Veel scholen lopen binnen de huidige organisatie van het onderwijs tegen grenzen aan. Hoe
kun je passend onderwijs bieden en voldoende differentiëren in een traditionele jaarklas?
Hoe ga je om met het lerarentekort? Hoe geef je leraren een minder geïsoleerde positie?
De sterk veranderde samenleving lijkt te vragen om een andere inrichting van het o nderwijs.
Diverse scholen kiezen er daarom voor om hun organisatie te ontschotten: de jaarklassen maken plaats voor grotere eenheden. Kinderen leren binnen deze unit in wisselende
samenstellingen en groeien er in hun zelfstandigheid. Een team van onderwijskrachten is
samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen.
De auteurs van dit boek zijn al jaren nauw betrokken bij deze onderwijsvernieuwing,
die vorm kreeg in de projecten TOM en SlimFit. In dit boek tekenen ze de resultaten en
ervaringen van de scholen op. Wat zijn de belangrijkste aspecten van unitonderwijs, waar
moet je op letten als je anders wilt organiseren en hoe begin je? Naast inzichten uit de
praktijk bevat dit boek ook een gedegen theoretische onderbouwing.

COLLEGE VAN BESTUUR VAN BLOSSE OPVANG EN ONDERWIJS

“Over onderwijsvernieuwing en ‘andere’ scholen die het traditionele jaarklassensysteem hebben losgelaten, bestaat een lawine aan meningen. Vaak heel weinig gehinderd door inzicht
in hoe het er echt aan toe gaat, hoe je het aanpakt en inricht, wat de onderliggende ideeën
zijn en hoe het veranderproces verloopt. Dit boek biedt een schat aan dergelijke informatie.
Dat maakt het tot een must-read voor iedereen die wil weten hoe fascinerende concepten
als TOM-scholen en SlimFit-scholen in de praktijk uitpakken.” ROB MARTENS, HOOGLERA AR
O NDERWIJSWETENSCHAPPEN OPEN UNIVERSITEIT EN WETENSCHAPPELIJK DIRECTEUR NIVOZ
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HOOFDSTUK 1

Inleiding: leren anders organiseren

ev

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Alle scholen krijgen in de dagelijkse praktijk vroeg of laat te maken met een aantal van de volgende vragen:

ie

• Hoe bieden we antwoorden op het lerarentekort?
• Hoe kunnen we daadwerkelijk uitgaan van grote verschillen tussen
kinderen?
• Hoe voorkomen we dat we combinatieklassen moeten maken door een
dalend leerlingenaantal?
• Hoe kunnen we de ervaren werkdruk ombuigen naar meer werkplezier?
• Hoe zorgen we ervoor dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor
het leren in plaats van onderwijs te consumeren?
• Hoe lossen we de eenzaamheid van de standalone leraar op?
• Hoe benutten we talenten van personeel?
• Hoe stemmen we af op de eisen van de samenleving?

w

Ook organisaties als de Onderwijsraad, de Inspectie en de OESO1 onderkennen deze
uitdagingen. In officiële documenten signaleren ze onder meer dat veel mogelijkheden van kinderen onderbenut blijven. Dit geldt voor kinderen uit minder kansrijke
groepen, maar ook voor bijzonder talentvolle kinderen uit alle lagen van de bevolking. In de klas is er weinig uitdaging door de uniforme leerwegen. Er is veel stagnatie
en uitval.
Over leraren wordt geconstateerd dat de basisdidactiek bij de overgrote meerderheid
op orde is. Maar meer gevarieerde, hoogwaardige didactiek blijft daarbij achter. De
problemen om de schoolformatie rond te krijgen en de toegenomen verantwoordingsplicht gaan voor onderwijspersoneel samen met ervaren werkdruk, inperking
van de professionele ruimte en beperkte kansen op professionele ontwikkeling.
Kortom: aan uitdagingen om de kwaliteiten van leren en werken vorm te geven, is in
scholen geen gebrek.
In dit boek bespreken we structurele oplossingen voor deze uitdagingen. Bij die
oplossingen staat kwaliteit centraal: de kwaliteit van de ontwikkeling van de kinderen,
de kwaliteit van het onderwijspersoneel en de kwaliteit van de school als werk- en
leeromgeving. Die structurele oplossingen beginnen met het anders organiseren
van leren en onderwijs. Een kernpunt in dat anders organiseren is het loslaten van de
starre structuur van de leerstofjaarklas.
Maar hoe moet het dan met de kwaliteit van het onderwijs als de oude, vertrouwde jaarklas wordt losgelaten? En wat betekent dat voor de ontwikkeling van de
kinderen?

1

OECD (2016)
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De vele praktijkvoorbeelden in dit boek maken duidelijk dat het loslaten van de leerstofjaarklas juist enorme kansen biedt om de groei van alle kinderen beter centraal te
stellen. Ook voor het onderwijspersoneel, inclusief onderwijsassistenten en anderen,
gaat het werk meer groeikansen en voldoening schenken. Het werken en leren in
scholen en kindcentra die het leren anders organiseren, biedt voor alle betrokkenen
meer plezier en inspiratie.

ie

Vanaf begin jaren 2000 brengen TOM-scholen en SlimFit-scholen deze ambities met
succes in de praktijk. TOM- en SlimFit-scholen (vernoemd naar de projecten waaraan
ze deelnamen, zie kader) kiezen voor een ingrijpende organisatieverandering, waarbij
ze de jaarklassen loslaten. Deze scholen werken ieder op hun eigen manier en in hun
eigen tempo aan een organisatie waarbij meerdere onderwijsprofessionals gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een grotere groep kinderen. Over hun praktijken en
ervaringen gaat dit boek.

w

Tom en SlimFit
TOM en SlimFit waren landelijke vernieuwingsprojecten om het onderwijs
anders te organiseren. Het project TOM (Team-Onderwijs op Maat) ontstond
kort na 2000 vanuit organisatorische aanleidingen, zoals het lerarentekort en
de introductie van onderwijsassistenten, en vanuit demografische ontwikkelingen (krimp). Van 2001 tot 2004 experimenteerden veertien basisscholen
met dit concept, waarna het aantal scholen dat volgens TOM-principes werkt
flink is uitgebreid.
In 2012 ging SlimFit van start binnen de InnovatieImpuls Onderwijs. SlimFit
bouwde voort op de verworvenheden van TOM. Het idee was om het onderwijs ‘slim’ te organiseren: in grotere units, in combinatie met passend onderwijs.
Hoewel de projecten TOM en SlimFit beëindigd zijn, is het aantal scholen en
kindcentra dat zich volgens TOM- en SlimFit-principes ontwikkelt toegenomen. Bij elkaar kan inmiddels gesproken worden van minstens 150 TOM- en
SlimFit-scholen/kindcentra.

Redenen voor dit boek
Er zijn twee redenen om de ervaringen van TOM- en SlimFit-scholen/kindcentra nu op
papier te zetten. Ten eerste het feit dat het leerstofjaarklassensysteem geen antwoord
biedt op de eerdergenoemde uitdagingen. Sterker nog, het staat oplossingen vaak in
de weg. Het jaarklassensysteem gaat gepaard met een zekere uniformering. Er is een
vastgelegde verdeling van het werk, met een bepaalde architectuur en inrichting van
klas en school. Dat werpt regelmatig belemmeringen op voor een optimale groei van
kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van zittenblijven.2 Desalniettemin is deze organisatievorm zo sterk ingeburgerd, dat het stellen van vragen hierbij al snel wordt gezien
als idealistische luchtfietserij. TOM- en SlimFit-scholen tonen echter aan dat het kán.
Ze maken duidelijk dat unitonderwijs (het groeperen van kinderen en personeel in
grotere eenheden) ruimte biedt om nieuwe, creatieve oplossingen uit te proberen en
duurzaam in de praktijk te brengen.
2

Goos et al. (2013); Reezigt, Swanborn & Vreeburg (2013)
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1.1. Over de term ‘unitonderwijs’
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De tweede reden om nu een boek over unitonderwijs te presenteren, is dat de TOMen SlimFit-scholen/kindcentra inmiddels een vaste plaats hebben verworven tussen
scholen in Nederland die structureel werk maken van ander onderwijs. Een beschrijving van de praktijken van TOM en SlimFit en de reflectie daarop kunnen een aanzet
zijn om hun benaderingen uit te wisselen en te verdiepen. Voor iedere school die zich
wil ontwikkelen, kan dit een steun in de rug zijn bij het maken van keuzes.

w

Bij het anders organiseren zoals dat in TOM- en SlimFit-scholen gebeurt, draait het
om ontschotten: de traditionele jaarklas verdwijnt. Kinderen worden gegroepeerd in
grotere eenheden, vaak met kinderen van meerdere leeftijden. Rond deze eenheden
wordt het werk van het onderwijspersoneel georganiseerd in teams. We gebruiken in
dit boek de term unitonderwijs voor deze wijze van anders organiseren. Deze term zou
de indruk kunnen wekken dat de unit een vastomlijnd gegeven is, zoals de jaarklas
dat ook is. De term unit moet echter ruimer worden opgevat. In de praktijk is er een
grote variatie mogelijk in de inrichting van units. Units kunnen groot of kleiner zijn,
heterogeen of homogeen qua leeftijd en de organisatie ervan kan verschillen. Er zijn
ook scholen die de term domein gebruiken voor een eenheid die wij in dit boek een
unit noemen.
De kern van de zaak is dus niet de term unit of unitonderwijs, maar het anders groeperen van de kinderen. Waar de term jaarklas staat voor een standaard van zo’n 25 tot
30 kinderen van dezelfde leeftijd, is de term unit eerder een verzamelnaam voor een
grote variatie aan organisatievormen. Deze organisatievormen delen met elkaar dat
ze breder en groter van samenstelling zijn dan de jaarklas.

1.2 Hoe ziet unitonderwijs eruit?
Een aantal uitgangspunten is samengevat in een rapport van CAOP3 over anders organiseren. In 2017 schrijven de auteurs:
“Een van de meest voorkomende vormen van anders organiseren in het primair
onderwijs, is het samenwerken in teams. Waar leraren in het traditionele onderwijs een eigen klaslokaal hebben en verantwoordelijk zijn voor de kinderen in
deze klas, is bij het samenwerken in teams vaak sprake van onderwijs in units, op
leerpleinen of in domeinen. Deze units, leerpleinen of domeinen bestaan vaak uit
grotere groepen, variërend van 30 tot 90 kinderen. Dit hangt onder meer af van de
schoolgrootte en de mogelijkheden binnen de school. Welke traditionele groepen
samengevoegd worden kan per school verschillen, maar de overeenkomst is dat
er groepsdoorbrekend en/of groepsoverstijgend wordt gewerkt.
Er wordt op deze scholen niet meer standaard in een klaslokaal lesgegeven. Waar
mogelijk wordt gebruik gemaakt van verschillende ruimtes, bijvoorbeeld voor
instructie en voor zelfstandig werken. Met name het zelfstandig werken van kinderen is op veel scholen een belangrijk uitgangspunt bij het anders organiseren van
onderwijs.
Van den Berg, D., Scheeren, J., & Arslan, Z. (2017); CAOP is een kenniscentrum voor o.a. werkgerelateerde vraagstukken
in onderwijs, zorg en overheid.

3
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Hoe het onderwijs er precies uitziet en welke ruimtes hiervoor worden ingezet,
verschilt per school. Vaak worden er individueel of in kleine groepen (praktijk-)
opdrachten uitgevoerd, meestal na een gezamenlijke instructie. […] Om het onderwijs in units, leerpleinen of domeinen te verzorgen, werken leraren samen met
andere leraren en – afhankelijk van het precieze concept – met onderwijsondersteunend personeel, zoals onderwijsassistenten of lerarenondersteuners. Samen
zijn deze medewerkers verantwoordelijk voor de kinderen in een unit. Indien er
wordt samengewerkt met de kinderopvang, worden pedagogisch medewerkers
uit de kinderopvang ook regelmatig ingezet als onderwijsassistent. […] Binnen de
teams worden de taken verdeeld. Zo zorgen leraren voor instructie en het volgen
van kinderen, en focussen onderwijsassistenten meer op de begeleiding van kinderen. Door samen te werken in teams krijgen leraren regelmatig de mogelijkheid
zich te specialiseren in een vak of thema.”

w

In scholen die op deze wijze anders gingen organiseren, is unitonderwijs veel meer
geweest dan alleen een praktische oplossing voor een organisatorisch probleem of
een demografische context. In de dagelijkse praktijk zijn de oplossingen voor praktisch-organisatorische problemen eerder bijvangst dan hoofdzaak. De hoofdzaak
is het werken aan onderwijs waarin de groei van het kind en de ontwikkeling van
het onderwijspersoneel centraal staan. Doorlopende leerlijnen voor de kinderen en
de versterking van hun zelfstandigheid krijgen een centrale plaats. Dit gebeurt in
samenhang met de voortgaande ontwikkeling van het onderwijs, het personeel en de
organisatie. Het gebeurt ook in samenhang met de ruimtelijke indeling en inrichting
van de school.
De term ‘organisatie’ heeft in deze scholen dus een bredere betekenis dan ‘alles wat
geregeld moet worden om het onderwijs te laten plaatsvinden’ (zoals de verdeling
van taken en bevoegdheden, het rooster, de schoolregels en het management). Het
gaat om het anders organiseren van het leren en onderwijzen in brede zin. Leren,
onderwijzen en organiseren schuiven over elkaar heen en in samenhang groeien ze
tot een organisch geheel.

1.3 Wat maakt unitonderwijs anders?
Nederland kent van oudsher scholen die vanuit pedagogische principes het onderwijs meer kindgericht inrichten dan het gangbare onderwijs, zoals Montessori, Dalton,
Jenaplan en Vrijescholen. Deze scholen worden ook wel traditionele vernieuwingsscholen genoemd. Binnen TOM- en SlimFit-scholen kun je onderdelen van de pedagogisch-didactische aanpak van deze traditionele vernieuwingsconcepten terugvinden.
De scholen en kindcentra verschillen onderling in de pedagogische en didactische
accenten die zij aanbrengen.
Het grootste verschilpunt tussen scholen met unitonderwijs enerzijds en traditionele
vernieuwingsscholen anderzijds is dat naast de pedagogisch-didactische praktijk in
de klas ook de organisatie van het onderwijs en van de school anders wordt ingericht.
De uitgangspunten voor de ontwikkeling van de kinderen worden direct toegepast
op het werken en leren van het onderwijspersoneel, de schoolleiding en de hele
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school. Voor scholen en kindcentra met unitonderwijs is het niet genoeg dat individuele medewerkers tijdens hun werk kunnen leren. Bij unitonderwijs ontwikkelen
scholen zich voortdurend als systeem in de richting van beter leren, onderwijzen en
organiseren. Dit ‘systeemdenken’ is een onderscheidend kenmerk. De systeemaanpak
is een belangrijke conditie om duurzaam gestalte te geven aan doorlopende leerlijnen en aan het versterken van de zelfstandigheid door de hele school.

w
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Leren en werken in een unit

ev

Hoe doorbreken scholen de jaarklassenstructuur en waarom doen ze dat? Hoe ziet
het werken en leren in een unit eruit? In dit deel staat de praktijk centraal van scholen
die anders organiseren en kiezen voor unitonderwijs.

ie

• In hoofdstuk 2 staat de belangrijke rol van een visie toegelicht en geven we
aan hoe die visie zich gaandeweg steeds verder uitkristalliseert.
• De hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan achtereenvolgens over de organisatie van
leren en onderwijzen, de pedagogisch-didactische leeromgeving in de units en
het werk van het personeel in de teams. Organisatie, leeromgeving en personeel worden beschouwd als de drie pijlers van unitonderwijs.
• In hoofdstuk 6 komen de gebouwde en ingerichte ruimte aan bod. De ruimte
speelt een belangrijke rol bij unitonderwijs.

w
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HOOFDSTUK 2

Visie: inspiratie en kompas voor verbetering

ev
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Ik ben een leerkracht én een geluksvogel! Als ik het nieuws volg, ligt deze combinatie niet voor de
hand. Ik lees en hoor discussies over werkdruk, Cito-ratings, excellente scholen en passend onderwijs.
Eerlijk gezegd begrijp ik het niet altijd even goed. Ik raak er zelfs van in de war. Dat in de war raken
is gelukkig snel over wanneer ik onze school weer binnenstap. Onze school is een plek waar ik elke
dag opnieuw ‘werk’ mag maken van onderwijs, waar elk kind gezien wordt. Waar het individuele
kind de maatstaf is, en ik de ruimte en het vertrouwen krijg om aan het leren van het kind vorm te
geven. Het is een plek waar de discussies niet gaan over ‘gelijk hebben’ en ‘problemen’, maar waar we
met collega’s, kinderen en ouders in gesprek gaan vanuit vertrouwen en mogelijkheden. Waar we de
kinderen en onszelf elke dag uitdagen het net een beetje beter te doen.

w

- Carla Pelkmans, leraar op dorpsschool Sint Jan, Oosteind

Onderwijsmensen uit het hele land kwamen in het voorjaar van 2018 bij elkaar in
Utrecht tijdens de Ontmoetingsdag Onderwijsvernieuwing. Alle deelnemers waren op hun eigen manier betrokken bij het praktisch werk maken van ‘leren anders
organiseren’. Carla Pelkmans was een van hen. Zij maakt duidelijk waar leren anders
organiseren over gaat: het vergroten van ruimte voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarmee veranderen ook de inhoud en organisatie van het werk van het onderwijspersoneel. Bij elkaar draagt dit bij aan een omgeving waar kinderen en onderwijspersoneel dagelijks met plezier naartoe gaan.
De ontwikkeling naar unitonderwijs begint met een visie, een idee waarom je het
onderwijs anders wilt organiseren. Die visie hoeft in het begin nog niet helemaal
uitgewerkt te zijn, maar het vormt een belangrijk kompas.
• In dit hoofdstuk laten we zien hoe twee scholen een begin maakten met
het ontwikkelen van een visie op unitonderwijs.
• We gaan in op het belang van een visie om het onderwijs anders te
organiseren.
• Daarna bespreken we de stappen die een team kan zetten om een visie
te ontwikkelen. Deze stappen resulteren uiteindelijk in een uitgewerkt
visiedocument.
• Tot slot benoemen we een aantal waarden en thema’s die vaak aan de
orde komen in een visiedocument.
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2.1 In het begin: meer dan dit hoeft het niet zijn
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ev

Stel je een schoolteam voor dat het leren en werken anders wil organiseren. Tijdens
een eerste werkbijeenkomst bespreken ze hun visie op wat ze echt belangrijk vinden
voor hun school. Wat staat centraal in het onderwijs voor de kinderen? Waar willen
ze met de rest van het team naartoe werken? Het resultaat van de eerste werkbijeenkomst is samengevat in deze foto.

w

Figuur 2.1: Aanzet voor een visie van school X.

De voorwerpen op de foto (onder meer een hart, een verrekijker en een kompas)
zijn volgens de deelnemers veelzeggend voor de visie van het team. Op post-its zijn
steekwoorden geschreven; die steekwoorden zijn het resultaat van gesprekken in
subgroepen. Op een centrale plaats ligt het woord ambitie. De deelnemers denken
verder aan ervaringsgericht onderwijs, ontdekkend leren, onderzoekend leren en een
rijke leeromgeving. Belang wordt gehecht aan 21e-eeuwse vaardigheden en aan kinderen met lef/durf. Dicht bij elkaar zijn de termen autonomie, maatwerk en gepersonaliseerd leren geplakt. Ook richting, zelfverantwoordelijkheid en verwondering zijn
dicht bij elkaar weergegeven.
Deze foto geeft het begin aan van de ontwikkeling van een visie. Het is de visie van
waaruit deze school het onderwijs en het werk anders gaat organiseren. Meer dan dit
hoeft het in het begin niet te zijn. Je kunt denken dat de steekwoorden zo algemeen
zijn dat ze eigenlijk weinig zeggen. Daarom laten we nu een tweede voorbeeld zien,
van een school die een soortgelijke foto maakte.
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Figuur 2.2: Aanzet voor een visie van school Y.

Deze school kiest voor andere voorwerpen. Centraal staat een knuffelaap met een
klein aapje. Op een feestslinger is een post-it geplakt met de tekst: leren hoort een
feestje te zijn; aansluiten bij behoeften. Verder zijn vijf post-its bij elkaar geplakt:
humor en relativeren, vertrouwen hebben in kinderen/hoge doelen, kinderen moeten
gezien worden (elke dag elk kind zien), consequent in afspraken en regels, rust, structuur (4 R’en).
Op het bovenste boekje is de tekst geplakt: je mag zijn wie je bent. Op het middelste
boekje: aansluiten bij de leerling, impulsen en modellen, rijke leeromgeving, van
elkaar leren jong/oud. Het boekje onderaan de foto heeft twee post-its: band met
leerkracht en elkaar (vertrouwen) en groepsklimaat.
Ook deze tweede aanzet voor een visie komt op het eerste gezicht algemeen over.
Maar wanneer je beide foto’s vergelijkt, valt het verschil op. In het eerste voorbeeld
staat het ‘explorerende’ en het ‘lerende’ verhoudingsgewijs meer centraal. Het tweede
voorbeeld richt de aandacht op de persoonlijke ontwikkeling en de onderlinge relaties. Daarmee worden accenten neergezet in de richt- en startpunten voor schoolontwikkeling en anders organiseren.
Het onder woorden brengen en uitbeelden van deze inhoudelijke gerichtheid aan het
begin van het proces is van groot belang voor een succesvol vervolg. Daarbij gaat het
om de inhoud van de visie. Het gaat er ook om deze visie als teamleden met elkaar te
delen, zodat deze tot leven komt en er eigenaarschap ontstaat. Deze accenten gaan
dienen als ‘stip op de horizon’.
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2.2 Visie als een kompas in eigen hand
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Het leren anders organiseren in de richting van unitonderwijs moet ertoe doen, het
moet meerwaarde hebben. Waarom zou je er anders aan beginnen? Met ‘ertoe doen’
wordt bedoeld dat de andere organisatie eraan bijdraagt dat kinderen en volwassenen dagelijks beter leren en werken. En die meerwaarde moet ook nog eens duurzaam zijn. Duurzaam betekent twee dingen:
• De meerwaarde is na een aantal jaren nog steeds aanwezig in het dagelijkse
onderwijs.
• Er wordt zorgvuldig omgegaan met de energie van alle betrokkenen, op de
eerste plaats de energie van de kinderen en het onderwijspersoneel.

w

Om duurzaam meerwaarde te realiseren, is het werken vanuit een visie van belang.
De visie geeft inspiratie en is de drijfveer om op weg te gaan. De visie zorgt ervoor dat
je koers houdt, en dat je jezelf en elkaar niet overlaadt met werk. De visie geeft een
door de teamleden gedeelde richting aan, samen met betrokken ouders en bestuursleden. Het is een beeld van hoe de groei, het leren en het onderwijs van de kinderen
eruit kunnen zien. Het is ook een beeld van hoe het werk en de professionele groei
van de onderwijsmedewerkers en de schoolleiding eruit kunnen zien.
De visie werkt als een kompas dat in de richting wijst van de zelfgekozen stippen
op de horizon. De deelnemers aan het veranderproces hebben het kompas in eigen
hand. Ze nemen zelf op elk moment in het proces beslissingen over de route die ze
gaan volgen.
In de praktijk gaat deze route zelden lijnrecht in de richting van de stippen op de
horizon, en die stippen zijn ook niet altijd even goed zichtbaar. Het kompas helpt om
globaal in de goede richting te blijven bewegen, ook wanneer er een tijdelijke hindernis opduikt, of een omweg nodig is. Gaandeweg wordt steeds duidelijker welke weg
wordt afgelegd. Dat kan betekenen dat de plaats van de stippen op de horizon wordt
bijgesteld vanwege nieuwe inzichten. De naald van het kompas beweegt dan mee
in de bijgestelde richting. Hoe dan ook kristalliseert de visie steeds verder uit tot een
strategie. De concrete strategie voor de komende jaren van het veranderproces wordt
steeds duidelijker.
Handelen vanuit een gedeelde richting betekent niet dat iedereen in ganzenpas achter de leider aanhobbelt. Wel delen de betrokkenen met elkaar hun ervaringen en ze
gebruiken deze ervaringen om de richting te verbeteren. Daardoor wordt de visie van
iedereen. Dit wordt ook wel gedeeld eigenaarschap genoemd.
Over het ontwikkelen van een visie kun je heel lang doen, en dat is ook goed. Je hoeft
een visie niet eerst helemaal uit te werken voordat je aan de slag kunt. Het is beter
om de belangrijkste elementen van de visie vast te leggen, snel aan de slag te gaan,
en die elementen gaandeweg verder uit te werken. Maar benoem bij de start in ieder
geval met elkaar de stippen op de horizon en de gedeelde inspiratie.

2.3 Praktische stappen in de ontwikkeling van een visie
Een praktische werkvorm om te beginnen met het opstellen van een visie is dat je alle
medewerkers van het schoolteam de volgende vraag stelt:
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• Hoe leren kinderen volgens jou het beste en wat hebben zij daarbij nodig? Probeer zo specifiek mogelijk te zijn en vermijd algemeenheden.
Neem iets mee dat daar symbool voor staat en noteer in steekwoorden
wat jij belangrijk vindt.

ie

In heterogene groepen wisselen teamleden de ideeën uit. Laat de groepen overeenstemming bereiken over onderdelen van de visie. Deze onderdelen schrijven ze
op post-its, die ze samen met de symbolen op een matje leggen. Zo ontstaat een
aansprekend en overzichtelijk begin van een visie.

w

De volgende vragen zijn:
• Wat betekent deze rudimentaire visie voor het onderwijs?
• En wat is er al op het gebied van (a) de organisatie van het onderwijs,
(b) de inzet en het handelen van het personeel en (c) de inrichting van
de leeromgeving?

De antwoorden op deze vragen vormen de basis voor een document met de volgende hoofdstukken:
•
•
•
•
•

Kinderen leren het beste door …
Daarvoor hebben zij leraren (en ander personeel) nodig die…
Om dat te bereiken is er een team van personeel dat …
In een leeromgeving waar …
Om dat te bereiken werkt de school samen met …
(ouders, bestuur, partners, et cetera)

Nog een stap verder is om vanuit dit document een motto of een slogan te benoemen. Zo’n symbool kan dienen als een direct toegankelijke bron van inspiratie en
gedeeld eigenaarschap. Maar het is geen vereiste.
Daarnaast hoeft het document nog niet af te zijn. Slimmer is het om direct te starten
met een proeftuin (pilotproject) over enkele punten waarover veel overeenstemming
en enthousiasme bestaat. Voorbeelden van dergelijke startpunten zijn:
• Kinderen zijn beter af als een team meer samenwerkt en samen verantwoordelijk is.
• Kinderen ontwikkelen eigenaarschap als leraren reflectiegesprekken met hen
voeren.
• Kinderen volgen eigen leerroutes door de aanwezigheid van verschillende
soorten werkplekken.
• Kinderen staan sterker in hun onderwijs als ouders worden betrokken bij de
veranderingen.
Door met enkele van zulke punten concreet aan het werk te gaan, krijgen de teamleden steeds duidelijker in beeld waar het in de visie om gaat. Het team ontwikkelt taal
en beelden om daarover met elkaar, de kinderen en de ouders te communiceren.
Het voordeel van zo’n proeftuin is dat teamleden die zich het meest uitgedaagd voelen om direct aan de slag te gaan, een begin kunnen maken. Voor andere teamleden
kan het passend zijn om eerst aan te zien of deze voorlopers succesvol zijn. Zo wordt
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het makkelijker om in tweede instantie ook met het anders organiseren aan de slag te
gaan.
Een proeftuin is niet vrijblijvend, en blijft evenmin beperkt tot een paar enthousiastelingen. Ook al doet niet iedereen direct in alle opzichten mee, het experiment is
van alle teamleden. Afhankelijk van de resultaten gaat iedereen er op zeker moment
mee aan het werk. De visie uitkristalliseren, de strategie verduidelijken en de nieuwe
praktijken uitproberen (door uiteindelijk alle teamleden), zijn zaken die hand in hand
gaan.

w

In de loop van het proces zullen sommige woorden die op de eerste visiefoto staan,
afvallen. Bijvoorbeeld omdat het punt bij nader inzien toch geen prioriteit heeft. Of
doordat het inzicht ontstaat dat het punt te ver weg ligt, waardoor de school dit de
eerstkomende tijd nog niet kan waarmaken. In deze gevallen worden de punten op
de horizon bijgesteld.

Visiedocument
Na een periode van één à twee jaar is de visie uitgekristalliseerd en uitgewerkt in
een kort en bondig document of op een website. In bijlage 1, op pagina 171 en 172,
staan twee praktijkvoorbeelden van zulke documenten. Deze visiedocumenten zijn
in de loop van een aantal jaren schoolontwikkeling tot stand gekomen. Ze zijn geen
eindpunt in de ontwikkeling van de school, want de ontwikkeling gaat steeds door.
Wel geven de documenten stabiliteit en houvast; voor het werk van vandaag en voor
de volgende stappen in de ontwikkeling.
Beide visiedocumenten laten goed zien hoe een startsessie met steekwoorden en
symbolen kan uitgroeien tot een voldragen visie op de ontwikkeling van kinderen
en op het anders organiseren in de vorm van unitonderwijs. In de documenten zijn
verschillende accenten te zien. Zo neemt de visie van DOK12 uit Amersfoort de ontwikkeling van alle leerlingen en het bepalen van de eigen koers als startpunt. De visie
van Route 0513 uit Heerenveen is eerder geschreven vanuit het beeld van de school
zonder muren, als context voor de ontwikkeling van de leerlingen in samenwerking
met de ouders. Vanuit deze verschillende startpunten komen beide scholen uit bij
unitonderwijs, waarbij kinderen van diverse leeftijden en niveaus samen in een unit
zitten en waarbij onderwijspersoneel samenwerkt in teams die bij een unit horen.

2.4 Terugkerende waarden en thema’s in schoolvisies
Scholen en kindcentra geven unitonderwijs ieder op een eigen manier vorm. Wel
komt een aantal waarden en thema’s regelmatig terug in hun visie om het leren anders te organiseren.
Bij de waarden gaat het om de ‘waarom’-vragen: waarom ben je er als school? Welke
waarde wil je leveren voor de deelnemers? De waarom-vragen zijn gericht op de diepste lagen van de school/het kindcentrum, en ze zijn het moeilijkst te beantwoorden.
In deze paragraaf vatten we enkele waarden en thema’s samen, zoals die besloten
liggen in de visies van de betreffende scholen. Naast de waarom-vragen zijn er de
‘hoe’-vragen, die gaan over het proces waarin de deelnemers die waarde realiseren,
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en de ‘wat’-vragen, over wat het proces oplevert voor de deelnemers. Die praktische
uitwerkingen komen in de volgende hoofdstukken aan bod.
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Scholen die het leren anders organiseren en kiezen voor unitonderwijs, hanteren de
volgende waarden en thema’s:
1. Een omgeving creëren voor de optimale groei van kinderen, en in samenhang
daarmee een omgeving voor de optimale groei van alle volwassen deelnemers;
2. Een leer- en werkomgeving bieden waarin erkenning van diversiteit en
realiseren van inclusiviteit direct verbonden zijn;
3. Expliciet inzetten op het versterken van zelfstandigheid en sociale
competenties;
4. Streven naar duurzaamheid in de groei van kinderen, volwassenen en de
school.

w

1. Optimale groei van alle betrokkenen

Kenmerkend in de visies is dat leren en ontwikkeling gezien worden als groei. Dit
onderscheidt zich van de visie dat leren en ontwikkeling rechtlijnige processen zijn,
waarbij gedacht wordt dat het leren voor alle kinderen in grote lijnen op dezelfde
manier verloopt.
De visie op groei gaat ervan uit dat leren voor kinderen een natuurlijke behoefte is.
Voor elk kind heeft groei een eigen dynamiek, richting en tempo. Dit wil niet zeggen
dat de ontwikkeling van de kinderen in de school een spontaan en ongericht proces
is. Het leren wordt op allerlei manieren gericht, gestimuleerd en ondersteund.
Een ander kenmerk is dat de visie op werken en ontwikkeling van het onderwijspersoneel op hoofdlijnen overeenkomt met de visie op groei en leren van de kinderen. De
kernwaarden zijn even sterk van toepassing op de volwassenen in de school als op de
kinderen. Dat geldt ook voor de schoolleiding en zelfs voor ouders. Betrokkenheid bij
een unitschool kan voor ouders een diepgaande ontwikkeling in hun pedagogische
opvattingen en praktijken met zich meebrengen.
Kortom: kenmerkend voor de visie op leren anders organiseren bij unitonderwijs is
de directe samenhang tussen de visie op de groei van de kinderen, de professionele
groei van de volwassenen en de groei van de organisatie van de school. Daarmee
wijken deze scholen af van veel traditionele vernieuwingsscholen en klassikaal georganiseerde basisscholen.
De groepering van kinderen in units van meerdere leeftijden en niveaus vloeit direct
voort uit deze visie op groei. In dergelijke units vervalt de ‘harde knip’ van overgang
naar een volgende jaarklas, en is er meer ruimte om te werken met verschillen tussen
kinderen. Ook de groepering van het onderwijspersoneel in teams die gekoppeld
zijn aan units vloeit voort uit deze visie op groei. In teams zijn er meer mogelijkheden
voor professionele groei en het ontwikkelen van specifieke talenten. Bovendien leren
onderwijsgevenden in de teams dagelijks van elkaar. Deze aspecten zijn in volgende
hoofdstukken verder uitgewerkt.
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Het boek Leren anders organiseren je les
bestellen?
Ga naar shop.bazalt.nl

Meer informatie over het begeleidingstraject of bespreken
hoe het traject er voor jouw school uit zou kunnen zien?
Neem contact met ons op via dienstverlening@bazalt.nl.
Wil je meer tips en gratis hoofdstukken ontvangen?
Meld je dan aan voor onze e-mailings: aanmelden

