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Inleiding 

Aanleiding 

Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, stuurde op 16 november 

2012 een brief naar de Tweede Kamer over de invoering van het passend onderwijs. Hij geeft daarbij 

aan dat passend onderwijs in werking treedt op 1 augustus 2014. Passend onderwijs betekent 

volgens het ministerie van OCW (2013) dat er een regionaal samenwerkingsverband is tussen 

schoolbesturen, waarbinnen alle leerlingen een passende onderwijsplek kunnen krijgen. Dat 

betekent niet dat elke gewone school alle kinderen hoeft op te vangen. Kan een school geen passend 

onderwijs geven, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht die dit 

wel biedt. Het betekent wel dat de school waar de leerlingen wordt aangemeld een zorgplicht heeft 

om het best passende onderwijs en zorgaanbod voor de leerlingen te regelen. 

Opbouw beleidsnotitie 

In deze beleidsnotitie onderzoek ik hoe OBS ’t Startblok inspeelt om deze aankomende verandering 

en welke problemen dat op de werkvloer met zich meebrengen. Hoe wordt de kwaliteit 

gecontroleerd en gewaarborgd en welke invloeden van binnen en buiten de organisatie spelen een 

belangrijke rol. Ik begin met een casus over de invloed van het passend onderwijs in de klas, ik 

vergelijk dat met de uitgangspunten van het schoolplan om te kijken hoe het doel, de missie en de 

visie van ’t Startblok botsen of overeenkomen met de aankomende veranderingen, hier komt een 

probleemstelling uit voort.  

Vervolgens ga ik de eigen organisatie analyseren met de probleemstelling in het achterhoofd. Ik 

maak hiervoor gebruik van een SWOT-analyse en een confrontatiematrix. Input voor deze tools 

komen uit de matrixmethode van Peter Camp en de DESTEP-model. Deze analyse resulteert in drie 

hoofdaandachtspunten die gerelateerd zijn aan de probleemstelling. 

Tenslotte omschrijf ik in een verbeterplan hoe de hoofdaandachtspunten kunnen worden omgezet 

tot acties op de werkvloer, waarbij de kernwaarden van de organisatie gewaarborgd blijven. Dit plan 

van aanpak zal ik uitwerken volgens de PCDA-cyclus zodat het gekoppeld is aan het 

kwaliteitszorgsysteem van school en daarmee dus ook in de toekomst effectief blijft werken. 

Met deze opdracht toon ik aan competent te zijn in het analyseren van de eigen organisatie met 

daarbij rekening te houden met actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Dit sluit aan bij de 

competentie analyseren en interpreteren, die van een master pedagoog wordt verwacht. Vervolgens 

gebruik ik de analyse om tot een verbetervoorstel te komen, hiermee toon ik aan competent te zijn 

in het creëren, conceptualiseren en presenteren.  
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Probleemstelling 

Casus 

Het passend onderwijs zorgt er dus voor dat de school verantwoordelijk wordt om de zorg voor de 

leerlingen te regelen. In eerste instantie zal de school kijken of een leerling met speciale 

onderwijsbehoefte op de eigen school geplaatst kan worden. Om ons onderwijs en aanbod al aan te 

passen proberen wij op ’t Startblok leerlingen met een speciale zorgbehoefte nu al een plek in de klas 

te geven. Dit heeft als gevolg dat er relatief veel leerlingen met verschillende zorg- en 

onderwijsbehoefte in een klas zitten. Vanzelfsprekend betekent dat dat de leerkracht adaptiever 

moet gaan werken in zijn klas om de leerlingen op verschillende niveaus te kunnen bedienen. Op ’t 

Startblok is gekozen om het handelingsgericht werken (hgw) als methode in te voeren om er voor te 

zorgen dat de leerkrachten adaptief kunnen werken in de klas. Pameijer, van Beukering & de Lange 

(2009) omschrijven handelingsgericht werken als een systematische manier van werken, waarbij het 

aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Door het 

clusteren van de verschillende onderwijsbehoeften zou het voor de leerkracht gemakkelijker moeten 

zijn om om te gaan met de verschillen in een klas. Uit onderzoek van CNV Onderwijs (De Graaff, 

2012) blijkt echter dat 74 procent van de ondervraagde leerkrachten tijdgebrek als grootste oorzaak 

aanwijzen voor niet slagen van het passend onderwijs. 

Uitgangspunten school 

In 2011 heeft er binnen ’t Startblok een herijking plaatsgevonden met betrekking op de missie en het 

doel van de school. Er moest een nieuw schoolplan komen en de directie heeft besloten om dit 

samen met het onderwijskundig personeel tot stand te laten komen. Na twee bijeenkomsten was de 

te varen koers helder en is dit vertaald naar het schoolplan (OBS ‘t Startblok, 2011). De visiebol (zie 

afbeelding 1) is een concrete samenvatting van dit schoolplan. Het gewaagd doel kan worden 

vertaald naar de missie, waarbij het 

opvalt dat het aanbieden van 

adaptief onderwijs aan leerlingen met 

verschillende onderwijsbehoeften 

overeenkomt met de uitgangspunten 

van het passend onderwijs. Verder 

staat er in het schoolplan kort 

omschreven hoe de school door 

middel van handelingsgericht werken 

leraren een handvat wil geven om 

adaptief onderwijs te kunnen 

verzorgen. OBS ’t Startblok wil 

uitnodigend en openbaar zijn en 

leerlingen zelf verantwoordelijk 

maken voor hun eigen leerproces. De 

kracht van de leerkracht is daarbij dat 

hij of zij onderwijsbehoeften herkent 

en het onderwijsaanbod zodanig 

aanpast dat hij of zij het kind kan 

begeleiden en zo laat ontwikkelen. Afbeelding 1 - Visiebol in het schoolplan 2011-2015 van OBS ‘t Startblok 
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Kwaliteitscontrole 

In het schoolplan wordt ook omschreven dat ’t Startblok zijn eigen zorgcapaciteit moet blijven 

bewaken. Hiervoor is een zorgprofiel (OBS ‘t Startblok, 2011) gemaakt waarin de mogelijkheden en 

grenzen van de zorg op ’t Startblok worden aangegeven. In het zorgprofiel worden er 6 

problematiekgebieden geformuleerd en wordt er gekeken wat er op school (basiszorg) al beschikbaar 

is aan materialen, expertise, samenwerking, ruimte en tijd. Daarnaast is er ook per 

problematiekgebied gekeken welke hulp van externe instanties (breedtezorg) er mogelijk is en 

tenslotte is er bekeken waar we de benodigde zorg niet kunnen bieden en over moeten gaan op 

verwijzing (dieptezorg). De conclusie van het zorgprofiel is dat er veel zorg mogelijk is op ’t Startblok, 

dit sluit ook aan bij de missie die in het schoolplan genoemd wordt: “Iedereen groeit op ’t Startblok 

en ’t Startblok is van iedereen.” Het is daarom ook niet verwonderlijk dat het team op ’t Startblok 

zich uitspreekt om een brede zorgschool te worden. Bureau Leren (2012) definieert de brede 

zorgschool als een school die meerdere categorieën leerlingen met speciale onderwijsbehoeften 

opvangt, bijvoorbeeld kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden en leerlingen met ASS. 

Naast de mogelijkheden die ’t Startblok wil bieden als brede zorgschool, wordt er in het zorgprofiel 

ook gekeken waar de grenzen liggen. Belangrijke grenzen voor deze notitie zijn dat de zorgleerling 

geen inbreuk mag doen op het pedagogische klimaat van onze school, de groep en de reikwijdte van 

de leerkracht en dat de zorgleerlingen door middel van het handelingsgericht werken zich blijft 

ontwikkelen. Er moet wel vermeld worden dat in het zorgprofiel niet staat hoe deze grenzen bewaakt 

en gecontroleerd kan worden. In het schoolplan staat wel beschreven dat de ontwikkeling van 

leerlingen bekeken wordt door middel van het CITO-leerlingvolgsysteem en dat er op beleidsniveau 

gebruik wordt gemaakt van de PDSA-beleidscyclus (plan-do-study-act) om de kwaliteit van het 

onderwijs op school te bewaken en te verhogen. 

Probleemstelling 

In opdracht van het ministerie van OCW is de Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs 

(ECPO) opgericht om de invoering van het passend onderwijs in de gaten te houden. Van der Meer 

(2011) beschrijft in het verslag ‘Over de grenzen van de leerkracht’ hoe leerkrachten de druk op 

zichzelf vergroten omdat ze denken dat ze alle zorg moeten kunnen bieden. De onduidelijkheid over 

wat het passend onderwijs precies inhoudt zorgt dus bij leerkrachten voor een hoge werkdruk en 

stress. 

Als je dit vertaald naar de casus zie je dat dit ook op ’t Startblok het geval is. Aan de ene kant wordt 

er vanuit de visie van ’t Startblok aan leerkrachten gevraagd om adaptief onderwijs te verzorgen, 

maar aan de andere kant wordt er ook vanuit het ministerie een eis op gelegd dat er in de klas een 

plek moet zijn voor (verschillende) zorgleerlingen, via het handelingsgericht werken wil ’t Startblok 

hier op inspelen. Het gevolg is echter wel dat leerkrachten in het basisonderwijs tijdgebrek als 

grootste probleem zien. Daarentegen zien we wel een gezamenlijke visie op ‘t Startblok waarbij 

wordt geuit dat we veel zorg kunnen bieden en ook iedereen welkom willen heten. De logische 

probleemstelling is dan ook: ‘Hoe kan een leerkracht zo adaptief mogelijk werken in de klas, met de 

HGW-gedachte in het achterhoofd, waarbij het gevoel van tijdsgebrek wordt verminderd.’ 
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Analyse 

Opbouw 

Om met een goed verbetervoorstel te komen is het belangrijk dat de probleemstelling wordt 

getoetst aan interne kwaliteiten en valkuilen en de externe ontwikkelingen. Door middel van een 

confrontatiematrix wil ik de strengths en weaknesses van de eigen organisatie confronteren met de 

threats en opportunities van de omgeving. De gedachte hierbij is dat er geen invloed uitgeoefend kan 

worden op de situatie en ontwikkelingen om ons heen, maar dat we wel kunnen aangeven welke 

effecten deze ontwikkelingen hebben op onze interne omgeving (Confrontatiematrix.nl, z.d.). 

Campmatrix 

Om de eigen organisatie goed door te lichten heb ik gekozen voor de matrixmethode van Peter 

Camp. De matrix geeft inzicht in welk gebied de organisatie de meeste energie moet steken, daarbij 

worden ook de internet sterke en zwakke punten blootgelegd (Camp, 2000). Om ervoor te zorgen 

dat de matrix ook voor ’t Startblok een gedegen interne analyse zou afgeven heb ik de vragenlijst 

aangepast en gedigitaliseerd1. Ik heb de vragen zo gesteld dat ze helder zijn voor werknemers van 

een onderwijsorganisatie en door de vragenlijst digitaal te maken is het gemakkelijker in te vullen en 

te analyseren. Nadat negentien werknemers de vragenlijst hadden ingevuld heb ik de uitkomsten 

verwerkt in de matrix (bijlage I). Hieruit blijkt dat we positief scoren op de gebieden bedrijfsklimaat 

en deskundigheid, dit kun je vertalen naar sterktes. De scores voor organisatie en besluitvorming zijn 

het laagst, hieruit kun je concluderen dat dit onze zwaktes zijn. Om de sterktes en zwaktes concreter 

te definiëren heb ik gekeken welke vragen in combinatie met de gebieden die ik hierboven heb 

genoemd naar voren kwamen. Die vragen heb ik gebruikt om de sterke en zwakke punten van ’t 

Startblok te formuleren: 

 Sterktes 

o Er heerst een goed teamgevoel. 

o Werknemers voelen zich thuis op de plek & in de klas waar ze werken. 

o Als school zijn we fanatiek en streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van 

onderwijs en zorg. 

 Zwaktes 

o Werknemers ervaren veel stress. 

o Werknemers ervaren dat veranderingen te snel worden doorgevoerd. 

o Werknemers voelen zich niet tijdig betrokken bij de besluitvorming. 

DESTEP-model 

De volgende stap is om te kijken naar de omgeving waar de organisatie geen invloed op heeft. Het 

DESTEP-model is hiervoor geschikt, want het is een middel waarmee een beeld verkregen wordt van 

de externe (macro) omgeving waarin een organisatie actief is. Inzicht in de externe omgeving van een 

organisatie is van belang om effectief gebruik te maken van de kansen en bedreigingen veroorzaakt 

door het landschap waarin de organisatie opereert (Muilwijk, 2011). Samen met de studenten van de 

opleiding hebben wij alle mogelijke relevante factoren van de omgeving in het DESTEP-model 

geplaatst (bijlage II). 

  

                                                           
1
 https://docs.google.com/forms/d/194s3bXtEqGEIC-02bCkQu7I0mXg7fE0EZ36YRKnYFoI/viewform 

https://docs.google.com/forms/d/194s3bXtEqGEIC-02bCkQu7I0mXg7fE0EZ36YRKnYFoI/viewform
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Vervolgens ben ik gaan kijken welke externe ontwikkelingen uit het DESTEP-model relevant zijn voor 

mijn probleemstelling. Ik heb daarbij rekening gehouden met de aankomende wetswijziging over het 

passend onderwijs en de doelen van het handelingsgericht werken op ’t Startblok. Uiteindelijk ben ik 

tot drie kansen en bedreigingen gekomen: 

 Kansen 

o Gemiddeld opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt. 

o Ouderparticipatie staat steeds meer op de schoolagenda’s. 

o Nederland staat hoog op de Europese ranglijst als het gaat om het aantal computers 

in de klas.  

 Zwakten 

o Vergrijzing van de werknemers. 

o Kosten voor een zorgleerling stijgen. 

o De verwachtingen van de overheid worden steeds complexer en strenger. 

SWOT-analyse 

De Campmatrix en het DESTEP-model geven een mooi overzicht van strengths, weaknesses, 

opportunities en threats (SWOT). Samen is dan ook de input voor de SWOT-analyse van ’t Startblok 

(afbeelding 2) waarbij alles in een overzicht staat. 

 

 

Afbeelding 2 – SWOT-analyse van OBS ’t Startblok 
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Confrontatiematrix 

Tenslotte heb ik de sterktes en zwaktes van mijn organisatie afgezet tegen de kansen en 

bedreigingen van de omgeving in een confrontatiematrix (bijlage III). Ik ben naar het 

managementteam gegaan en heb ze gevraagd om de matrix te scoren. Per bedreiging of kans 

moesten ze vijf, drie en één punt geven bij de sterkte of zwakte waarbij de meeste actie nodig was. 

Daarbij heb ik er wel voor gekozen om vooraf de probleemstelling toe te lichten, zodat het 

toekennen van de score wel oplossingsgericht zou zijn. Alle scores bij elkaar opgeteld (afbeelding 3) 

geven een goed beeld van waar het managementteam denkt mogelijkheden te zien. Ik heb er bewust 

voor gekozen om het managementteam de confrontatiematrix te laten scoren, omdat zij uiteindelijk 

het strategisch beleid maken. Daarnaast geeft het ook aan het management nieuwe inzichten, omdat 

ze via de sterktes en zwaktes (uit de Campmatrix) ook zicht krijgen op hoe de organisatie zichzelf ziet 

en beoordeelt. De scores van deze confrontatiematrix gebruik ik om te kijken welke strategie 

effectief is als antwoord voor de probleemstelling.  

 

 

Hoe kan een leerkracht zo adaptief mogelijk 
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het achterhoofd, waarbij het gevoel van 
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Goed teamgevoel 1 6  5  1 

Werknemers voelen zich goed 
in de huidige klas 7 1 1 10 1 1 

Fanatiek in streven naar goed 
onderwijs & zorg 30 22 22 3 26 24 

ZW
A

K
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Werknemers ervaren veel 
stress 6 18 21 21 15 19 

Veranderingen worden te snel 
doorgevoerd 6 6 5 14 4 9 

Werknemers voelen zich niet 
tijdig betrokken bij de 
besluitvorming 

4 1 5 1 8  

Afbeelding 3 – Ingevulde confrontatiematrix door het mt van ‘t Startblok 
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Hoofdaandachtspunten 

Inventarisatie 

Als we kijken naar de ingevulde confrontatiematrix dan zien we dat de sterkte ‘het fanatiek zijn in het 

streven naar goed onderwijs en zorg’ en erg waardevolle sterkte is omdat hier over de hele rij veel 

punten aan wordt toegekend, we spreken hier van een generieke HAP (hoofdaandachtspunt). 

Daarmee zouden we al een deel van de vraag, die naar een mogelijke oplossing voor de 

probleemstelling gaat, kunnen formuleren. Daarbij is van belang dat de formulering van de HAP's 

altijd van 'binnen naar buiten' verwoord moeten worden. De vragen 'hoe kan ik' of 'hoe kunnen we' 

gebruiken we om startklaar te zijn (Confrontatiematrix.nl, z.d.). Aan de hand van de generieke HAP 

kunnen we dus al de volgende vraag stellen: ‘Hoe kunnen we ons fanatisme voor onderwijs en zorg 

gebruiken om kansen te benutten of bedreigingen te verdedigen. 

Om dit nog verder te specialiseren kijken we ook naar welke kansen en bedreigingen hoog scoorde 

ten opzichte van de generieke HAP. Wat opvalt is dat alle kansen hoog scoren, dat wil zeggen dat er 

veel mogelijkheden liggen. Zowel de stijging van het opleidingsniveau, de stijging van 

ouderparticipatie en het grote aantal computers in de klas worden gezien als kansen die we met 

onze sterkte moeten benutten. Daarnaast zie je ook dat er wordt verwacht dat we met ons fanatisme 

in het streven voor goed onderwijs en zorg de bedreigingen van de stijgende zorgkosten en de 

hogere verwachtingen tegen kunnen gaan. Deze hoofdaandachtspunten kunnen we gebruiken om 

onze oplossingsgerichte vragen nog beter te definiëren: 

 Hoe kunnen we ons fanatisme voor onderwijs en zorg gebruiken om ervoor te zorgen dat 

ouders meer participeren op school? 

 Hoe kunnen we ons fanatisme voor onderwijs en zorg gebruiken om ervoor te zorgen dat de 

computers die we in de klas hebben effectief worden gebruikt? 

 Hoe kunnen we ons fanatisme voor onderwijs en zorg gebruiken om het hoofd te bieden aan 

de stijgende zorgkosten en de hogere verwachtingen van de overheid? 

Conclusie 

Om nu tot een goede oplossingsgerichte vraag te komen is het nog van belang om te kijken naar de 

probleemstelling. Het mogelijke verbeterplan moet er namelijk wel toe leiden dat de leerkracht 

adaptief en handelingsgericht kan werken en dat het gevoel van tijdsgebrek wordt verminderd. 

Vooral het gevoel van tijdsgebrek is ook terug te zien in de confrontatiematrix, de zwakte dat 

werknemers veel stress ervaren scoort ook hoog, en is dus belangrijk om mee te nemen in het 

verbeterplan zodat de slagingskans wordt vergroot. Als de verandering veel extra werk voor de 

leerkrachten met zich meebrengt, dan kan dat betekenen dat er op de werkvloer geen draagvlak is 

voor het verbeterplan en dat het dus strandt op operationeel niveau. Met deze informatie in het 

achterhoofd wil ik een verbeterplan aandragen die antwoord moet geven op de volgende vraag: 

Hoe kunnen we ons fanatisme voor onderwijs gebruiken om ervoor te zorgen dat de stijgende 

ouderparticipatie wordt gebruikt om de leerkracht zo adaptief mogelijk te laten werken in de klas, 

waarbij het gevoel van tijdsgebrek wordt verminderd.  
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Verbeterplan 

Aanbeveling 

Als we kijken naar de vraag die uit de analyse is gekomen, na de probleemstelling, dan kunnen we 

concluderen dat de helft van het antwoord al in de vraag zit. Ouder zijn het sleutelwoord als het gaat 

om lastenverlichting voor de leerkracht. Lastenverlichting betekent in deze zin dat de leerkracht 

minder belangrijke taken uit handen zou kunnen geven aan een ouder die in de klas is. Zo zou de 

leerkracht zich meer kunnen focussen op het handelingsgericht werken wat er voor zorgt dat er 

adaptiever les gegeven kan worden. Er is veel literatuur te vinden over ouderparticipatie en 

ouderbetrokkenheid, maar er is weinig te vinden over ouders die echt in de klas de leerkracht 

ondersteunen. De Onderwijsraad (2010) benoemt wel in het onderzoeksverslag ‘Ouders als partners’ 

dat ouderbetrokkenheid zorgt voor taakverlichting, maar dan gaat het alleen over activiteiten buiten 

de klas zoals een schoolreisje of sportdag. Mijn aanbeveling om ouders in de klas te betrekken is dan 

ook eigenlijk op te splitsen in twee delen: 

 Haal ouders de klas in om de leerkracht te ondersteunen, zodat de leerkracht adaptiever kan 

werken zonder dat dit extra tijd kost. 

 Onderzoek de effecten van het gebruik maken van ouders in de klas. 

Actoren 

Om tot een goed resultaat te komen is het belangrijk om te kijken welke actoren een bijdrage of 

invloed hebben op het verbeterplan. Ik zoom daarbij uit van micro naar macro niveau, te beginnen 

met de actoren in de klas (micro). Duidelijk is dat er hier drie actoren invloed hebben op het 

verbeterplan. Allereerst moet de ouder bereid zijn en de mogelijkheid hebben om in de klas te 

helpen. Daarnaast moet de leerkracht bereid zijn om de hulp van de ouders te aanvaarden en de 

ouders daarin te ondersteunen. Tenslotte hebben ook de leerlingen invloed op het proces, ook zij 

zullen open moeten staan voor hulp van (misschien wel hun eigen) ouders. De missie “Iedereen 

groeit op ’t Startblok en ’t Startblok is van iedereen.” krijgt hierbij ook een extra dimensie omdat ook 

ouders echt deel worden van ’t Startblok. 

In het schoolplan van ’t Startblok (2011) wordt het inzetten op ouderbetrokkenheid en het verhogen 

van ouderparticipatie als belangrijk doel geformuleerd. Deze aanbeveling sluit dus ook aan bij het 

strategisch plan van het managementteam (mesoniveau). Belangrijke actor op dit gebied is de 

directeur, die het nut van ouders in de klas moet kunnen inzien en daarvoor beleid wil maken. 

Op macroniveau zal er besluitvorming plaats vinden over de taak van de leerkracht in de klas. In 

principe is het een (onbevoegde) vrijwilliger, die onder verantwoordelijkheid staat van de leerkracht. 

Maar omdat het om een ouder van een kind in de klas gaat, zou er spraken kunnen zijn van 

belangenverstrengeling. Daarnaast bieden ouders in de klas natuurlijk wel meer ruimte voor de 

leerkracht om het wetsvoorstel van passend onderwijs adequaat uit te voeren. Concluderend kunnen 

we zeggen dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in de toekomst een belangrijke 

actor kan zijn, als zij doormiddel van beleidsvoering invloed wil uitoefenen op het principe dat ouders 

in de klas de leerkracht ondersteunen en ontlasten. 
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Plan van aanpak 

Doel: Vanaf januari 2014 moet er in elke klas, voor minstens 1 uur in de week, een ouder aanwezig 

zijn die de leerkracht ondersteund en ontlast. De effecten hiervan worden gedurende een half jaar 

onderzocht en op het einde van het schooljaar in een verslag gepresenteerd. 

Betrokkenen: Ouders, leerkrachten, kinderen, het managementteam 

Draagvlak: Op school is er fanatisme om het onderwijs goed te verzorgen, aan de andere kant wordt 

er door het passend onderwijs meer van de leerkracht gevraagd. Als de ouder in de klas zorgt voor 

ondersteuning en lastenverlichting dan is dat een welkome bijdrage. Als het plan zorgt voor meer 

ouderparticipatie en een betere uitvoering van het passend onderwijs, dan is te verwachten dat ook 

het managementteam enthousiast is. Of er bij ouders draagvlak is zal onderzocht moeten worden. 

Tijdpad: Het eerste half jaar zal het managementteam beleid en een protocol moeten maken (plan). 

Hierin zal onder andere moeten staan welke taken ouders mogen overnemen en op welke wijze er 

geëvalueerd zal worden. Vervolgens zal het beleid vanaf januari 2014 uitgevoerd moeten worden 

(do) door daadwerkelijk ook ouders in de klas te laten helpen onder verantwoordelijkheid van de 

leerkracht. 

Evaluatie: Op het einde van het schooljaar (juli 2014) wordt er een onderzoek gedaan onder 

leerlingen, leerkrachten en ouders over het inzetten van ouders in de klas (check). Aandachtspunten 

daarbij zijn lastenverlichting voor leerkrachten, adaptiever onderwijs, betrokkenheid van ouders en 

welbevinden van de leerlingen. 

 Vervolgacties: Na de evaluatie zal er besloten moeten worden of er doorgegaan wordt met het 

inzetten van ouders in de klas. Mogelijke vervolgacties (act) zijn dat het aantal uren dat een ouder in 

de klas is wordt uitgebreid, dat het beleid dat het managementteam heeft gemaakt wordt aangepast 

of dat het plan wordt stopgezet omdat het te weinig oplevert of omdat er te weinig draagvlak is. 

Doelstellingen 

Om goed te kunnen evalueren is het noodzakelijk om goede doelstellingen te hebben. Door middel 

van het benoemen van kritieke succesfactoren en de daarbij horende prestatie-indicatoren, wil ik 

alvast wat doelstellingen formulieren die het managementteam in zijn beleidsstuk zou kunnen 

opnemen en waar op geëvalueerd kan worden. 

Kritieke succesfactor Prestatie-indicator Target 

Passend onderwijs Aantal instructieniveaus 
in de klas. 

In elke klas wordt er op minimaal 3 
niveaus instructie aangeboden. 

Goede ouderbetrokkenheid Aantal ouders in de klas Vanaf januari is er elke week een 
ouder minimaal 1 uur in de klas. 

Aansluitend bij de leeromgeving Beleving leerlingen bij 
ouders in de klas 

Minimaal 50% van de leerlingen 
geeft aan het fijn te vinden dat er 
ouders in de klas zijn om te helpen. 

Ontwikkelingsgericht Evaluatie Het PDCA-traject wordt door het 
MT gebruikt om het plan met 
ouders in de klas te evalueren. 

Fijne werkplek Stress bij leerkrachten 50% van de leerkrachten geeft in de 
evaluatie aan dat ouders in de klas 
zorgen voor lastenverlichting. 
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Bijlagen 

Bijlage I – Campmatrix 

 

Digitale vragenlijst: 

 https://docs.google.com/forms/d/194s3bXtEqGEIC-02bCkQu7I0mXg7fE0EZ36YRKnYFoI/viewform 

Digitale resultaten: 

https://docs.google.com/forms/d/194s3bXtEqGEIC-

02bCkQu7I0mXg7fE0EZ36YRKnYFoI/viewanalytics 

  

Afbeelding van ingevulde Campmatrix, na analyse van de digitale vragenlijst. 

https://docs.google.com/forms/d/194s3bXtEqGEIC-02bCkQu7I0mXg7fE0EZ36YRKnYFoI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/194s3bXtEqGEIC-02bCkQu7I0mXg7fE0EZ36YRKnYFoI/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/194s3bXtEqGEIC-02bCkQu7I0mXg7fE0EZ36YRKnYFoI/viewanalytics
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Bijlage II – DESTEP-model 

Factoren Bevindingen Bronnen 

Demografisch - Bevolkingskrimp in de noordelijke provincies, Limburg, de Achterhoek en 
Zeeland. 
- Afname totaal aantal leerlingen. 
- Aantal werknemers neemt af, vergrijzing neemt toe. 
- Actieve beroepsbevolking in het onderwijs neemt af. 
- Meer jongens dan meisjes naar sbo en so 
- Regio Oost: verhoudingsgewijs veel leerlingen naar so en sbo 
 
- Vergrijzing: de top van het aandeel van 65-plussers  
wordt in 2038 bereikt. Daarna begint een langzame daling. De top van het 
aandeel van 75-plussers ligt in 2048. 
- Afname bevolkingsgroei - meer sterfgevallen 
, minder geboorten: 
rond 2030 heeft al meer dan de helft van de helft van het aantal 
gemeenten te maken met structurele bevolkingsdaling. Naar verwachting 
wordt voor 2040 in Nederland de natuurlijke aanwas (saldo van geboorte 
en sterfte) structureel kleiner dan nul. 
- Immigratie gedaald, emigratie gestegen 
- Het CBS verwacht in de huidige prognose dat het aantal inwoners in 
Nederland tot na 2050 blijft groeien als gevolg van een inkomend 
migratiesaldo. Ook het aantal huishoudens blijft naar verwachting groeien 
tot na 2050.  
- Regio Gelderland: leerlingen aantallen nemen af, Stijging verwijzingen 
naar speciale scholen. 
- Er is een voortgaande daling van het aandeel gezinnen en een 
opmerkelijke daling van het aandeel bewoners van 
instellingen als gevolg van de extramuralisering van de zorg. 
- Percentage verwijzing naar sbo in regio Doetinchem neemt af. Het 
percentage ligt nu boven het landelijk gemiddelde. 
 
 

www.cbs.nl (bevolking en onderwijs) 
 
 
 
 
 
 
http://www.bevolkingsdaling.nl/image
s/Cijfers_rond_bevolkingsdaling_mei_
2013_Derks.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.socialestaat.nl  - De sociale staat 
van Nederland 2011 
 
 
www.wsnsdoetinchem.nl  
 
 

Economisch - Werkeloosheid stijgt. 
 
 
- Scholen worden kleiner (zie demografisch) door afname aantal 
leerlingen. 
- Stijging kosten zorgleerlingen. 
- Meer onkosten per leerling in het basisonderwijs. 
- Koopkracht daalt. 
 
- De Nederlandse economie krimpt, recessie. 
 
 
- Bezuinigingen in het onderwijs, passend onderwijs. Daartegenover 
stijgende kosten voor scholen. 
 
 
 
- Inkomens zullen de komende jaren niet of nauwelijks stijgen. 
 
- Daling van de euro 
- Vergrijzing: toename zorgkosten 
 
Er is sprake van een welvaartsverschuiving van het westen naar het 
Oosten 
 

http://biflatie.nl/artikelen/werklooshei
d/werkloosheid-gaat-toenemen-in-
2013/ 
www.cbs.nl (werkgelegenheid) 
 
www.cpb.nl  
 
 
http://www.tweedekamer.nl/images/S
tabiliteitsprogramma_Nederland_118-
228114.pdf 
http://biflatie.nl/wp-
content/uploads/0811inflatie%20hoog
ste%20sinds%20kredietcrisis.png 
http://mens-en-
samenleving.infonu.nl/regelingen/946
44-bezuinigingen-onderwijs-2012.html 
 
 
 
https://online.han.nl/sites/8-VDO-
MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evalua
tie/Attachments/19/Telelens-op-de-
toekomst.pdf 
 

Sociaal-cultureel - De laatste dertig jaar verschuiven de waarden van de Nederlandse 
bevolking langzaam in de richting van meer calculerende, economische 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/01EE
9434-ECA2-4618-AA97-

http://www.cbs.nl/
http://www.bevolkingsdaling.nl/images/Cijfers_rond_bevolkingsdaling_mei_2013_Derks.pdf
http://www.bevolkingsdaling.nl/images/Cijfers_rond_bevolkingsdaling_mei_2013_Derks.pdf
http://www.bevolkingsdaling.nl/images/Cijfers_rond_bevolkingsdaling_mei_2013_Derks.pdf
www.socialestaat.nl%20%20
http://www.wsnsdoetinchem.nl/
http://biflatie.nl/artikelen/werkloosheid/werkloosheid-gaat-toenemen-in-2013/
http://biflatie.nl/artikelen/werkloosheid/werkloosheid-gaat-toenemen-in-2013/
http://biflatie.nl/artikelen/werkloosheid/werkloosheid-gaat-toenemen-in-2013/
http://www.cbs.nl/
http://www.cpb.nl/
http://www.tweedekamer.nl/images/Stabiliteitsprogramma_Nederland_118-228114.pdf
http://www.tweedekamer.nl/images/Stabiliteitsprogramma_Nederland_118-228114.pdf
http://www.tweedekamer.nl/images/Stabiliteitsprogramma_Nederland_118-228114.pdf
http://biflatie.nl/wp-content/uploads/0811inflatie%20hoogste%20sinds%20kredietcrisis.png
http://biflatie.nl/wp-content/uploads/0811inflatie%20hoogste%20sinds%20kredietcrisis.png
http://biflatie.nl/wp-content/uploads/0811inflatie%20hoogste%20sinds%20kredietcrisis.png
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/94644-bezuinigingen-onderwijs-2012.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/94644-bezuinigingen-onderwijs-2012.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/94644-bezuinigingen-onderwijs-2012.html
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/19/Telelens-op-de-toekomst.pdf
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/19/Telelens-op-de-toekomst.pdf
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/19/Telelens-op-de-toekomst.pdf
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/19/Telelens-op-de-toekomst.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/01EE9434-ECA2-4618-AA97-5C89727895B2/0/2012BTWINg1.gif
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/01EE9434-ECA2-4618-AA97-5C89727895B2/0/2012BTWINg1.gif
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burgerlijkheid en een toegenomen hang naar consumptief hedonisme, 
zonder diepgang. Individualisering neemt toe. 
- Gemiddelde opleidingsniveau is toegenomen van de Nederlandse 
bevolking. Opleidingsniveau van vrouwen is nog meer gestegen dan dat 
van mannen. Vroegtijdig schoolverlaten is gedaald. Stijging van het aantal 
gepromoveerden. 
 
 
 
 
- Opleidingsniveau van autochtonen ligt duidelijk hoger dan dat van 
allochtonen. 
- Ouderbetrokkenheid en participatie worden steeds belangrijker in het 
onderwijs. 
- Bezuiniging op kunst en cultuur binnen het onderwijs. 
 
- Welke partners heeft de school, met wie werkt school samen? 
- Wat is er qua kunst en cultureel in de omgeving te beleven? 
 
- In toenemende mate zullen beide ouders werken. 
 

5C89727895B2/0/2012BTWINg1.gif 
 
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6F74
4ACC-9734-40A1-B328-
9BDA3ADBDDFB/0/1745g3.gif 
 
www.socialestaat.nl  - De sociale staat 
van Nederland 2011 
 
http://www.schoolaanzet.nl/uploads/t
x_sazcontent/KROGW020_01.pdf  
http://www.rijksoverheid.nl/onderwer
pen/kunst-en-cultuur/kunst-en-
cultuurbeleid 
 
http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/themas/inkomen-
bestedingen/publicaties/artikelen/arc
hief/2011/2011-3291-wm.htm 
 

Technologisch - Verbeteringstrajecten taal en rekenen, hoogbegaafde leerlingen (pilots). 
- ICT, digiborden, tablet, digitale leeromgeving. 
- Nederland staat hoog op de Europese ranglijst als het gaat om de 
aantallen computers per leerlingen en het ICT-gebruik in de klas. 
 
 
- Snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie. 
- Jongeren zijn meer dan wie ook geneigd om direct aan te haken bij elke 
nieuwe ontwikkeling op het gebied van de informatietechnologie. 
 
- Wetenschappelijke ontwikkelingen spelen in het onderwijs een steeds 
grotere rol. Denk aan de nieuwste inzichten in de neurobiologie 
(hersenonderzoek) en onderwijskunde. 
 
- Voor en vroeg schoolse educatie om achterstanden weg te werken. Voor 
2/3jarigen en vroeg voor 4/5jarigen. 
 
Technologie is meer dan informatietechnologie. In de chemie, biologie, 
neurologie, elektronica worden toepassingen ontwikkeld die grote 
invloed zullen hebben op het leven van de mensen. Veel is toegespitst op 
het automatiseren van handelingen die tot nu toe 
door mensen worden gedaan, en dat heeft uiteraard gevolgen voor 
toekomstige werkgelegenheid. 
Nieuwe technologie kan veelbelovend zijn, maar heeft ook een 
kostenkant omdat een eenmaal ingeslagen weg voortdurend nieuwe 
investeringen kan vragen om bij de tijd te blijven. 
In onderstaande overzichten is te zien dat de ontwikkeling van het 
gebruik van ICT door zowel leraren als leerlingen in de toekomst alleen 
maar groeit. Het is belangrijk om daar als school op in te spelen.  
 
Informatietechnologie draagt bij aan een nieuwe manier van werken. De 
rol van professional verschuift in de richting van autoriteit in de richting 
van partnership. De rode lijn is niet meer dat de klant het lijdend 
voorwerp is, maar het leidend voorwerp 
 

www.schoolaanzet.nl  
 
http://www.onderwijsraad.nl/upload/
publicaties/274/documenten/leermidd
elen_voor_de_21e_eeuw.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.socialestaat.nl  - De sociale staat 
van Nederland 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecologisch - Nederland heeft een gematigd zeeklimaat, volgens het Köppen-systeem. 
 
- Hoe ziet de (ecologische) omgeving in de buurt van de school er uit? 
- Hoe zit het met de bereikbaarheid? 
- Mensen zijn meer en meer gericht op duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 
 

http://www.klimaatinfo.nl/nederland/ 
 
 
 
 
(milieubeleidsplan van de eigen 
gemeente) 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/01EE9434-ECA2-4618-AA97-5C89727895B2/0/2012BTWINg1.gif
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6F744ACC-9734-40A1-B328-9BDA3ADBDDFB/0/1745g3.gif
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6F744ACC-9734-40A1-B328-9BDA3ADBDDFB/0/1745g3.gif
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6F744ACC-9734-40A1-B328-9BDA3ADBDDFB/0/1745g3.gif
www.socialestaat.nl%20%20
http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/KROGW020_01.pdf
http://www.schoolaanzet.nl/uploads/tx_sazcontent/KROGW020_01.pdf
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/kunst-en-cultuurbeleid
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/kunst-en-cultuurbeleid
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/kunst-en-cultuurbeleid
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3291-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3291-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3291-wm.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3291-wm.htm
http://www.schoolaanzet.nl/
http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/274/documenten/leermiddelen_voor_de_21e_eeuw.pdf
http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/274/documenten/leermiddelen_voor_de_21e_eeuw.pdf
http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/274/documenten/leermiddelen_voor_de_21e_eeuw.pdf
www.socialestaat.nl%20%20
http://www.klimaatinfo.nl/nederland/
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- Minder wordende (fossiele) energie met een hogere prijs. 
  => zuiniger omgaan met energie 
  => inzetten op nieuwe technologieën die nieuwe  
       energiebronnen toegankelijk maken. 
- Milieubewustzijn en zorg voor een gezonde planeet zijn actuele thema’s. 

 
 
 
 
 
http://duurzaam-onderwijs.nl/   

Politiek - Passend Onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omgaan met verschillen 
Van een individuele naar een groepsgerichte aanpak door middel van 
convergente differentiatie, waarbij de leerkracht door goed 
klassenmanagement het onderwijs afstemt op deelgroepen in de groep. 
 
Handelingsgericht werken 
 
 
 
 
 
Zorgroute, onderwijsarrangementen en groepsplannen 
 
 
 
 
 
Opbrengstgericht werken. 
 
 
 
- Actieplan leraar 2020 (maatregelen kwaliteitsverbetering leraren en 
schoolleiders), extra geld beschikbaar. 
 
- Meer geld beschikbaar voor kwaliteit van scholen. 
 
- Referentieniveaus voor taal en rekenen. 
- De eisen van de overheid worden steeds strikter (onderwijsresultaten en 
inspectie) 
- Overheid maakt de taken van scholen steeds diverser en complexer 
(maatschappelijke vraagstukken, maatwerk, verantwoording afleggen). 
-  
De overheid moet bezuinigen. 
- Gemeente wordt verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Betere/meer 
samenwerking met het samenwerkingsverband. 
- Invloed van internationaliseringsprocessen (Europese Unie, OESO, 
UNESCO) spelen een steeds grotere rol. 

www.passendonderwijs.nl 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwer
pen/passend-onderwijs/documenten-
en-
publicaties/kamerstukken/2012/11/26
/kamerbrief-over-passend-onderwijs-
en-kwaliteit-speciaal-en-voortgezet-
speciaal-onderwijs.html 
 
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl
/actueel/omgaan-met-verschillen-
nader-bekeken-wat-werkt 
 
 
https://online.han.nl/sites/8-VDO-
MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evalua
tie/Attachments/18/onderwijsontwikk
elingen-op-een-rij.pdf 
 
 
https://online.han.nl/sites/8-VDO-
MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evalua
tie/Attachments/18/onderwijsontwikk
elingen-op-een-rij.pdf 
 
 
http://www.onderwijsinspectie.nl/act
ueel/publicaties/Opbrengstgericht+we
rken+in+het+basisonderwijs.html 
www.rijksoverheid.nl (onderwijs) 
 
 
 
 
http://www.taalenrekenen.nl/referent
iekader/ 
 
 
 
 
 
http://www.vng.nl/onderwerpenindex
/jeugd/decentralisatie-jeugdzorg 

  

http://duurzaam-onderwijs.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/26/kamerbrief-over-passend-onderwijs-en-kwaliteit-speciaal-en-voortgezet-speciaal-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/26/kamerbrief-over-passend-onderwijs-en-kwaliteit-speciaal-en-voortgezet-speciaal-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/26/kamerbrief-over-passend-onderwijs-en-kwaliteit-speciaal-en-voortgezet-speciaal-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/26/kamerbrief-over-passend-onderwijs-en-kwaliteit-speciaal-en-voortgezet-speciaal-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/26/kamerbrief-over-passend-onderwijs-en-kwaliteit-speciaal-en-voortgezet-speciaal-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/26/kamerbrief-over-passend-onderwijs-en-kwaliteit-speciaal-en-voortgezet-speciaal-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/11/26/kamerbrief-over-passend-onderwijs-en-kwaliteit-speciaal-en-voortgezet-speciaal-onderwijs.html
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/omgaan-met-verschillen-nader-bekeken-wat-werkt
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/omgaan-met-verschillen-nader-bekeken-wat-werkt
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/actueel/omgaan-met-verschillen-nader-bekeken-wat-werkt
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/18/onderwijsontwikkelingen-op-een-rij.pdf
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/18/onderwijsontwikkelingen-op-een-rij.pdf
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/18/onderwijsontwikkelingen-op-een-rij.pdf
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/18/onderwijsontwikkelingen-op-een-rij.pdf
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/18/onderwijsontwikkelingen-op-een-rij.pdf
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/18/onderwijsontwikkelingen-op-een-rij.pdf
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/18/onderwijsontwikkelingen-op-een-rij.pdf
https://online.han.nl/sites/8-VDO-MasterPDG/MP7/Lists/OWE%20Evaluatie/Attachments/18/onderwijsontwikkelingen-op-een-rij.pdf
http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/Opbrengstgericht+werken+in+het+basisonderwijs.html
http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/Opbrengstgericht+werken+in+het+basisonderwijs.html
http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/Opbrengstgericht+werken+in+het+basisonderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/
http://www.taalenrekenen.nl/referentiekader/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/decentralisatie-jeugdzorg
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/decentralisatie-jeugdzorg
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Bijlage III – Confrontatiematrix 

 

 

 

Hoe kan een leerkracht zo adaptief mogelijk 

werken in de klas, met de HGW-gedachte in 

het achterhoofd, waarbij het gevoel van 

tijdsgebrek wordt verminderd. 
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Goed teamgevoel 
      

Werknemers voelen zich goed 
in de huidige klas. 

      

Fanatiek in streven naar goed 
onderwijs & zorg 

      

ZW
A

K
TE

S 

Werknemers ervaren veel 
stress 

      

Veranderingen worden te snel 
doorgevoerd 

      

Werknemers voelen zich niet 
tijdig betrokken bij de 
besluitvorming 

      

 

 

 


