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Voorwoord

Als we de media mogen geloven, staat het Nederlands
onderwijs er niet goed voor. Er wordt steen en been
geklaagd over de kwaliteit van scholen en leraren en over
de instelling van leerlingen. Zo is bijvoorbeeld de ‘zesjescultuur’ (volgens staatssecretaris Van Bijsterveld in de Volkskrant van 23 september 2010) een reden om de exameneisen aan te pakken. Maar er is ook een andere kant. In
de Volkskrant van 16 september 2010 stond het bericht dat
de Nederlandse universiteiten volgens de lijst van Times
Higher Education mondiaal op de vijfde plaats staan.
Hoe is het nu werkelijk gesteld met het onderwijs?
Prima, zeg ik u. Misschien is dit het moment om mijzelf
aan u voor te stellen. Mijn naam is Roel Huntink. Ik werk
in het voortgezet onderwijs, waar ik in hoofdzaak bezig
ben met het coachen en begeleiden van collega’s. Daarnaast
is de zorg voor onderwijskwaliteit mijn taak. Hierin zoek
ik samen met de schoolleiding en de leraren steeds naar
het juiste verband tussen onderwijskundige doelstellingen
en coachen en trainen van leraren in het bereiken van die
doelstellingen. Naast mijn baan in het onderwijs werk ik
als freelance coach en trainer in het basis- en voortgezet
onderwijs. In al mijn bezigheden is de rode draad steeds:
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het onderwijs verbeteren. En in mijn visie bent u als leraar
de belangrijkste ingang tot deze onderwijsverbetering.
Terug naar mijn betoog. Het is goed gesteld met het
Nederlandse onderwijs. Maar omdat er zo veel verschillende verhalen over het onderwijs de ronde doen, is het
volgende citaat uit een CPB-rapport (Antenbrink e.a.,
2005) wel zeer verhelderend: ‘Dit rapport heeft twee doelen. Het eerste doel is het schetsen van de kwaliteit van
het Nederlandse kennissysteem in internationaal perspectief. Hoe staat Nederland ervoor en zijn er landen die
nadrukkelijk beter presteren qua kennissysteem? (…) Het
Nederlandse onderwijssysteem behaalt, vergeleken met de
referentielanden, enkele goede resultaten en maakt relatief weinig kosten. Nederlandse leerlingen scoren hoog op
internationaal vergelijkbare toetsen en vinden na school
vaak een baan. De onderwijsuitgaven door de staat en
door leerlingen en hun ouders zijn relatief laag. Daar staat
echter tegenover dat Nederlandse leerlingen het onderwijs
op jongere leeftijd verlaten en dat voortijdig schoolverlaten in Nederland relatief vaak voorkomt. (…) Nederlandse
leerlingen leveren hoge prestaties op internationale tests.
In internationale tests scoren Nederlandse leerlingen systematisch goed. Alleen Zweden vertoont een overeenkomstig beeld. Voor Finland zijn geen vergelijkbare gegevens
beschikbaar. Denemarken en de VS scoren aanmerkelijk
slechter. Wanneer het niveau van geletterdheid van de
volwassen bevolking wordt bekeken, blijken de Scandinavische landen en Nederland hoog te scoren. De VS blijft
hierbij achter. (…) Afgemeten aan de werkgelegenheidsgraad lijkt het Nederlandse onderwijs goed afgestemd te
zijn op de behoeften van de arbeidsmarkt.’
Natuurlijk hebben wij ook onze problemen met betrekking tot het opleiden van jongeren. Met name de hoge
8
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uitval en de geringe stijging van hoogopgeleiden valt op.
Maar daar staat tegenover dat we ook relatief weinig geld
uitgeven aan onderwijs. Het gaat dus best goed met het
Nederlandse onderwijs.
En nu naar u. U maakt hier deel van uit. U levert uw
bijdrage aan dit kwalitatief hoogstaand onderwijs. Dat
betekent dat u, samen met al die andere leraren, veel dingen doet. En dat u die dingen goed doet. Herkent u dit?
Herkent u zich in een beschrijving van de gemiddelde
leraar als een kwalitatief goede beroepsbeoefenaar? Mooi.
Dan zijn we het eens. In dit boek wil ik daar graag mee
beginnen. Welke kwaliteiten hebt u in huis? Wie bent
u? Waar bent u in geïnteresseerd? Waar bent u goed in?
Welke kwaliteiten zou u eigenlijk nog graag verder willen
ontwikkelen? Welke kwaliteiten waardeert u in anderen?
Hoe kunt u zich de daarbij horende vaardigheden eigen
maken?
Het valt u misschien op dat ik steeds het woord ‘kwaliteiten’ gebruik. Dat is niet voor niets. Kwaliteiten hebben
wij allemaal. Ze vormen de basis voor ontwikkeling. Sommige kwaliteiten hebt u meer dan uw buurman, andere
juist minder. Sommige kwaliteiten zijn sterk aanwezig,
andere juist niet of in geringe mate. Soms zijn kwaliteiten er wel, maar zouden ze nog verder ontwikkeld kunnen worden. In dit boek wil ik een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van kwaliteiten die voor u van belang zijn.
Ik wil u ondersteunen bij het inzetten van uw kwaliteiten
op aspecten van uw werk waarmee u moeite hebt. Mogelijk ervaart u blokkades, groeimomenten of misschien zelfs
problemen binnen uw werk, die alle duiden op ontwikkelpunten die u aan kunt pakken door uw kwaliteiten uit te
breiden of anders in te zetten.
Wanneer wij over ‘leren’ praten in ons werk, zijn we
vaak geneigd te kijken naar de dingen die nog niet goed
9
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gaan. In dit boek wil ik dat omdraaien: ik ga, en ik hoop
dat u daarin mee wilt gaan, uit van wat u interesseert, wat
u goed kunt, wat u motiveert om mee bezig te zijn, waar u
energie van krijgt. Dat is de onderliggende boodschap, die
wordt onderstreept door uit te gaan van kwaliteiten. Wanneer we ons leren, of liever nog, onze ontwikkeling richten
op dingen waarvoor we werkelijk gemotiveerd zijn, zal dit
veel meer opleveren. Voor u, maar zeker ook voor uw leerlingen en uw school.
Dit boek heb ik geschreven voor u als docent, leraar,
leerkracht of onderwijsondersteuner. U leest hoe u van
vraagstukken ontwikkelstukken kunt maken. Het boek
helpt u om uw ontwikkeling op te starten, ontwikkeldoelen te stellen en uw ontwikkelpunten concreet aan te pakken. Tevens leert u om de focus van ontwikkelen te verschuiven van problemen naar kwaliteiten.
Aan de slag!
Roel Huntink,
september 2011
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Ontwikkelen kan leuk zijn. Het kan u helpen om uw werk
plezieriger te maken. Ontwikkelen kan, mits u het goed
aanpakt, veel energie geven. Ik nodig u bij deze uit te ontdekken hoe u dit kunt aanpakken.
In september 2010 heb ik een boek geschreven over
kwaliteitszorg in het onderwijs: Samenwerken aan onderwijskwaliteit. Hierin richt ik mij tot managers in het
onderwijs. Ik behandel een aantal aandachtsgebieden
waarmee een school aan het werk kan gaan wanneer ze
met kwaliteitsontwikkeling van onderwijs aan de slag wil.
Het belangrijkste element dat de kwaliteit en effectiviteit
van onderwijs bepaalt, is echter de manier waarop u uw
werk doet. Uw keuzes in de klas bepalen uiteindelijk de
werkelijk ervaren kwaliteit van onderwijs door de leerlingen en hun ouders. Dit betekent dat het voor u van belang
is om u af te vragen hoe u uw werk zo goed mogelijk kunt
uitvoeren. Wat u doet, behoort u dat ook te doen? Doet u
dit zo goed mogelijk? Wat is hierin uw kracht? Waar bent
u goed in? Wat zijn uw kwaliteiten en hoe (goed) zet u die
in? Op welke punten wilt u zich ontwikkelen om uw klanten – de leerlingen – nog beter te bedienen? In dit boek
staat úw ontwikkeling centraal.

11
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In hoofdstuk 1 ga ik in op het verschil tussen (ervaren)
problemen en ontwikkelpunten (paragraaf 1.1), op uw
kwaliteiten als docent (paragraaf 1.2) en hoe u die kunt
inzetten ten behoeve van ontwikkelpunten (paragraaf 1.3).
Hoofdstuk 2 en 3 gaan beide over het leerproces. In
hoofdstuk 2 bespreek ik de noodzaak van veranderingsbereidheid voor uw leerproces (paragraaf 2.1) en help ik u om
op het spoor te komen van uw voorkeursleerstijl (paragraaf
2.2 en 2.3). In hoofdstuk 3 komt cyclisch leren (paragraaf
3.1) en verdieping in het leren aan bod (paragraaf 3.2).
Ook behandel ik in dit hoofdstuk het stellen van doelen
(paragraaf 3.3).
Hoofdstuk 4 gaat over het concreet invullen van een
ontwikkelplan. Hierin komen zaken aan de orde als afspraken maken en doelen stellen (paragraaf 4.1), het opstellen
van een plan (paragraaf 4.2), begeleiding vragen bij uw
ontwikkelproces (paragraaf 4.3) en een proactieve houding
ten aanzien van ontwikkelen (paragraaf 4.4).
Dit boek sluit aan bij uw praktijk en is procesmatig
opgezet. De reden daarvoor is dat er al veel in algemene
zin geschreven is over het belang van en de theorie achter
ontwikkelen. Hier staat juist de praktische invulling van
ontwikkeling centraal. Daar waar het van belang is, wordt
dit met theorie ondersteund. Om de leesbaarheid van het
boek te bevorderen, is de theorie cursief en in twee kolommen gezet.
Het boek is zo geschreven dat iedere leraar het kan
gebruiken om zijn ontwikkeling te sturen. Het is dus
bruikbaar voor ieder ontwikkelpunt en u kunt het steeds
opnieuw gebruiken om een ander ontwikkelpunt op te
pakken. Ik hoop oprecht dat dit boek een bijdrage levert
aan de ontwikkeling van die kwaliteiten die u eigen zijn
en die u van belang acht in uw werk. Door aan de slag
te gaan met uzelf en uw eigen ontwikkeling zult u zeker
12
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voor deze inspanning beloond worden. U gaat dit ervaren
in uw werk met leerlingen of studenten. Het werken met
hen wordt makkelijker en leuker doordat u uw ontwikkelvraagstukken aanpakt en grip krijgt op vragen die nu
leven, maar die u tot nu toe nog niet kon beantwoorden.
U zult ervaren dat ontwikkeling, wanneer deze zich richt
op wat u belangrijk vindt en wat u waardevol vindt binnen
uw werk, een inspirerende en boeiende activiteit is.

13
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1 Kwaliteiten inzetten op
ontwikkelpunten

Voorbeeld
Enkele jaren geleden kwam een collega naar me toe. Hij vroeg
me of ik hem kon begeleiden. ‘Natuurlijk’, zei ik enthousiast,
‘wanneer zullen we starten?’ We maakten een afspraak. Op
een woensdagmiddag zaten we bij elkaar. Ik vroeg hem waarmee hij aan de slag wilde. Hij vertelde dat de directeur op
lesbezoek was geweest. Zij had hem gezegd dat hij de leerlingen te veel vrijheid gaf. Het was volgens haar een ongestructureerde les. Het probleem, zo had ze hem gezegd, was dat
hij te weinig leiding nam en dat hij en de leerlingen daardoor veel te weinig leerrendement uit de les haalden. Toen
ik hem vroeg wat hij dan precies wilde leren, kwam er een
lang en onduidelijk antwoord. Vervolgens probeerde ik hem
een aantal keren een concrete leervraag te laten verwoorden.
Na een tijdje gaf ik het op. Hij bleef ontwijken door vage,
lange antwoorden. Maar geleidelijk aan begon ik zijn weerstand te herkennen. Ik vroeg hem wat hij van de kritiek van
de directeur vond. ‘Ze snapt er niets van. Ik probeer de leerlingen juist vrijheid te geven. Dat is belangrijk in mijn vak.
Ze moeten de ruimte krijgen om zich uit te drukken. Als ik
daarop te veel stuur, ondermijn ik het creatieve proces. Mijn
15
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kracht ligt er juist in dat ik de leerlingen vrij laat en dat dan
na verloop van tijd iets ontstaat dat je met een strak geregisseerde les niet voor elkaar krijgt’, was zijn antwoord. Ik vroeg
hem welke kwaliteit hij in die lessen inzette. En hij gaf aan
dat dat de kwaliteit was om leerlingen vrij te laten en zichzelf
niet op de voorgrond te plaatsen. Toen vroeg ik hem om aan te
geven wat hij in die les dan nog wel zou willen ontwikkelen.
Zijn antwoord was dat hij meer werkvormen wilde leren die
hem en de leerlingen hielpen om sneller met hun creativiteit
aan de slag te kunnen. Ik heb hem gevraagd om hiermee terug
te gaan naar de directeur en haar dit zo uit te leggen. Twee
weken later zijn we met een zeer succesvol traject gestart.
Waarom gaan bij deze collega de haren recht overeind
staan? Omdat hij niet van een ander wil horen wat hij
moet veranderen. Hij wil zelf bepalen wanneer hij zijn
werk goed doet en wanneer er sprake is van een ontwikkelpunt. Dat is namelijk zijn vakgebied. Of op zijn minst
wil hij zichzelf de maat nemen aan de hand van vooraf
vastgestelde kwaliteitscriteria of competenties. Hij wil niet
als een schooljongen van de juf te horen krijgen wat hij
nog niet goed doet en waar hij aan wil werken.
U hebt het toch ook meegemaakt? De goed bedoelende leidinggevende die van de PZ-functionaris te horen
heeft gekregen dat hij een ontwikkelingsgericht functioneringsgesprek moet gaan voeren omdat dat in het IPB
staat. De leidinggevende die vervolgens koortsachtig op
zoek gaat naar uw ontwikkelpunten en naar munitie om
die te ondersteunen? Daarom voelt een 360° feedback vaak
zo raar. Het is niet uw beslissing om feedback te vragen
nadat u besloten hebt waaraan u wilt werken en waarop u
dus feedback wilt. Het is de beslissing van uw leidinggevende, of de PZ-functionaris, dat u maar eens moet worden doorgelicht door uw collega’s in de hoop dat de pun16
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ten waarvan uw leidinggevende wil dat u eraan werkt door
de collega’s worden blootgelegd. En vervolgens kan die
leidinggevende u erop vastpinnen en zit u met een begeleidingstraject waar u absoluut geen motivatie voor hebt.
Natuurlijk is dit erg negatief gesteld, hoewel ik mensen ken die het zo ervaren. En terecht, naar mijn mening.
Maar er zijn natuurlijk heel veel teamleiders en schoolleiders die het goed proberen te doen en die een betere prestatie neerzetten dan die in de hiervoor beschreven situatie.
En gelukkig maar. Want zij weten hun medewerkers te
bereiken als het gaat om bekwaamheidsontwikkeling. En
wat zij dan doen? Simpel, zij nemen u als leraar serieus in
uw expertise. Zij vertrekken vanuit het standpunt: als jij
het zegt, zal het waar zijn. Zij laten de keuze voor ontwikkelpunten bij u liggen. En daar is niets vrijblijvends aan.
Natuurlijk mag er gevraagd worden dat u zich ontwikkelt.
En natuurlijk moet deze ontwikkeling ten goede komen
aan uw werk als leraar. Maar zij gaan ervan uit dat u net zo
goed in staat bent om te zien en te kiezen welke ontwikkeling voor u van belang is. Dus geen voorgekauwde ontwikkeling, maar mensen motiveren om met zichzelf aan
de slag te gaan. De rest komt vanzelf. En dan komen we
terug bij het voorwoord in dit boek. We hoeven niet bang
te zijn dat we het onderwijs laten verslonzen als we elkaar
niet voorkauwen wat er ontwikkeld moet worden. Ons
onderwijs is goed. En dat heeft in hoge mate te maken
met de motivatie van de mensen die er werken. Mensen
zoals u en ik. Het is dus niet nodig om elkaar een probleem aan te praten. Maar ontwikkeling is wel van belang.
We willen het niveau hoog houden. We willen de leerling
zo goed mogelijk bedienen. Dat is wat ons trots maakt op
ons werk. We willen de vragen die we hebben in ons werk
oplossen. Niet voor de PZ-functionaris, maar omdat we
plezier willen beleven aan ons werk. Ontwikkeling helpt
17
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