderen van het goede werk van teamleden, door het concreet prijzen ervan en door het 
demonstreren van vertrouwen in het vermogen van de teamleden dat ze goed werken

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

26 Iedere kans benutten om visie en doelen uit te dragen ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

27 Integer en punctueel zijn ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

28 Leraren aanmoedigen eigen doelen voor professionele ontwikkeling te formuleren ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

29 Het uitdragen van de visie van de school, zonder anderen te belemmeren om hun opvattingen te 
geven

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

30 Het veranderen van de normen, bijvoorbeeld medewerkers niet straffen voor fouten die men 
maakt bij het beter proberen te werken

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

31 Het verhelderen van de visie in relatie tot samenwerking en tot de zorg voor leerlingen ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

32 Alle gelegenheden gebruiken om de missie te communiceren ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

33 Als hulpbron functioneren voor anderen in het bereiken van hun individuele en schooldoelen ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

34 Barrières tussen onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel wegwerken ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

35 Bereidheid tot verandering tonen, indien nieuwe inzichten dat vragen ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

36 Betrokkenheid bij het welzijn van de leerlingen demonstreren ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

37 Bij de teamleden een gevoel ontwikkelen van tot de school behoren ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

38 Bij geschikte gelegenheden symbolen, rituelen, slogans en motiverende uitdrukkingen gebruiken ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

39 Binnen de grenzen van schooldoelen en -plannen, vrijheid van oordelen en handelen bieden ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

40 Conflicten openlijk oplossen op basis van waarden ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

41 Het stimuleren van reflectie voorafgaand aan handelen, vragen naar goede redenen voor opvat-
tingen

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

42 Het initiëren van processen waarbij teamleden via collectieve processen een gedeelde visie ont-
wikkelen

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

43 Gevoelig zijn voor de opvattingen van de gemeenschap, ouders en bestuur ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

44 Eigen opvattingen over doelen en prioriteiten duidelijk maken ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

45 Het rekening houden met hun betrokkenheid bij veranderingen, onder meer door beslissingen 
die samen met het team zijn genomen, te volgen

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦



282 Expansief leren van een schoolorganisatie

46 Enthousiasme voor eigen werk tonen ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

47 De opvattingen van de teamleden betrekken bij de eigen meningsvorming ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

48 Duidelijk zijn in wat men goed en verkeerd vindt ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

49 Een humane, zorgzame en gelijkwaardige behandeling van alle medewerkers realiseren, onder 
meer door toegankelijk te zijn voor de medewerkers

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

50 Effectieve problem-solving in teamvergaderingen bevorderen ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

51 Feedback vragen op eigen functioneren en daar constructief mee omgaan ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

52 Gevoelig zijn voor reële problemen van leraren met schoolvernieuwingen ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

53 Het beklemtonen, met de teamleden, van de normen van excellentie in het werk ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

54 Het demonstreren in besluitvormingsprocessen van zorgvuldige analyse en problem-solving ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

55 Het goed kennen van de individuele medewerkers om hun problemen en betrokkenheid te kun-
nen begrijpen, onder meer door hun interesses te gebruiken als startpunt van schoolvernieuwing

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

56 Het helpen verhelderen van de praktische consequenties van de schoolvisie, bijvoorbeeld voor 
het curriculum

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

57 Het spreiden van leiderschap, verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

58 Het steunen van de professionele ontwikkeling van de teamleden, onder meer door het aanmoe-
digen om nieuwe ideeën in de praktijk te brengen die aansluiten bij hun belangstelling

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

59 Het stimuleren van nieuwe initiatieven, onder meer door het aanmoedigen van teamleden eigen 
doelen voor professionele ontwikkeling na te streven

¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Alle vragen beantwoord?

Vul dan je persoonlijke gegevens in en druk op Resultaten om de uitslag te krijgen.
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Bijlage 7: Curriculum Vitae

Hans Bakker werd op 26 maart 1953 geboren in Middelburg. Na 
de middelbare school ging hij naar de pabo. Hij werkte daarna 
dertien jaar in het basisonderwijs, respectievelijk in Putten en 
Veenendaal en deed daar ervaring op met groepen variërend 
van groep 2 tot en met 8. Hierna stapte hij over naar het hoger 
beroepsonderwijs en ging doceren aan de opleiding Journalistiek 
& Communicatie. Vanaf de voltooiing van de pabo werd het stu-
deren in de avonduren voortgezet naast een fulltimebaan: 
Nederlands (MO-A), Pedagogiek (MO-A en -B), Onderwijskunde 
doctoraal met twee afstudeerrichtingen (Curriculumontwikkeling 
aan de Universiteit Utrecht, en Beleid, Bestuur en Beheer van 
Onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam). De doctoraal-
studie werd afgesloten met een onderzoek naar de zelfstandig-
heidsbevordering van leerlingen in de onderbouw van de basis-
school door middel van de activerende didactiek. Daarna werd 
de studie Communicatiewetenschappen opgepakt (eerste-
graadsbevoegdheid). Bij de opleiding Journalistiek & Commu-
nicatie werd hij belast met het opzetten van een curriculum 
Communicatie op hbo-niveau. Dat werd onder andere gedaan 
volgens de eindtermen van de examens voor het NGPR 
(Nederlands Genootschap voor Public Relations, dat later 
NIMA-PR-A ging heten). Hans werd examinator voor dit lande-
lijk examen voor een aantal jaren. Na de opleiding J&C verruilde 
hij zijn baan voor het werk op de pabo als docent Onderwijskunde 
en Pedagogiek aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Aan 
de schoolleidersopleiding Octaaf, later Penta Nova, gaf hij les 
in Communicatie/PR en Onderwijskundig Leiderschap. 
Daarnaast werd hij docent/tutor aan twee hbo-masteropleidin-
gen, de master Leren & Innoveren en de master MEL (Master 
Educational Leadership). Hans is vier jaar lid geweest van de 
kenniskring Onderwijs & Identiteit van lector dr. Bram de 
Muynck en één jaar van de kenniskring Leiderschap in het 
Onderwijs van Penta Nova van lector dr. Meta Krüger.

Vanaf de doctoraalstudie met het onderzoek naar zelfstandig-
heid van leerlingen heeft Hans interesse in onderwijsconcepten 
en visieontwikkeling. Gaandeweg kwam Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs in beeld en ging Hans zich verdiepen in dit concept. 
Door het volgen van cursussen bij Frea Janssen-Vos en Henk 
Vink van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS) 
kreeg Hans de flow voor het gedachtegoed van OGO. Hij werd 
lid van het netwerk Opleiders onder leiding van Bea Pompert. 
Ook andere netwerken kwamen in beeld (netwerk Pabo en net-
werk Identiteit). Verder houdt Hans workshops en lezingen 
over allerhande pedagogische en onderwijskundige onderwer-
pen op conferenties en bij lezingenseries.

Hans is getrouwd met Marnel Geelhoed (groepsleerkracht in 
het basisonderwijs) en samen hebben ze drie kinderen: twee 
dochters en een zoon.

Publicaties
Hans publiceerde op het gebied van Communicatie/PR, 
Pedagogiek en Onderwijskunde. Artikelen over communicatie 
en opvoeding in het algemeen, morele opvoeding, geloofsop-
voeding en mediaopvoeding in verschillende tijdschriften en 
organen.
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Publicaties in voorbereiding:
Artikelen naar aanleiding van dit proefschrift; een publicatie 

over ‘burgerschap en sociale cohesie’ (gericht op digitaal 
burgerschap); studieboek in opdracht van een uitgever voor 
de pabo over ‘Observeren als handeling’, pabostudenten 
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wikkeling van kinderen te kijken, er onderzoek naar te doen 
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