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Scholen aan zet
Portretten ter inspiratie voor een continu lerende organisatie
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Voorwoord

In het voorjaar van 2012 stond School aan Zet 

voor een uitdagende opdracht: zoveel mogelijk 

scholen (en hun besturen) bekend maken met 

de landelijke bestuursakkoorden en hen te 

stimuleren deze te vertalen naar hun eigen 

ambities. Al in het eerste jaar namen er ruim 

600 vo-scholen deel aan het programma. In dat 

jaar gaf 86% van deze scholen aan zich te wil-

len ontwikkelen naar een meer professionele 

lerende organisatie, om zo de kwaliteit van 

het onderwijs continu te kunnen verbeteren 

en al hun leerlingen goed voor te bereiden op 

de toekomst. Er kwamen veel vraagstukken op 

scholen af, van nieuw beleid tot personeels-

verloop. Zij gaven aan als school beter op deze 

vraagstukken voorbereid te willen zijn, zodat zij 

altijd goed in staat zijn op veranderingen in te 

spelen. Juist hier wilden zij School aan Zet graag 

voor benutten. 

Dat riep de vraag op: wat is nu eigenlijk een 

lerende organisatie? En vooral: hoe wordt een 

school dit? Waar moet je beginnen? Hoe kon-

den wij dit sámen met de scholen aanpakken? 

Met groot enthousiasme zijn wij met scholen 

aan de slag gegaan en hebben een passend 

programma ontwikkeld. Hiermee hebben wij 

scholen versterkt bij het realiseren van hun am-

bitie om te komen tot een lerende organisatie. 

In het programma zijn deelnemende scholen 

altijd zelf aan zet geweest; ze formuleerden 

hun eigen doelen, waren (en zijn!) bereid te 

 reflecteren op processen binnen de school als 

lerende organisatie en maken daarbij gebruik 

van een expert van School aan Zet, die als 

kritische en onafhankelijke vriend met hen 

meekeek. 

Om inzicht te krijgen in de processen van de 

lerende organisatie is samen met een aantal 

voorlopende scholen het Ontwikkelmodel Le-

rende Organisatie ontwikkeld. Dit model biedt 

scholen een kijkrichting op hun ontwikkeling 

en bestaat uit vijf ontwikkelaspecten: goede 

koers, goede start, goede feedback, goede 

ontwikkeling en goede differentiatie. Deze 

aspecten beschrijven de verschillende niveaus 

van ontwikkeling. Het is dan ook heel mooi dat 

het model daadwerkelijk houvast geeft hierbij. 

Zo vertelt het Valuascollege in Venlo (pagina 

10) dat het hen structuur gaf om te werken 

aan de procesverbeteringen die nodig waren 

om recht te doen aan het leerpotentieel, de 

ambitie en het talent van de leerlingen. Een 

mooie opbrengst voor het onderwijs.

Gekoppeld aan het ontwikkelmodel is ook een 

digitale zelfevaluatie ontwikkeld, waarmee 

scholen inzicht kunnen krijgen in hoeverre zij 

vinden dat ze al een lerende organisatie zijn 

en waarvan de uitkomst input geeft voor een 

rijk gesprek op school. Bijna 300 scholen heeft 

de zelfevaluatie ingezet (in totaal ruim 7.000 

respondenten) en ruim de helft van de scholen 

(67%) geeft aan de zelfevaluatie nogmaals te 

willen gebruiken. 

In het kader van ‘van en met elkaar leren’ 

konden deelnemers meedoen aan leer- en in-

tervisienetwerken. Lead & Learn voor het mid-

denmanagement (team- en afdelingsleiders) 

en Teach & Learn voor leraren. In verschillende 

tranches hebben de deelnemers gedurende 

een jaar met intensief contact met collega’s en 

vanuit eigen kracht gewerkt aan hun persoon-

lijke ontwikkeling in relatie tot de ontwikke-

ling van de school. En hier zijn mooie dingen 

uit voortgekomen. Lees bijvoorbeeld het portret 

van Olivier van Beekum, docent Biologie/NLT 

en Bètacoördinator van het Corderius College 

op pagina 8: hijzelf en de school hebben nog 

steeds profijt van zijn deelname aan Teach & 

Learn. 

Ook hebben schoolleiders sámen met een 

collega, vijf bedrijven bezocht (Tata Steel, 

Siemens, Shell, ASML en Philips) om te leren 
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van hun ervaringen als lerende organisaties. 

Bedrijven zijn net als scholen aan de slag met 

de ontwikkeling naar een lerende organisatie 

en een continue verbetercultuur. De deelne-

mers gaven aan dat de ervaringen van deze 

bedrijven als inspiratie hebben gediend en 

dat het goed is om ook buiten de vertrouwde 

kring een netwerk op te bouwen. 

En tussen scholen onderling zien wij eveneens 

dat er volop kennis en ervaringen worden 

gedeeld. Zo is er bijvoorbeeld een groep van 

twintig scholen in een netwerk bij elkaar ge-

bracht: de referentiescholen. Deze scholen zijn 

vergevorderd in hun ontwikkeling naar (onder-

delen van) lerende organisatie en zijn bereid 

hun ervaringen te delen met andere scholen en 

hen te inspireren. Maar ook onderling hebben 

zij veel van elkaar geleerd. Voor Titia Keuning 

bijvoorbeeld, locatiedirecteur van CSG Liudger, 

kwam de totstandkoming van dit netwerk 

precies op het goede moment. Want, zo geeft 

zij aan: ook als scholen kun je van elkaar leren 

en blijven ontwikkelen (pagina 6).

Wat ik als laatste, maar zeker niet als minste, 

graag nog wil aanhalen: er zijn al veel goede 

voorbeelden van scholen in hun ontwikke-

ling naar een lerende organisatie. Omdát we 

het belangrijk vinden dat scholen van en met 

elkaar leren, hebben we steeds goede voor-

beelden uit de praktijk verzameld. Deze hebben 

wij in beeld gebracht door ze te plaatsen als 

praktijkvoorbeeld in de kennisbank op onze 

website en in de catalogus van aanpakken. Zo 

hoeft niet elke school het wiel opnieuw uit 

te vinden. 

En ook zelf zijn we uiteraard aan dat slag 

gegaan om onszelf verder te ontwikkelen naar 

een lerende organisatie. Want ze zeggen im-

mers niet voor niets: Practice what you preach! 

Ik kijk zeer positief terug op wat we in drieën-

half jaar samen met alle scholen en de aan-

gesloten experts bereikt hebben. Er is in heel 

“onderwijsland” een enórme beweging in gang 

gezet en ik ben er trots op dat we het lef heb-

ben gehad om te starten met een programma 

waarvan we nog niet goed wisten waar we 

uit zouden komen, maar zijn blijven leren van 

en met de deelnemende scholen samen. Trots 

ben ik ook op de vele goede voorbeelden uit 

de praktijk van scholen die zich ontwikkelen 

naar een professionele lerende organisatie, de 

altijd enthousiaste feedback van en contacten 

met scholen én op de mensen waarmee ik heb 

mogen samenwerken.

Zoals gezegd zijn deelnemende scholen altijd 

zelf aan zet geweest en dat is nu des te meer 

het geval. Wij hebben er alle vertrouwen in 

dat de ingezette beweging voortgezet zal 

worden. Zowel binnen de scholen en op eigen 

initiatief, als door de sector en organisaties bin-

nen de educatieve infrastructuur. 

In deze publicatie presenteren wij u graag 

twaalf inspirerende portretten, waarvan wij 

geloven dat deze aanmoedigen met de inge-

zette beweging door te gaan. 

Fabiènne Hendricks

Programmamanager School aan Zet
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In totaal hebben ruim 700 scho-

len in het voortgezet onderwijs 

(52% van het aantal vo-scholen 

in Nederland) deelgenomen 

aan één of meer faciliteiten van 

School aan Zet. Deze scholen ma-

ken onderdeel uit van bijna 250 

besturen (71% van het aantal 

vo-besturen in Nederland).

Meer dan 80% van de scholen geeft aan dat 

zij verwachten dat het zijn/het ontwikkelen 

naar een professionele lerende 
     organisatie als school op termijn een  

             bijdrage levert aan hogere 
                  leeropbrengsten voor
                       leerlingen.

91%

Totaalbereik voortgezet onderwijs

>80%

Scholen zijn trots op 

vergroot eigenaarschap onder  

medewerkers en de dialoog die in alle  

lagen van de organisatie over visie en  

doelen wordt gevoerd. 

Bijna alle scholen geven aan  

meerdere raakvlakken te  

zien tussen de doelen uit het Sector-

akkoord en de eigen ontwikkeling.

t rots

vo-besturenvo-scholen

52% 71%

De meeste ambities en leer-
vragen van de deelnemende 

vo-scholen richten zich op verdere 

ontwikkeling van de volgende 

aspecten van het Ontwikkelmodel 

Lerende Organisatie:

goede koers

met name over eigenaarschap

goede differentiatie

daadwerkelijk in de klas  

verwezenlijkt krijgen

goede feedback

feedback structureel in  

organisatie krijgen.

35%

24%

18%

98% van de scholen zegt 

verder te gaan met de 

ingezette ontwikkeling. Meeste 

scholen borgen d.m.v. vastleg-

gen ontwikkelingen in school- of 

beleidsplannen of PDCA-cyclus.

98%

743*

scholen

Totaal

668 scholen 198 scholen 240 scholen

Gesprekken-
parcours

Programma-
faciliteiten

Expo’s

Totaal

344*

scholen

108 scholen 120 scholen 240 scholen

Teach &
Learn

Lead &
Learn

Expo’s

Aantal scholen dat gebruik maakte van het gesprekkenparcours  

én de programmafaciliteiten.

Programmafaciliteiten
Aantal scholen dat alleen gebruik heeft gemaakt van de programmafaciliteiten.

*Scholen konden deelnemen aan 
meerdere onderdelen. Door deze 
overlap betreffen de totaalcijfers 
geen optelsom, maar gaat het om 
het aantal individuele scholen.  
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‘We blijven 
bezig met 

ontwikkelen’

‘Toen ik ruim vier jaar geleden begon als 

locatiedirecteur op CSG Liudger, trof ik een 

gedesoriënteerde school aan. Er was nau-

welijks continuïteit in de bedrijfsvoering. Het 

onderbouwrendement was al jaren te laag. 

Ook het leerlingenaantal liep terug. Toch ben ik 

de uitdaging aangegaan, ook omdat ik eerder 

schoolopleider ben geweest en conrector met 

als focusgebied personeel. 

Het viel niet mee. Er waren nauwelijks perso-

neelsdossiers. Er waren relatief veel mensen 

die niet goed functioneerden. Mijn eerste doel 

was: rust in de tent creëren en tegelijkertijd 

werken aan professionalisering. Hierin ben ik 

versterkt door School aan Zet. De gesprekken 

met de expert van School aan Zet hebben mij 

verder geholpen: ik kon mijn ideeën toetsen, 

voelde erkenning en herkenning.

Samen met de leraren heb ik een locatieschool-

plan voor de periode 2012-2016 gemaakt. Dat 

plan was gebaseerd op een analyse van de 

sterke en zwakke punten van de school. Het 

plan omvatte ook het maken van een zorgplan 

en een mentoraatsplan. Ik ben daarnaast direct 

gaan werken aan concrete praktijkverbete-

ringen. Mensen wisten bijvoorbeeld niet wat ze 

aan moesten met onderwijskundige rapporten. 

Ik heb een orthopedagoog erbij gehaald om 

leraren te leren wat zo’n rapport je vertelt over 

nieuwe leerlingen op jouw school. Ook de ver-

plichte rekentoets kwam er aan. De leraren van 

de vakken waar rekenvaardigheden aan te pas 

komen hebben samen rekenbeleid ontwikkeld. 

Titia Keuning  locatiedirecteur • CSG Liudger Waskemeer

Met succes: bij de meest recente rekentoetsen 

zaten we bij de hoogste landelijke gemiddel-

den.

Het Ontwikkelmodel Lerende Organisatie van 

School aan Zet is voor mij een houvast geble-

ken in het hele proces van professionalisering. 

Inmiddels scoren we op alle ontwikkelaspecten 

goed. Niet alleen op thema’s als koers, differen-

tiatie en feedback, maar ook op de onderdelen 

ontwikkeling en start. Voor alle nieuwe leraren 

is er sinds dit jaar bijvoorbeeld een WieWat-

Waar-boek. 

Ontwikkeling en samenwerking is de rode 

draad in alles wat we doen. We willen van 

elkaar leren. We willen samen interventies 

 bedenken en uitvoeren. Zo hebben we voor 

leerlingen een app met vaktaalwoorden 

ontwikkeld om de omgang met moeilijke 

schooltaal te vergemakkelijken. Ook zijn we 

bezig met Lesson Study – een methodiek voor 

teamleren die School aan Zet toegankelijk heeft 

gemaakt voor Nederland – waarbij je samen 

een les voorbereidt, geeft en verbetert. 

Zelf heb ik mij dankzij School aan Zet ook kun-

nen doorontwikkelen. Als referentieschool heb 

ik kennis kunnen maken met het Van der Meij 

College in Alkmaar, ook een referentieschool. 

Die verbinding kwam voor mij op het goede 

moment: ook als scholen kun je van elkaar 

leren. En mede dankzij School aan Zet ben ik 

dit jaar gestart met mijn master Educational 

leadership. We blijven bezig!’ 

CSG Liudger, locatie Waskemeer heeft  

24 leraren. Circa 260 leerlingen doen er eind-

examen vmbo-tl, havo en vwo. ‘Waskemeer’ 

maakt deel uit van een groep van vijf scholen. 

www.csgliudger.nl/locaties/waskemeer.

G
esprekkenparcours



7

Gesprekkenparcours

Tips:

•  School aan Zet heeft scholen met succes met 

elkaar verbonden. Blijf als school de verbin-

ding opzoeken met andere scholen!

•  Als lerende organisatie kun je beter omgaan 

met nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoor-

beeld de invoering van passend onderwijs.  

Er komen relatief veel zorgleerlingen bij die 

extra begeleiding nodig hebben. Houd hier 

ook rekening mee in je schoolontwikkelings-

plan. 

Succesfactoren:

•   Als referentieschool heb ik geprofiteerd van 

de ontmoetingen die School aan Zet organi-

seerde met andere referentiescholen zoals het 

Van der Meij College in Alkmaar. 

•  De methodiek voor teamleren Lesson Study 

heeft geleid tot betere lessen. 

•  Mede dankzij de spiegel die de expert van 

School aan Zet ons voorhield blijven we ons 

ontwikkelen als lerende organisatie.
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‘Ontwikkeling 
van bètatalent  

is goed in  
gang gezet’

‘Toen ik twee jaar geleden als Bèta-coördi-

nator begon, gaf de school aan meer aandacht 

te willen voor bèta-onderwijs en talentontwik-

keling daarbinnen. Ik kreeg de opdracht om 

daar plannen voor te ontwikkelen. Een pittige 

opdracht, omdat je weet dat je bij het maken 

van nieuwe plannen altijd op weerstand van 

collega’s stuit. Dat was voor mij reden om aan 

het leernetwerk Teach & Learn van School aan 

Zet mee te doen.

Tijdens mijn deelname aan Teach & Learn ben 

ik aan de slag gegaan met het schrijven van 

een interventieplan waarin ik voor mijzelf 

formuleerde op welke manier ik de bètaplan-

nen binnen school wilde doorvoeren. De bijeen-

komsten waren ongelooflijk leerzaam: ik kreeg 

inzicht in het verloop van een interventieproces 

binnen school en de belangen en mechanismen 

die daarbij spelen. Ook de vorm van Teach & 

Learn sprak mij enorm aan: theorie en oefening 

wisselden elkaar voortdurend af, waardoor alles 

goed beklijfde. Tijdens de opdrachten was er 

bovendien mogelijkheid tot intensief overleg 

met collega-leraren. Hierdoor heb ik contac-

ten kunnen leggen die mij zeer dierbaar zijn 

geworden.

Het mooie is dat ik mijn interventie precies 

volgens de theorie en succesvol heb kunnen 

Olivier van Beekum  docent Biologie/NLT en Bètacoördinator • Corderius College

toepassen. De zogenaamde early adaptors heb 

ik ingezet om de andere leraren mee te krijgen. 

Mijn plannen om meer ruimte te creëren voor 

bètatalentontwikkeling zijn inmiddels volop 

in uitvoering. Ik heb met mijn interventieplan 

budget, tijd en ruimte kunnen vrijmaken. 

Jaarlijks is er een flink budget beschikbaar voor 

bijvoorbeeld de aanschaf van materialen of het 

inhuren van experts voor gastlessen. Een com-

missie van bètadocenten ontwikkelt en verzorgt 

lessen voor getalenteerde leerlingen van 5 en 6 

vwo. In dat zogenaamde Talentuur komt er van 

alles voorbij: we bouwen robots van Lego, gaan 

met 3-D printers en drones aan de slag. Ons 

sciencelab is daarvoor helemaal verbouwd. 

Mijn plannen voor bèta beginnen een soort 

sneeuwbaleffect te krijgen, want we hebben 

nu een wetenschapsbeurs voor onze leerlingen 

georganiseerd met stands en sprekers uit de 

wetenschap. En ik broed op plannen voor een 

klaslokaal van de toekomst: een testruimte 

voor nieuwe ict-ontwikkelingen waar leraren 

en bedrijven samen kunnen werken aan beter 

onderwijs. Ik merk dat mijn enthousiasme aan-

stekelijk werkt en overslaat op leerlingen én 

leraren. Heel mooi om te zien. De ontwikkeling 

van bètatalent is nu goed in gang gezet bij ons 

op school, en is niet meer te stoppen.’ 

Het Amersfoortse Corderius College is een 

scholengemeenschap voor mavo, havo, athe-

neum en gymnasium. De school is onderdeel 

van de Meerwegen scholengemeenschap, be-

staat uit één locatie en telt 170 leraren en ruim 

1.700 leerlingen. www.corderius.nl.  

Leernetw
erken
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Leernetwerken

Tips:

•  Sta leraren niet in de weg, maar geef ze de 

ruimte om zelf plannen te ontwikkelen.

•  Geef leerlingen vertrouwen om dingen zelf 

te ontdekken. Laat ze een 3-D printer bijvoor-

beeld zelf gebruiken.

•  Wees niet bang voor het nieuwe en ga zelf op 

ontdekkingsreis.

Succesfactoren:

•  Deelname aan een leernetwerk als Teach & 

Learn heeft verhelderende inzichten gegeven 

in processen en belangen die spelen in een 

school als je nieuwe plannen introduceert. 

De theoretische en praktische kennis die ik 

opdeed, kon ik rechtstreeks in de praktijk 

toepassen.

•  Ik ben enorm trots op het Talentuur dat we 

hebben opgezet om bètatalenten tot bloei te 

laten komen. Leerlingen zijn laaiend enthousi-

ast en dit werkt ook door op collega’s. 
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‘We zijn  
trots op het  

resultaat’

‘Marij Dings: ‘Een aantal jaren geleden 

stonden we voor de taak om de basis van ons 

onderwijs op orde te brengen. We vonden ge-

woon dat de onderwijskwaliteit en de school-

prestaties ondermaats waren. In diezelfde 

periode bogen wij ons over onze missie en 

visie. We gingen aan de slag met het Ontwik-

kelmodel Lerende Organisatie en namen deel 

aan diverse programmafaciliteiten van School 

aan Zet, zoals Lead & Learn, Teach & Learn en 

de bedrijfsbezoeken.

Het Ontwikkelmodel Lerende Organisatie gaf 

ons structuur om te werken aan de procesver-

beteringen die nodig waren om recht te doen 

aan het leerpotentieel, de ambitie en het talent 

van de leerlingen. We zorgden voor een sterker 

mentoraat en gingen de leerlingprestaties mo-

nitoren. Aan de hand van het ontwikkelmodel 

keken we waar we stonden in onze ontwikke-

ling, waar we naartoe wilden en hoe we daar 

konden komen. De expert van School aan Zet 

keek als kritische vriend met ons mee. Hij be-

geleidde ons bij het toepassen van het model 

en liet ons reflecteren op wat we deden. Uit de 

gesprekken bleek dat we al een heel eind op 

weg waren met onze ontwikkeling. Sterker nog: 

we werden uiteindelijk een referentieschool!’

Marcel Heinemans: ‘De afgelopen jaren hebben 

we – mede met de frisse blik van School aan 

Zet – hard gewerkt aan zowel de opbrengst 

Marij Dings  directeur • Valuascollege 

& Marcel Heinemans  teamleider • Valuascollege

en kwaliteit van ons onderwijs als aan een 

fikse cultuuromslag. We hebben onder meer 

een leerprocesmonitor ontwikkeld, waarmee 

we zowel leerlingen als leraren volgen. Ons 

uitgangspunt daarbij is steeds wat iemand wél 

kan in plaats van wat hij niet kan. Doubleren? 

Daar doen we nauwelijks nog aan. We kijken 

naar een mogelijke interventie en het gewens-

te effect daarvan op de verdere ontwikkeling 

van de leerling. Het is onze grote droom om 

een normvrije school te worden, waar leerlin-

gen een volledig individueel maatwerktraject 

kunnen doorlopen.

Het mooie is dat niet alleen de leerlingen wor-

den ondergedompeld in een positief lerende 

cultuur, maar ook de leraren. Teamvergade-

ringen zijn geen administratieve regelsessies 

meer, maar een moment om het leren van zo-

wel de leerling als de leraar centraal te stellen. 

Leraren kijken bij elkaar in de les om ideeën op 

te doen en elkaar van feedback te voorzien. We 

zijn trots op het resultaat: betere leerprestaties, 

examenresultaten en een positief werkklimaat 

waarin ook leraren aantoonbaar hard werken. 

Door nadrukkelijk de samenwerking met an-

dere organisaties op te zoeken, willen we ons 

blijven ontwikkelen.’

Valuascollege is een Venlose scholengemeen-

schap voor vmbo, havo en vwo. De afdeling 

havo/vwo telt 120 leraren en circa 1.600 

leerlingen. De school heeft een DAMU-status, 

wat betekent dat leerlingen het vo-onderwijs 

kunnen combineren met een hoogwaardige 

dans- of muziekopleiding. 

Van en m
et elkaar leren
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Tips:

•  Ga verbindingen aan met collega-scholen en 

andere omgevingspartners, zoals het bedrijfs-

leven, en zorg ervoor dat je kennis binnen en 

buiten de school met elkaar deelt. 

•  Kijk verder dan iemands cognitieve ontwik-

keling, biedt ruimte voor talentontwikkeling 

in brede zin en stel de ontwikkeling van elke 

leerling centraal.

•  Ga open een leerproces in denk niet dat je het 

al weet. Begin met het besef dat je het niet 

weet.

•  Durf je kwetsbaar op te stellen!

Succesfactoren:

•  Onze deelname aan de activiteiten van School 

aan Zet, waarin we van en met elkaar leer-

den, heeft voor een vliegwieleffect gezorgd.

•  De veranderaanpak van School aan Zet hebben 

we als vernieuwend en verfrissend ervaren. 

Het Ontwikkelmodel Lerende Organisatie bood 

ons houvast bij onze ontwikkeling.

•  We zijn er trots op dat we inzetten op 

 onderwijsinnovatie en dat de resultaten en 

het imago positief zijn. Het vertrouwen van 

leerlingen en ouders blijft groeien.

 

Van en met elkaar leren
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 ‘We zijn  
geïnspireerd  

geraakt’

‘A ls lerende organisatie vinden we het be-

langrijk om altijd met elkaar in gesprek te zijn. 

Bijvoorbeeld als het gaat om het stimuleren 

van leerlingen om voor bèta te kiezen of diffe-

rentiëren in het lesprogramma. Dat zijn thema’s 

waar we de keihard aan hebben gewerkt onder 

de noemers Bèta Excellent en Differentiëren. 

Dat deden we samen met de expert van School 

aan Zet, waarmee we een aantal bestuurs-

gesprekken voerden. Als kritische vriend hield 

de expert ons steeds een spiegel voor en voor-

zag ons van scherpe feedback. 

School aan Zet gaf niet alleen inhoudelijke, 

maar ook procesgerichte feedback. Hoe creëer 

je bijvoorbeeld draagvlak voor je plannen en 

hoe zorg je voor gedeeld eigenaarschap? Dat 

zijn waardevolle inzichten, want in ons enthou-

siasme vergaten we dat soort zaken wel eens 

en wilden we slechts in volle vaart vooruit. De 

kritische blik van de expert zorgde ervoor dat 

we een pas op de plaats maakten en leraren in 

een vroeg stadium bij de plannen betrokken. Zo 

presenteerden we ieder half jaar de voortgang 

van de projecten binnen Bèta Excellent en Dif-

ferentiëren aan elkaar. Inspirerende bijeenkom-

sten, vanwege de goede praktijkvoorbeelden 

en de ideeën die we met elkaar uitwisselden. 

Toch is gedeeld eigenaarschap niet iets van-

zelfsprekends, ontdekten we. Sommige leraren 

vinden het nog lastig om hun professionele 

ruimte te pakken. 

Jan Klein  directievoorzitter • Nuborgh College

Met Differentiëren hebben we intussen flink 

wat stappen gezet. Havo/vwo 1 en 2 zijn pilot-

klassen gestart waarin leerlingen een extracur-

riculair vak mogen kiezen, zoals Sterrenkunde 

of een extra sport- of muziekuur. Daarnaast 

kunnen leerlingen binnen het curriculum voor 

verdieping van een vak kiezen. Op die manier 

willen wij excellente leerlingen extra uitdaging 

bieden. Ook met Bèta Excellent maken we 

mooie vorderingen. De lessen op ons vmbo 

bijvoorbeeld zijn veel praktischer ingestoken en 

sluiten beter aan op de bètavakken in het mbo 

en op de havo. Regelmatig vliegen hier zelfge-

maakte zweefvliegtuigjes door de gang om zelf 

te ervaren hoe thermiek werkt. Ook laten we 

wel eens colaflesjes ontploffen om opwaartse 

druk te testen. 

Door de bestuursgesprekken met School aan 

Zet zijn we helemaal geïnspireerd geraakt om 

te blijven leren van elkaar en te blijven inves-

teren in gedeeld eigenaarschap. Regelmatig 

organiseren we een zogenaamde Carrouselbij-

eenkomst. Op zo’n middag zijn er roulerende 

presentaties van leraren over thema’s waarmee 

ze aan de slag zijn gegaan. We doen inspira-

tie op bij elkaar en geven elkaar feedback. Zo 

ontstaat er snel draagvlak voor nieuwe ideeën. 

Het werkt gewoon.’  

Nuborgh College is een scholengemeenschap 

voor vmbo, havo en vwo. Nuborgh heeft drie 

locaties, 309 personeelsleden en 2.417 leer-

lingen. www.nuborgh.nl.

B
estuursgesprekken
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Bestuursgesprekken

Tips:

•  Vergeet in je enthousiasme niet om leraren in 

je plannen mee te nemen. Je kunt hen zelfs 

laten meeschrijven aan beleidsplannen.

•  Houd de ontwikkeling vast die je samen met 

School aan Zet in gang hebt gezet. Wij orga-

niseren bijvoorbeeld Carrouselbijeenkomsten 

om elkaar op de hoogte te blijven houden, 

van elkaar te leren en elkaar van feedback te 

voorzien.

•  Faciliteer – waar het kan – de leraar om 

 professionele ruimte te pakken. 

Succesfactoren:

•  Dankzij de kritische feedback van de expert 

beseffen we dat gedeeld eigenaarschap  

belangrijk is.

•  Door de veranderaanpak van School aan Zet 

zijn we geïnspireerd geraakt om te blijven 

leren van elkaar en te blijven investeren in 

gedeeld eigenaarschap. Ik ben er trots op dat 

we bèta en differentiatie dankzij deze aanpak 

een flinke impuls hebben kunnen geven. 
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‘Als je écht  
contact maakt,  

kun je alles  
bespreken’

‘Het belangrijkste doel van onze scholenge-

meenschap is de leerlingen te vormen om als 

christen een volwaardige plaats in te nemen 

in gezin, kerk en maatschappij. We willen een 

school zijn waar goed onderwijs wordt gege-

ven, met aandacht voor de toerusting, vorming 

en groei van leerlingen. Om dat doel te berei-

ken, heb je leraren met een lerende instelling 

nodig. Leraren die leren van én met elkaar. 

Zo’n houding bereik je niet met een cursus of 

een congresbezoek. Dat is even interessant, 

maar het beklijft vaak niet. Vandaar dat de 

leervraag waarmee we het gesprekkenpar-

cours van School aan Zet zijn ingestapt, luidde: 

“Hoe zorgen wij dat een lerende houding altijd 

onderdeel is van je dagelijks professioneel 

functioneren?”

Met het gesprekkenparcours stimuleerde School 

aan Zet ons vooral om het gesprek met elkaar 

te voeren. Overzichtelijke stappen waarin je 

gericht kijkt naar waar je staat, waar je naar 

toe wilt en wat je daarvoor nodig hebt. En, 

heel belangrijk, ook reflectie daarop. In de 

gesprekken hebben we elkaar kritisch kunnen 

bevragen over ons professioneel handelen en 

elkaar daarop feedback gegeven. School aan 

Zet heeft met het gesprekkenparcours gedaan 

wat ze hebben beloofd: onze organisatie in een 

lerende modus gebracht. 

Jan Kloosterman  directeur Zorg • Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Een praktijkvoorbeeld om dit te illustreren: we 

hebben een afdeling speciaal onderwijs, cluster 

4. Honderdentwintig kinderen, alle onderwijs-

niveaus door elkaar, met elf mentoren. Voor 

die afdeling bestaan allerlei plannen, die zich 

echter opstapelden, omdat er geen ruimte was 

om er iets mee te doen. Na een rondetafel-

gesprek kregen de onderbouwmentoren de 

uitdaging om in veertien dagen in duo’s op één 

A4 hun ideale dag- of weekindeling te maken. 

Dat leverde hele mooie en creatieve plannen 

op: alle bestaande ideeën hebben een plek 

gekregen en er kwam zelfs meer ruimte in de 

planningen. Zo hebben we bijvoorbeeld een 

dagelijks blok van een uur ingevoerd, waarin 

alles wat niet in de boeken staat, aan bod 

komt: leren leren, psychologische ontwikkeling, 

vorming en toerusting op werk en maatschap-

pij. We hebben plannen om dit idee nu ook in 

de bovenbouw door te voeren. 

We evalueren dit nu structureel vier keer per 

jaar met dezelfde groep mentoren. Zo worden 

de mentoren zelf eigenaar van het leerproces 

en leren ze van elkaar. En ik heb gemerkt dat je 

in zo’n intieme setting, waarbij je echt contact 

maakt met elkaar en goed naar elkaar luistert, 

eigenlijk alles kunt bespreken. ‘En daar leren 

we ook weer van.’

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap 

is een reformatorische school voor voortgezet 

 onderwijs met 212 leraren en circa 2650 leer-

lingen verdeeld over vier vestigingen:  

Apeldoorn, Apeldoorn-Musschenburgh, Rijssen 

en Uddel. www.jfsg.nl.

G
esprekkenparcours
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Gesprekkenparcours

Tips:

•  Denk als schoolorganisatie goed na over de 

samenstelling van je team bij het aannemen 

van nieuwe collega’s: naast goede vakleraren 

heb je als onderwijsorganisatie ook onderwijs-

ontwikkelaars nodig. 

•  Neem echt de tijd om gesprekken met elkaar 

te voeren en ga daar goed voor zitten. 

•  Zorg dat wanneer je op school een leer- en 

ontwikkelmodus hebt, je dit ook echt vertaalt 

naar concrete resultaten. Dat kun je doen door 

bij vergaderingen een klein plenair deel in te 

richten en dan uiteen te gaan in werkgroep-

jes. 

Succesfactoren:

•  School aan Zet heeft haar belofte waar-

gemaakt en ons geleerd om helder te krijgen 

waar we als scholengemeenschap naar toe 

willen, uit te zoeken wat je daarvoor nodig 

hebt en hoe je dat als schoolteam samen  

kunt doen.

•  We hebben als school een netwerk aan nut-

tige contacten over gehouden aan School aan 

Zet. Bijvoorbeeld door onze deelname aan het 

bedrijfsbezoekenprogramma van School aan 

Zet, waarin we met twintig scholen optrok-

ken en samen leerden van bedrijven over 

de lerende organisatie. Maar ook omdat we 

referentieschool werden. 
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‘Uitdagingen  
zoeken om  

mooi onderwijs  
te maken’

‘Na zoveel jaren in het onderwijs ben ik 

nog altijd enthousiast over het geven van het 

vak Nederlands. Toch heb ik het wel nodig 

om mezelf en mijn lessen steeds opnieuw uit 

te vinden om gemotiveerd en uitgedaagd te 

blijven. Daarom zoek ik altijd manieren om te 

professionaliseren om mijn werk te verbeteren, 

mijn manier van lesgeven te vernieuwen en 

mooi onderwijs te maken. Zo kwam ik op het 

idee om hier met collega’s van andere scholen 

over te sparren. Mijn leidinggevende tipte mij 

vervolgens over het leernetwerk Teach & Learn 

van School aan Zet. 

Het fijne van Teach & Learn is dat ik mijn ideeën 

en gedachten over de vernieuwing van onder-

wijs kan delen met andere scholen en met de 

experts van School aan Zet. Zij luisteren als een 

objectieve kritische vriend onbevooroordeeld 

naar mijn ideeën, gedachten en worstelingen 

en voorzien deze van heldere feedback. Binnen 

Teach & Learn voeren we een concrete opdracht 

uit: we moeten een interventie opzetten bin-

nen onze eigen school. Het was even zoeken, 

maar ik heb besloten aan de slag te gaan met 

de eindexamenresultaten van onze school. Aan 

het einde van Teach & Learn wil ik – samen met 

de collega met wie ik Teach & Learn volg – een 

concrete interventie hebben staan. 

Clasine van Dorst  docent Nederlands • Graaf Engelbrecht

Tijdens de bijeenkomsten praat ik met collega-

leraren over de aanpak van een interventie en 

waar we tegenaan lopen. Daarbij kijken we 

vooral naar het proces. Het is een vorm van 

intervisie waarbij de experts van School aan 

Zet ons begeleiden. Dat werkt verhelderend 

en soms ook geruststellend. Zo vertelde een 

expert over de implementatiedip waar iedereen 

vroeg of laat mee te maken krijgt: een terug-

val waarin je weinig draagvlak onder collega’s 

ervaart en je even niet meer vooruit komt. Dat 

hoort bij het proces. Goed om te weten, zodat 

je je daardoor niet laat ontmoedigen! 

Wat ik steeds meer besef, is dat de noodzaak 

om te vernieuwen en de praktijk van alledag 

vaak op gespannen voet met elkaar staan. 

Tijdens een van de bijeenkomsten bijvoorbeeld, 

raakte ik enorm geïnspireerd door een lezing 

van trendwatcher Ruud Veltenaar. Hij schetste 

de maatschappelijke en economische ontwik-

kelingen die ons ertoe nopen om het onderwijs 

anders te gaan organiseren. Na die lezing dacht 

ik: “Wij moeten er nú mee aan de slag!” Maar 

nog diezelfde dag kwam ik erachter dat we nog 

ver af staan van de vernieuwingen die nodig 

zijn om het huidige onderwijs up-to-date te 

maken. Veranderingen gaan vaak langzaam. 

Maar de aanhouder wint!’ 

Graaf Engelbrecht is een Bredase scholen-

gemeenschap voor mavo, havo en atheneum. 

De school telt 765 leerlingen en 70 leraren. 

www.graafengelbrecht.nl.  

Leernetw
erken
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Leernetwerken

Tips:

•  Wees je ervan bewust dat vernieuwingsdrang  

en de dagelijkse praktijk vaak schuren. Maar 

besef dat geduld een schone zaak is en houd 

het einddoel in zicht. 

•  Heb begrip voor collega’s die niet zoals jijzelf  

in de ‘innovatieve modus’ staan.

Succesfactoren:

•  De experts van School aan Zet zorgen ervoor 

dat je je veilig voelt om je twijfels en gedach-

ten te delen en te structureren.

•  Via Teach & Learn heb ik waardevolle contac-

ten opgedaan met scholen door heel Neder-

land.

•  Het is fijn om eye-openers te krijgen, zoals 

over de implementatiedip.  

•  Ik ben er trots op dat ik mezelf actief bezig 

houd met zo goed mogelijk worden in wat ik 

doe. Mijn lessen worden steeds beter!
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 ‘In een lerende  
organisatie  

staat samen-
werken voorop’

‘Toen we met de nieuwbouw van onze school 

aan de slag gingen, rees bij ons de vraag: wat 

willen we precies met ons onderwijs? Doen we 

de goede dingen en kunnen we die meten? We 

willen talenten omzetten in leerprestaties, iets 

waarbij maatwerk een belangrijke rol speelt. 

We besloten om samen met School aan Zet de 

mogelijkheden daarvoor te verkennen. Al snel 

bleek dat we met onze vraagstukken en aanpak 

voorop liepen op andere scholen. School aan 

Zet vroeg ons daarom een referentieschool te 

worden, zodat andere scholen bij ons hun licht 

konden opsteken en wij ons konden laten inspi-

reren door andere scholen.    

We hebben hard gewerkt aan de ontwikkeling 

van verschillende gesprekkencycli: één voor het 

functioneren van medewerkers en één voor de 

kwaliteit van het onderwijs. Een aantal jaren 

geleden kampte onze havo met ondermaatse 

eindexamenresultaten. Daarover zijn we het 

gesprek met de leraren aangegaan. Hoe kan 

het beter? Wat is de rol van de leraar hierin en 

wat heeft deze hiervoor nodig? En het mooie is: 

alleen al door het gesprek aan te gaan breng je 

iets teweeg. Leraren gingen veel meer naden-

ken over de effectiviteit van hun lessen. Onze 

examenresultaten zijn toen enorm verbeterd! 

Inmiddels hebben we zo’n kwaliteitscyclus voor 

alle afdelingen.

Jeroen van Grunsven  rector • Picasso Lyceum

Leren van en met elkaar is iets wat in de vezels 

van onze school zit. Andere scholen kijken met 

ons mee en we zitten in verschillende samen-

werkingsverbanden, zoals een regionaal net-

werk ICT en de vereniging van Begaafdheids-

profielscholen. In een lerende organisatie staat 

samenwerken met anderen voorop, want juist 

door buiten je school te kijken, doe je nieuwe 

ideeën op. Dat doen we ook in ons School aan 

Zet-netwerk, waarin we met andere scholen 

van gedachten hebben gewisseld over zaken 

als: hoe organiseer je maatwerk? Hoe richt je 

je taakbeleid in? Dat sparren helpt om zaken 

helder op een rij te krijgen.

School aan Zet heeft ervoor gezorgd dat we 

met een selecte groep scholen bij vijf vooraan-

staande technologisch bedrijven – Tata Steel, 

Shell, Siemens, ASML en Philips – op bezoek 

konden gaan. Ongelooflijk leerzaam en een 

feest van herkenning: deze bedrijven leveren 

weliswaar een andere dienst dan wij, maar 

lopen tegen dezelfde zaken aan! Onderwerpen 

zoals feedback geven en koers bepalen zijn 

thema’s die overal spelen, ongeacht de context. 

Het zou mooi zijn als we het contact met deze 

bedrijven konden bestendigen voor de toe-

komst, bijvoorbeeld in de vorm van stages 

of gastlessen. Hoe? Dat moet zich nog verder 

uitkristalliseren.’

Het Picasso Lyceum in Zoetermeer is een scho-

lengemeenschap voor mavo, havo, atheneum 

en gymnasium. De school heeft zo’n 1060 leer-

lingen en 75 leraren. www.picasso-lyceum.nl.

Van en m
et elkaar leren
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Van en met elkaar leren

Tips:

•  Zorg ervoor dat je de contacten die je via 

School aan Zet hebt opgedaan, goed kunt 

bestendigen. Hoe kun je bijvoorbeeld een 

mooi vervolg geven aan de bedrijfsbezoeken 

en duurzaam gaan samenwerken met deze 

bedrijven? Denk daar goed over na. 

•  Ga met elkaar in gesprek en blijf in gesprek. 

Dat hoort bij een lerende organisatie, zorgt 

voor gedeelde verantwoordelijkheid en bevor-

dert eigenaarschap.

Succesfactoren:

•  Door referentieschool te zijn, hebben we een 

waardevol netwerk opgebouwd waarin we 

kunnen sparren en ervaringen uitwisselen. 

Daardoor worden zaken scherp en kun je ze 

beter finetunen.

•  We hebben inspirerende bedrijfsbezoeken 

gehad. Een mooie gelegenheid om buiten je 

vertrouwde kring een netwerk op te bouwen.

•  Alleen al door het gesprek met onze leraren 

aan te gaan over de eindexamenresultaten, 

hebben we iets in beweging gezet op school. 

Dat is pure winst!
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‘Iedereen  
in de school  

weet waar we  
voor staan’

‘A ls directieteam merkten we dat we steeds 

met dezelfde belangrijke thema’s rondom 

kwaliteitsverbetering bezig waren. Maar voor 

de collega’s voor de klas leek het telkens weer 

om iets nieuws te gaan dat werd opgelegd’, 

zegt Mariet van de Ven, locatiedirecteur van het 

Kandinsky College. ‘Gekoppeld aan het nieuwe 

schoolplan dat we in 2014 moesten maken, 

hebben we het gesprekkenparcours van School 

aan Zet gebruikt om het gesprek hierover aan 

te gaan.’ 

‘De hoofdvraag luidde hoe we de kwaliteit 

en de opbrengsten van ons onderwijs kunnen 

verbeteren. Binnen dat brede thema zochten 

we wel naar een focus, en ook naar verbinding 

met verschillende ontwikkellijnen die binnen 

de scholengroep al waren ingezet, zoals toets-

beleid en doorlopende leerlijnen. De kapstok 

daarvoor vonden we in de principes van “De 

vijf rollen van de leraar”, waar we tijdens het 

gesprekkenparcours schoolbreed dieper op zijn 

ingegaan. Blijven focussen op en blijven her-

halen van die hoofdvraag heeft ervoor gezorgd 

dat iedereen in de school weet waar we voor 

staan met ons onderwijs en hoe we dat verder 

willen verbeteren. Ik heb heel sterk het gevoel 

dat alles wat we nu doen, in elkaar grijpt. Nu 

kunnen we verder om onderwijs op maat nog 

meer vorm te geven.’

Mariet van de Ven  locatiedirecteur • Kandinsky College 

& Jeantine Schuurmans  docent Engels • Kandinsky College

‘Binnen dat laatste thema hou ik mij onder 

andere bezig met de vraag hoe je leerlingen 

kunt uitdagen de lat hoger te leggen’, vult 

Jeantine Schuurmans (leraar Engels) aan. ‘In 

Teach & Learn, het leernetwerk voor ambitieuze 

vo-docenten, heb ik dat teruggebracht tot een 

beperkte onderzoeksfocus: hoe kan ik mijn 

leerlingen beter uitdagen op het vak Engels? In 

een later stadium wil ik het graag uitrollen naar 

andere vakken, het moet een breed principe 

worden binnen de school. Niet per se resultaat-

gericht, maar uitdagingsgericht. 

Ik heb er pas net een paar maanden in dit 

leernetwerk opzitten, maar ik merk nu al dat 

het mij versterkt in de leraar die ik ben. Ik kom 

vol zelfvertrouwen en inspiratie terug van de 

bijeenkomsten. Het is heel fijn om even uit de 

school te zijn en andere leraren te ontmoeten 

die met een frisse blik naar jouw praktijkvragen 

kunnen kijken. Iedereen heeft een eigen exper-

tise en de ontmoetingen zijn ideaal om kennis 

en ervaring te delen. Het programma stimuleert 

een onderzoekende houding en dwingt je – op 

een positieve manier – je eigen lespraktijk te 

verbeteren. En dat is belangrijk, want het leren 

van leerlingen begint bij jou als leraar!’

Het Kandinsky College is onderdeel van de 

Scholengroep Rijk van Nijmegen. De beide 

vmbo-locaties aan de Hatertseweg in Nijmegen 

en in Molenhoek tellen samen ruim 700 leerlin-

gen en 75 leraren. www.kandinsky-vmbo.nl en 

www.kandinskymolenhoek.nl. 

G
esprekkenparcours
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Gesprekkenparcours

Tips:

•  Probeer niet alles tegelijk aan te pakken. Kijk 

kritisch naar je ontwikkelpunten, ga er boven 

hangen en vergroot een stukje uit. Verbeter 

dat en probeer het breder te delen.

•  Er zit vaak heel veel en heel diverse kennis bij 

collega’s. Maak het vanzelfsprekend om dat 

te delen, bijvoorbeeld in workshops of met 

studiemiddagen.

•  Zorg bij veranderprocessen voor een kapstok, 

niet voor een keurslijf. 

Succesfactoren:

•  Door de continue focus op de ontwikkellijnen 

weet iedereen in de school waar we voor 

staan. Dit horen we terug van verschillende 

auditcommissies. Iets om trots op te zijn!

•  De overall meerwaarde van School aan Zet is 

dat we meer nadenken over het vergroten van 

het effect van wat we al goed doen in de klas. 
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‘Over je  
muren heen  

durven kijken’

‘M iddenmanagers zoals ik zitten vaak in een 

lastige positie: ze hebben enerzijds veel prak-

tische zaken te regelen – bijvoorbeeld op het 

gebied van leerlingen – maar willen zich ook 

kunnen ontfermen over beleidsmatige zaken. 

Ik merk ook dat ik aan dat laatste soms niet toe 

kom door de waan van de dag. Daarom is het 

heel goed om je af en toe bewust te onttrekken 

uit de soms hectische en veeleisende school-

situatie. Een goede scholing of heisessie is een 

mooie manier om je in alle rust te bezinnen 

op je werkzaamheden en het effect hiervan op 

school. Ik vind het daarbij belangrijk om nieuwe 

inzichten goed te kunnen laten bezinken en 

niet meteen weer te worden opgeslorpt door 

de alledaagse schoolhectiek.    

Ik wilde voor mezelf op zoek naar manieren 

waarop we groei van ons vwo kunnen realise-

ren en meer kunnen differentiëren in de lessen. 

Het leer- en intervisienetwerk Lead & Learn van 

School aan Zet en de VO-academie gaf mij de 

handvatten om hiermee aan de slag te gaan. 

In Lead & Learn is het leren een voortdurend 

proces en worden intervisies op basis van eigen 

casussen afgewisseld met theoretische input. In 

zo’n intervisie deel je je ervaringen en kennis, 

en zo help je elkaar om beter met situaties in je 

eigen schoolpraktijk om te gaan.

Rob Heijmans  afdelingsleider bovenbouw havo/vwo • Stedelijk Dalton College  

Tijdens de intervisies kregen we begeleiding 

van de expert van School aan Zet. Zij bewaakte 

het intervisieproces kordaat en scherp, en had 

het bovendien meteen in de gaten als iemand 

ergens mee zat. Het mooie is dat zij onze inter-

visiegroep de juiste handvatten heeft gegeven 

om na beëindiging van Lead & Learn zelf als 

groep met de intervisies te kunnen doorgaan. 

Hoewel we een objectieve kritische vriend wel 

enigszins missen, zien wij de intervisies toch 

als zinvol. De herkenbaarheid van de situaties 

geeft meerwaarde en bovendien is het goed 

om als school over je muren heen te durven 

kijken.

Lead & Learn heeft er mede voor gezorgd dat 

ik veel scherper naar mijn eigen functioneren 

kijk en wat het effect daarvan is op mijn team. 

Als ik goed in mijn vel zit en anderen positief 

benader, is dat meteen merkbaar. Als je jezelf 

momenten van reflectie en intervisie gunt, sta 

je sterker in je werk en wordt je relatie met de 

directie en je team sterker. De groei van het 

vwo en differentiatie zijn nu als belangrijke 

onderdelen van het schoolplan 2015-2020 op-

genomen, dus daar werken we nog volop aan.’ 

Stedelijk Dalton College is een scholenge-

meenschap met één locatie voor vmbo, havo 

en vwo. De school telt 1104 leerlingen en 107 

leraren. www.daltonalkmaar.nl.

Leernetw
erken
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Leernetwerken

Tips:

•  Gun jezelf momenten van reflectie en ga met 

het hele team met de benen op tafel. Intervi-

sie, reflectie en feedback horen bij de lerende 

organisatie en maken je als professional en 

team sterker.

•  Kijk buiten je eigen school, deel je ervaringen 

met andere scholen en ga bij elkaar op be-

zoek. Daar kun je echt je voordeel mee doen. 

•  Houd veranderingen simpel en overzichtelijk, 

anders zijn ze niet behapbaar voor het team 

en raken leraren sneller ongemotiveerd.

Succesfactoren:

•  Ik heb tijdens Lead & Learn de meerwaarde 

van intervisie voor mijn persoonlijke ontwik-

keling én die van mijn school ontdekt. Boven-

dien heb ik er een vaste intervisiegroep aan 

over gehouden die periodiek samen komt om 

samen op problemen te reflecteren en deze 

proberen op te lossen. 

•  Ik ben er trots op dat ik door reflectie zelfbe-

wuster in mijn werk ben geworden. Het hele 

team heeft daar baat bij. Een win-winsituatie.
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 ‘Samen op 
verkennings-

tocht’

‘V ijf jaar geleden hebben we als bestuur 

prachtige ambities voor onze scholen op papier 

gezet, zoals onderwijsinnovatie, talentontwik-

keling en maatwerk voor de leerling. Helaas 

was deze strategische koers na vijf jaar niet 

goed terug te zien in de lessen. Onze onder-

wijskwaliteit is op zich prima: de lessen zitten 

inhoudelijk degelijk in elkaar en we bieden 

extra curriculaire lessen. Maar als het gaat om 

differentiëren binnen de lessen, schieten we 

nog tekort. De Onderwijsinspectie noemde onze 

lessen “weinig sprankelend”. Uit een grondige 

zelfevaluatie met aansluitend collegiale visi-

tatie, maar ook uit tevredenheidsonderzoeken 

onder leerlingen en ouders en uit de beoorde-

lingsgesprekken, kwam hetzelfde naar voren 

als wat de inspectie concludeerde: ambities en 

praktijk lopen niet met elkaar in de pas. Om dit 

te verbeteren moesten we ons veel meer ont-

wikkelen naar een lerende organisatie, waarin 

iedereen betrokken is en zich eigenaar voelt. 

Hoe konden wij als bestuur er nou voor zorgen 

dat de ambities uit het strategisch plan daad-

werkelijk gerealiseerd werden, hoe konden we 

innovatie binnen de scholen stimuleren en hoe 

zorgden we voor commitment onder de teams 

om aan de slag te gaan met de ambities uit ons 

strategisch plan? Daarvoor zijn we bestuursge-

sprekken gaan voeren met School aan Zet. De 

experts van School aan Zet namen ons mee op 

een verkenningstocht naar onszelf en lieten ons 

Barbara Dijkgraaf  voorzitter College van Bestuur • OVO Zaanstad

scherp formuleren waar we voor staan. Dat gaf 

ons inzicht in de punten waarop we ons nog 

moesten ontwikkelen. Zo leerden wij onder 

meer door deze bestuursgesprekken dat het 

goed is om een ambitie soms net wat anders te 

verwoorden dan je gewend bent. Bijvoorbeeld 

door vanuit waarden te praten en te handelen, 

in plaats van vanuit plannen en maatregelen, 

en deze in Do’s & Don’ts te gieten. Welk gedrag 

wil je wel en welk wil je niet? Zo’n duidelijke 

grens aangeven werkt verhelderend voor 

iedereen.

Met de nieuwe inzichten op zak hebben we 

onze nieuwe strategisch koers – “Buitengewoon 

goed onderwijs” – afgelopen december afge-

rond. In deze koers schetsen we waar we naar 

streven en vanuit welke waarden we dat doen. 

De hoofdlijnen zijn: een brede ontwikkeling 

van de leerling in zowel hoofd, hart als handen, 

maatwerk door bestaande structuren te door-

breken en de leraar – vanuit zijn passie voor het 

vak – als gids bij keuzes die de leerling maakt. 

De scholen zelf maken de vertaling naar de 

praktijk en krijgen dus alle ruimte. Eind school-

jaar 2015-2016 dienen ze hun schoolplannen bij 

ons in. Bij het vertalen van de ambities binnen 

hun school gaan ze gezamenlijk optrekken, 

zodat ze elkaar kunnen versterken. Het is de 

bedoeling dat ze van elkaar leren en elkaar 

inspireren, zodat we gezamenlijk innoveren.’  

OVO Zaandam bestaat uit zeven scholen: één 

school voor praktijkonderwijs, vier vmbo’s en 

twee havo/vwo-scholen. OVO telt in totaal  

6.887 leerlingen en 794 medewerkers.  

Http://portal.ovo-zaanstad.nl/.

B
estuursgesprekken
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Bestuursgesprekken

Tips:

•  Zorg ervoor dat je als bestuur niet alleen 

 facilitair, maar ook onderwijskundig leider-

schap biedt! Stimuleer de teams om de 

 ambities uit het strategisch plan te vertalen 

naar de praktijk. Geef hen daarvoor alle 

ruimte.

•  Ga het gesprek over onderwijs aan op alle 

niveaus! Niet alleen met managers en leraren, 

maar zeker ook met ouders en leerlingen.  

 

Succesfactoren:

•  School aan Zet leerde ons om onze ambities 

scherp te formuleren. Dat leverde inzichten op 

in welke stappen we nog moesten zetten.

•  Eye-opener vond ik het formuleren van 

ambities in Do’s & Don’ts. Hiermee krijg je je 

wensen heel scherp. 

•  School aan Zet heeft ons geïnspireerd om  

samen met de teams een droom te formu-

leren: een – zoals wij dat noemen – 8e school. 

Deze virtuele school is om de teams samen te 

laten leren en  innoveren. 
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‘We willen  
het beste uit 

onze leerlingen 
én leraren  

halen’

‘Talentontwikkeling is belangrijk binnen het 

Emelwerda College’, vertelt Anne Leijenaar. 

‘Leerlingen kunnen kiezen voor een sport- of 

cultuurklas, Cambridge Engels of het Techna-

sium. Zo stimuleren we hen om altijd het beste 

uit zichzelf te halen. Ook van onze leraren 

verwachten we dit. Maar hoe zorg je ervoor dat 

zij hun lessen goed afstemmen op de talenten 

van de leerlingen? Hoe kunnen zij de verschil-

len tussen leerlingen in kaart brengen en hun 

onderwijs daarop afstemmen? En hoe kun-

nen we dit opbrengstgerichte werken verder 

ontwikkelen?’

‘In het gesprekkenparcours van School aan 

Zet zijn we met dergelijke vragen aan de slag 

gegaan. We hebben ervoor gekozen om ook 

leraren bij deze gesprekken te betrekken. Want 

al zet je allerlei prachtige ideeën op papier, het 

gaat uiteindelijk om wat er in de klas gebeurt. 

Een van de opbrengsten van het gesprekken-

parcours is dat we meer inzetten op diagnos-

tisch toetsen. Hiermee kunnen leraren het 

leerproces en de leeropbrengsten van individu-

ele leerlingen beter in kaart brengen. En hier 

vervolgens hun lessen op aanpassen.’

           Anne Leijenaar  rector-bestuurder • Emelwerda College 

& Margriet Tichelaar-Dijkstra  afdelingsleider vmbo economie/zorg & welzijn • Emelwerda College

Margriet Tichelaar-Dijkstra vervolgt: ‘Als afde-

lingsleider vmbo wil ik niet alleen het beste 

uit mezelf, maar ook uit de leraren halen. Zo 

hebben twee leraren deelgenomen aan het 

leernetwerk Teach & Learn. Zelf heb ik veel 

baat gehad bij Lead & Learn, een intervisie- en 

leernetwerk van School aan Zet en de VO-

academie. Ik denk met plezier terug aan de 

individuele gesprekken met mijn VO-manage-

mentcoach. Die gesprekken hebben mij echt 

geholpen. Ik vond het bijvoorbeeld lastig om 

een plan van aanpak te schrijven. Maar in de 

gesprekken met de coach leerde ik hoe ik daar-

in gestructureerd te werk kon gaan en stapje 

voor stapje tot een gedegen plan kon komen. 

Nu draai ik er mijn hand niet meer voor om.’

‘Het stoppen van School aan Zet betekent niet 

dat er aan onze beweging richting een lerende 

organisatie een eind komt. Wij gaan gewoon 

door met leren, al dan niet met ondersteuning 

van anderen. Een mooie aanvulling op de 

veranderaanpak van School aan Zet vonden we 

bijvoorbeeld in de pilot “Ambitieus leerklimaat” 

van de VO-raad. Als nieuwe samenwerkings-

school – door de samenwerking van het Emel-

werda College en het Zuyderzee College is op 1 

augustus 2015 het Vakcollege Noordoostpolder 

ontstaan – is een eenduidig pedagogisch kli-

maat niet vanzelfsprekend. De collegiale visita-

tie van collega-scholen binnen deze pilot heeft 

ons dan ook een spiegel voorgehouden. Wat 

doen we goed en wat kan er beter? Een mooie 

aanvulling wat ons betreft op al het andere dat 

we met School aan Zet ontwikkeld hebben.’

Het Emelwerda College is een scholenge-

meenschap voor lwoo, vmbo, mavo, havo en 

vwo. De school heeft 1.618 leerlingen en 150 

leraren. http://emelwerdacollege.mwp.nl.

G
esprekkenparcours
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Gesprekkenparcours

Tips:

•  Betrek leraren bij verander- en professionali-

seringstrajecten. Zo creëer je betrokkenheid 

en draagvlak.

•  Straal uit dat er al veel goed gaat, maar dat 

er altijd dingen zijn die anders kunnen. Dit is 

belangrijk voor zowel de persoonlijke ont-

wikkeling als de ontwikkeling van school als 

lerende organisatie.

•  Laat leraren zelf thema’s voor professiona-

lisering aandragen. Geef hen de ruimte om 

zelf invulling te geven aan hun professionele 

ontwikkeling.

Succesfactoren:

•  Het besef (schoolbreed) dat samenwerking heel 

belangrijk is! Het stoppen van School aan Zet is niet 

het einde van onze beweging naar een lerende 

organisatie.

•  Er is een professionele leergemeenschap ontstaan. 

Vergadermiddagen zijn vervangen door onderwijs-

ontwikkelmiddagen. 

•  Deelnemers aan Lead & Learn en Teach & Learn de-

len hun ervaringen met collega’s. Daardoor ontstaat 

er energie om veranderingen in gang te zetten.

•  Het netwerk van de school is vergroot. Er zijn 

 banden opgebouwd met andere scholen en leraren 

in de regio.
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‘Kwaliteit  
borgen  

én verder  
uitbouwen’

‘Toen de gemengde leerweg binnen onze 

school in 2011 een onvoldoende kreeg van de 

Onderwijsinspectie, was dat de aanleiding om 

vol in te zetten op kwaliteitsverbetering. Er zijn 

veel activiteiten op poten gezet, variërend van 

gesprekken met collega’s en interne scholing 

tot een kwaliteitswerkgroep en een motivatie-

traject. Allemaal heel succesvol, want binnen 

drie jaar kregen we weer een goede beoorde-

ling.

Toch is het juist dan zaak om die goede flow te 

behouden en de opgebouwde verbeteringen 

te borgen. Tijdens gesprekken met de expert 

van School aan Zet bleek dat we goed op weg 

waren in onze ontwikkeling naar een lerende 

organisatie, maar dat we met name op het 

gebied van visieontwikkeling en koersbepa-

ling nog een slag konden maken. Zelf heb ik 

rond diezelfde tijd deelgenomen aan Lead 

& Learn, het leer- en intervisienetwerk voor 

midden managers van School aan Zet en de 

VO-academie. De leervraag die ik voor mijzelf 

gesteld heb, hing samen met waar we als 

school mee bezig waren: hoe creëer ik binnen 

het team draagvlak voor de doelen die we 

onszelf als school stellen, zonder dat teamleden 

het idee hebben dat het allemaal van bovenaf 

is opgelegd?

Melanie Brandenburg  teamleider leerjaar • Clusius College in Schagen  

Mijn deelname aan Lead & Learn heeft de 

nodige eye-openers opgeleverd. Zo vertelde 

ik mijn intervisiegroep dat ik soms moeite had 

met het taalgebruik van leerlingen en met het 

feit dat er troep op de grond lag in de school 

de klas. Door hun feedback kwam ik erachter 

dat mijn gevoel voortkwam uit zorgen over de 

schoolcultuur en de normen en waarden op 

school. Ik heb dit vervolgens aangekaart bij het 

MT en ben hier met mijn collega’s actief mee 

aan de slag gegaan. Zo hebben we dit in alle 

klassen besproken met de leerlingen. Want 

door erover te praten, creëer je bewustwording 

en zet je verandering in gang.

Dankzij Lead & Learn heb ik beseft dat het 

belangrijk is om zaken bespreekbaar te maken. 

Op die manier heb ik ook mijn eigen leervraag 

aangepakt: ik heb aan mijn team gevraagd 

wat zij nu écht belangrijk vinden. Het groene 

 karakter van de school – we zijn een groen 

vmbo – kwam daarbij sterk naar voren. Ook 

kwaliteitsverbetering werd genoemd. Dit zijn 

dan ook de thema’s die we dit schooljaar op-

pakken. Groepjes leraren werken in zogenaam-

de leergemeenschappen bepaalde onderwer-

pen – zoals differentiatie en opbrengstgericht 

werken met klashandelingsplannen – verder 

uit. Een heel mooie manier om de kwaliteits-

slag die we al hebben gemaakt te borgen én 

verder uit te bouwen.’

 

Het Clusius College biedt groene vmbo- en 

mbo-opleidingen op acht vestigingen in Noord-

Holland. De school telt 4.000 vmbo-scholieren, 

1.800 mbo-studenten en 750 medewerkers.

Leernetw
erken
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Leernetwerken

Tips:

•  Het is goed om af en toe afstand te nemen 

van de waan van de dag en te reflecteren op 

waar je als school, teamleider of leraar nu 

echt voor staat.

•  Realiseer je dat er binnen je school veel 

expertise rondloopt. Leraren weten zó veel. 

Maak daar gebruik van.

•  Door leraren te betrekken bij koersbepaling en 

visieontwikkeling, beklijven zulke verander-

trajecten veel beter.

Succesfactoren:

•  Dankzij School aan Zet focussen we nog meer 

op onze essentie: lesgeven. Verbetering van 

onderwijskwaliteit staat dan ook hoog op 

onze agenda.

•  Ik ben trots op onze ontwikkeling tot een 

professionele, lerende organisatie, waarin de 

leerling centraal staat.

•  De ontwikkelcomponent van Lead & Learn 

smaakt naar meer. Het is belangrijk om jezelf 

continu te blijven ontwikkelen! Daarom ben  

ik dit schooljaar begonnen aan de master-

opleiding Strategisch Management aan de 

Universiteit Utrecht.
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Colofon

School aan Zet is bedoeld voor scholen binnen zowel 

primair onderwijs, voorgezet onderwijs als (voorgezet) 

speciaal onderwijs en is uitgevoerd in opdracht van het 

Ministerie van OC&W, de PO-Raad en VO-raad.

Coördinatie: Claudia Wijnants-Crama (School aan Zet)

Teksten: Ravestein & Zwart

Fotografie: Erik Kottier

Vormgeving: Lauwers-C

Druk: ROCIM

Met dank aan alle geïnterviewden in deze brochure.
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� Jacobus Fruytier SG - team hlt � Clusius College locatie Schagen � SOML locatie Connect College � LMC locatie MAVO Delfshaven � Kennemer College 
locatie havo/vwo � OMO locatie Jacob Roelandslyceum � Wolfert PRO � OMO Baanderherencollege locatie Praktijkonderwijs � CSG Het Noordik locatie 

Noordikslaan � OMO Baanderherencollege locatie vmbo � OMO locatie Sondervick College � Jeroen Bosch College � LVO Heuvelland Stella Maris College 
locatie Keelstraat � Karel de Grote College � LVO Maastricht locatie Terra Nigra � Piter Jelles locatie De Brêge � LMC locatie Roncalli mavo � Ulenhofcollege 
locatie Beeckland � Het Erasmus locatie havo/vwo � Farel College � Pronova praktijkonderwijs � Kalsbeek College locatie Bredius � mgr. Rientjes Mavo � 
Arentheem College locatie Leerpark Presikhaaf � CSG Jan Arentsz � DaCapo locatie President Kennedysingel � Dr. Nassau College locatie Quintus � OSG 

Sevenwolden locatie Buitenbaan � Zaam locatie Gerrit van der Veen College � OSG Sevenwolden locatie Fedde Schurer � Hoeksch Lyceum � OSG 
Sevenwolden locatieCompagnie � EBVO De Passie locatie Utrecht � Thorbecke Scholengemeenschap locatie Russenweg � Baken locatie Park Lyceum � 

Pontes locatie Pieter Zeeman � Markland College locatie Oudenbosch � OSG Sevenwolden locatie Grou-Akkum � SOML SG Sint Ursula locatie Horn � VOvA 
locatie Westburg College � OMO locatie Rythovius College � OSG Sevenwolden locatie Joure � Nuborgh College havo/vwo beta � VOvA locatie Hyperion 

Lyceum � OMO locatie Rodenborch-College � VOvA locatie VMBO Berkhoff � Corderius College � VOvA locatie Tobias School � Bornego locatie Lyceum � VOvA 
locatie Stelle College � Liemers College � VOvA locatie Bredero Mavo � OVO Zaanstad locatie Zaanlands Lyceum � VOvA locatie Hubertus Vakschool � 
Bornego locatie Beugel � OMO Scholengroep Helmond locatie Vakcollege Helmond � Chr. College Groevenbeek � OMO Scholengroep Helmond locatie 

Carolus Borromeus College � Canisius College locatie De Goffert � Piter Jelles locatie Montessori College � Emmauscollege � Piter Jelles locatie De Dyk � LMC 
locatie Palmentuin � Piter Jelles locatie YnSicht � LMC locatie De Waal � Piter Jelles locatie Leeuwarder Lyceum � Metameer � Lauwers College locatie 

Kollum � Linde College locatie Steenwijk � Lauwers College locatie Grijpskerk � RSG Lingecollege locatie Heiligestraat � Lauwers College locatie 
Surhuisterveen � LMC locatie Veenoord � Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg � LMC locatie Slinge � Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg � 

LMC locatie Charles de Foucauld MAVO � SOML SG Sint Ursula locatie Heythuysen � CSG De Goudse Waarden locatie Heemskerkstraat � Zaam locatie 
Comenius Lyceum Amsterdam � LVO Heuvelland Stella Maris College locatie Parallelweg � Zaam locatie Huygens College � Nuborgh College vmbo OMV � 
Zaam locatie Iedersland College � Nuborgh College vmbo beta � Zaam locatie Rosa BeroepsCollege � Eerste Christelijk Lyceum � Zaam locatie Waterlant 

- IJdoorn � Jan van Brabant College locatie Molenstraat � Sint-Oelbertgymnasium � GSF locatie SG Huizermaat � Pontes locatie Het Goese Lyceum Bergweg � 
CSG Het Noordik locatie Catharina van Renneslaan � Thorbecke VO locatie Tattistraat � OMO scholengroep de Langstraat locatie Dr.Mollercollege Waalwijk � 

Thorbecke VO locatie Nieuwerkerk � Hilfertsheem-Beatrix � Wellantcollege locatie Oegstgeest � OMO scholengroep de Langstraat locatie Van Haestrecht 
College Kaatsheuvel � Wellantcollege locatie Klaaswaal � Amadeus Lyceum � Wellantcollege locatie Madestein � OSG Winkler Prins � Wellantcollege locatie 
Westvliet � Ostrea Lyceum � Wellantcollege locatie MAVO Stek � LMC locatie Sint-Montfort � Wellantcollege locatie Dordrecht vmbo � H.N. Werkmancollege � 
Wellantcollege locatie Anna Hoeve � Zernike College Haren � Wellantcollege locatie Sloten � t Schylger Jouw � Wellantcollege locatie Linnaeus � De Nieuwe 

Veste locatie Coevorden � Wellantcollege locatie Naarden � Driestar College locatie Gouda � Wellantcollege locatie Westplas � OMO scholengroep de 
Langstraat locatie d’Oultremontcollege � Wellantcollege locatie Rijnsburg � OMO scholengroep de Langstraat locatie Walewyc � Wellantcollege locatie 

Amersfoort � Stanislascollege locatie Reinier de Graaf � Teylingen College locatie Duinzigt � Citaverde College locatie Roermond � VOvA locatie Bredero 
Beroepscollege � OVO Zaanstad locatie Bertrand Russell College � Markland College locatie Zevenbergen � Praktijkcollege Tilburg � Rudolf Steiner College 
Rotterdam � CS De Hoven locatie Uilenhof � Mare College Leiden � De Ring van Putten � Kalsbeek College locatie Schilderspark � Kempenhorst College � 
Schoonoord Doorn � Canisius College locatie Berg en Dalseweg � Landstede PRO Zwolle � Kennemer College Mavo � Agnieten College Zwartsluis � Pallas 

Athene College � Valuascollege locatie vmbo � Mendelcollege � Wellantcollege locatie Rotterdam � LVO Parkstad locatie Emmacollege-bovenbouw VMBO � 
Kandinsky College locatie Molenhoek � OMO Varendonck-College locatie Someren � CS Vincent van Gogh locatie Beilen � Montessori lyceum amsterdam � 

CS Vincent van Gogh locatie Lariks � CSG Dingstede � SKVOB locatie Newmancollege � Beekdal Lyceum � De Meander � Reitdiep College locatie Kamerlingh 
Onnes � Elde College - vmbo � GSF locatie Casparus College � Sint Laurenscollege � Lyceum Schravenlant � RSG Wolfsbos locatie Harm Smeenge � 

Augustinianum � RSG Wolfsbos locatie Dikkenberg � CSG Het Noordik locatie Vroomshoop � ‘t Atrium � CSG Calvijn locatie Focus Beroepsacademie � SKVOB 
locatie Onze Lieve Vrouwelyceum � DaCapo locatie Rijksweg Zuid � SKVOB locatie Markenhage � VMBO ‘t Venster � Montessoricollege Nijmegen � Accent 

Praktijkonderwijs Nijkerk � AOC Terra locatie Assen � LVO Weert Het College locatie Weert � Schaersvoorde locatie Slingelaan � Baken locatie Trinitas 
Gymnasium � Schaersvoorde locatie Dinxperlo � Hendrik Pierson College � Schaersvoorde locatie Winterswijk � Gerrit Komrij College � SGM Maarsbergen � 
Willibord Gymnasium � Rijnlands Lyceum locatie Oegstgeest � Citaverde College locatie Nederweert � Jacobus Fruytier SG - team zorg � Veurs Voorburg � 
Jacobus Fruytier SG - team vmbo � Merewade College locatie Wijdschildlaan � Jacobus Fruytier SG - team Rijssen � Maarten van Rossem � Jacobus Fruytier 

SG - team Uddel � Bornego locatie Junior � Piter Jelles locatie !mpulse Kollum � Bornego locatie Joure � RSG Magister Alvinus locatie vmbo � CS Vincent van 
Gogh locatie Salland � LMC locatie De Theaterhavo/vwo � Elzendaalcollege � LMC locatie Havo/vwo voor Muziek en Dans � OSG Willem Blaeu � LMC locatie 
Lucia Petrus MAVO � OSG Sevenwolden locatie Kingcollege � LMC locatie Praktijkonderwijs Huismanstraat � Revius Lyceum locatie Wijk bij Duurstede � LMC 
locatie Praktijkonderwijs Schietbaanstraat � Wartburg College � LMC locatie Praktijkonderwijs Talingstraat � Diamant College � OMO sg Tongerlo, Da Vinci 

College locatie Laan van België � Lauwers College locatie Buitenpost � OMO sg Tongerlo, Gertrudis College locatie Bovendonk � Praktijkschool Westfriesland 
� OMO sg Tongerlo, Da Vinci College locatie Bovendonk � Praktijkschool Westfriesland � OMO sg Tongerlo, Da Vinci College locatie Norbartlaan � Scala 

College � OMO sg Tongerlo, Gertrudis College locatie Vincentiusstraat � Montessori Lyceum Herman Jordan � Marianum locatie Groenlo � Calvijn College � 
Marianum locatie Lichtenvoorde � Sg. Twickel / Sg. De Grundel � Zernike College Groningen Van Schendelstraat � Atlas College � Piter Jelles locatie Dalton 
Dokkum � Stedelijke scholengemeenschap De Rede � Piter Jelles locatie De Foorakker � College Den Hulster � OMO locatie Bossche Vakschool Duhamel � 

Gymnasium Felisenum � Zernike College Groningen Van Iddekingeweg � Zaam locatie Damstede � Ichthus Lyceum � Pantarijn locatie Kesteren � 
Melanchthon Schiebroek � RSG Wolfsbos locatie Groene Driehoek � Melanchthon Prinses Irene � Over Betuwe College locatie Elst � Melanchthon mavo 

Schiebroek � Citaverde College locatie Heerlen � Melanchthon Business School � Chr. College Nassau-Veluwe � Melanchthon De Blesewic � GSG Guido de 
Bres � Melanchthon Bergschenhoek � Keizer Karel College � Melanchthon Kralingen � Van der Meij College loc Stedelijk Alkmaar � Melanchthon Mathenesse 
� LMC locatie TooropMavo � Melanchthon Berkroden � CSG Calvijn locatie Lombardijen � Dalton Den Haag � LMC locatie Noordrand College � Poort – school 
voor havo en mavo � Berger Scholengemeenschap � VAVO Lyceum � Over Betuwe College locatie Huissen � Van der Capellen Sg locatie Lassuslaan � Oranje 

Nassau college locatie Parkdreef � OMO Cambreur College (Kwadrant Scholengroep) � OMO locatie Mill-Hillcollege � Farelcollege (Sector AVO) � Sint-
Maartenscollege � Scholengemeenschap voor Athenum en Havo Het Hervormd Lyceum Zuid � Farelcollege (Sector VMBO) � Onderwijsgroep Zuid-Hollandse 
Waarden locatie Focus � SG Nelson Mandela � Openbare Scholengemeenschap De Meergronden - locatie Arte College � Het Stormink � Dominicus Mavo/

Havo/Atheneum/Gymnasium � LMC locatie Carré College Rotterdam � Corlaer College � Christelijke Scholengemeenschap Veenendaal � Openbare 
Scholengemeenschap Apeldoorn � Oranje Nassau college locatie Clauslaan � Openbare Scholengemeensschap Texel voor Ath Havo Mavo Vbo Lwoo � 

Montessori College ROC Eindhoven � Stedelijk Dalton College Alkmaar voor vwo havo mavo en vbo � LMC locatie Middelland College � CVO ‘t Gooi voor Lyc 
Havo VMBO Lwoo � LMC locatie Hildegardis Mavo � Don Bosco College Atheneum Havo Vmbo Lwoo � CSG Calvijn locatie Juliana � Onderwijsgroep 

Zuid-Hollandse Waarden locatie Gemini Lekkerkerk � College de Heemlanden � Scholengemeenschap Mariëndael (VSO-MG) � Rijnlands Lyceum locatie 
Sassenheim � Regionale Scholengemeenschap Wolfsbos � Futura College, school voor praktijkonderwijs � Scholengemeenschap De Rietlanden Ath Havo 
Mavo Vbo Lwoo � LMC locatie G.K. van Hogendorp � Openbare Regionale Schoolgemeenschap Lek en Linge voor atheneum havo vmbo lwoo � Kandinsky 

College locatie Hatertseweg � Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO Harderwijk � Coenecoop College � De Meerwaarde � Jan van Egmond Lyceum � 
De Meerwaarde Praktijkonderwijs � LMC locatie Horeca Vakschool Rotterdam � Sophianum Scholengemeenschap in het Heuvelland � Zaam locatie ‘t 

Hogelant � Maurick College Scholengemeenschap voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium � C.S.G. De Heemgaard � Beatrix College voor Mavo, Havo, 
Atheneum � GSF locatie De Fontein � Martinus College Christelijke Scholengemeenschap voor LYC HAVO MAVO VBO LWOO � Arentheem College locatie 

Thomas a Kempis � Petrus Canisius Colleg Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo � Da Vinci College � Christelijke Scholengemeenschap 
Willem van Oranje voor ATH HAVO MAVO � GSF locatie Vechtstedecollege � Veurs College (nevenvestiging) STIP Dalton vmbo � KSG De Breul � Wolfert van 
Borselen Scholengroep � Prisma College � Dr A Verschoor School � Carmel College Salland � De Piramide � Charlemagne College � Scholengemeenschap 

Mariëndael (VSO-LG) � CSG Comenius locatie Esdoorn � Rk Bs Beekvliet � CSG Comenius locatie Zamenhof � Gereformeerde Basisschool De Wegwijzer � CSG 
Comenius locatie Marienburg � De Gondelier � Metis Montessori Lyceum � Agrarisch Opleidingscentrum Terra � Baken locatie Stad College � Openbare 

Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo Esdal College � Carolus Clusius College � Emelwerda College Christelijke Scholengemeenschap 
voor Lwoo Mavo Havo Vwo � Meander College � Over Betuwe College junior � Ichthus locatie Kampen Academische Route � Openbare 

Scholengemeenschap Winkler Prins voor ATH HAVO MAVO VBO LWOO � Chr. VMBO Harderwijk � Elzendaalcollege Rooms Katholieke Scholengemeenschap 
voor Lyc Havo Mavo � Ichthus locatie Dronten � osg Willem Blaeu voor vwo havo mavo en vbo � OPDC West Friesland � Meridiaancollege RK SGM v Lyc Havo 
Mavo Vbo Lwoo � Accent Praktijkonderwijs Amersfoort � Meerwegen College vestiging Farel locatie Bunschoten � Ludger College � St Stanislascoll RK SGM v 
Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo � Almende College � Christelijke Scholengemeenschap Zandvliet voor Lyceum en Havo � Willem de Zwijger College � Christelijke 

Scholengemeenschap De Lage Waard voor Ath Havo Mavo Vbo Lwoo � RSG Simon Vestdijk � Unie Noord � OMO locatie Fioretti College Veghel � 
Scholengemeenschap Dalton Vatel Voor Lyceum HAVO MAVO VBO LWOO � Johan de Witt-gymnasium � Regionale Scholengemeenschap Hoeksche Waard � 

Edudelta locatie Middelharnis � Mytylschool De Brug � LVO Parkstad locatie Emmacollege-onderbouw VMBO � Prisma Christelijke school (v)so-zmlk

SCHOOL
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