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Hoe ziet uw ideale basisschool eruit? Hoe werken leerkrachten daar met
elkaar samen aan de kwaliteit van het onderwijs? Hoe werken leerlingen
er aan hun eigen ontwikkeling? En welke rol hebben de directeur en 
andere leidinggevenden op die school om alles in goede banen te leiden?

In dit boek nemen we u graag mee in een uitgebreide schets van onze ideale
school. Dat is een school waar alle leerkrachten op een vergelijkbare en herken-
bare manier werken, zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Het is een
school waar leerkrachten professioneel met elkaar samenwerken aan steeds beter
onderwijs. Een school ook, waar alles goed is georganiseerd, waar effectief wordt
vergaderd en waar plannen uiteindelijk landen in de klas. En het is een school waar
de directeur en de overige leidinggevenden zorgen voor richting, ruimte en kaders,
zodat leerkrachten hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 

Om dit ideaal te bereiken, werkt de CED-Groep met basisscholen aan invoering van
De Betere Basisschool: een effectieve aanpak waarmee scholen gericht en 
gestructureerd duurzame veranderingen in gang kunnen zetten, behaalde resul-
taten kunnen borgen en kunnen voortbouwen aan een professionele onderwijs-
cultuur, waarin werken aan ‘steeds beter’ vanzelfsprekend is. 

Om zo ver te komen, staat basisscholen van alles te doen. Bijvoorbeeld op het 
gebied van effectief samenwerken – met een gefaseerde aanpak van plannen, 
duidelijke besluitvormingsprocedures en overzichtelijke vergadercycli. Voor veel
scholen is dat een pittige opgave, een avontuurlijke tocht met hobbels en valkuilen.
In dit boek komt u om die reden regelmatig het beeld van de expeditie tegen bij de
beschrijving van de uitdagingen die scholen met De Betere Basisschool aangaan. 
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Voor wie?

Dit boek is in eerste instantie geschreven voor de leidinggevenden op school: de 
directeur of schoolleider, de coördinatoren van de onder-, midden- en bovenbouw,
en de interne begeleider. In dit boek duiden we deze groep gemakshalve aan als de
leden van het managementteam of coördinatieteam (mt/coördinatieteam). Om op
school vernieuwingen door te kunnen voeren, zijn zij aangewezen op de actieve
inzet van alle leerkrachten. Zij moeten de vernieuwingen immers daadwerkelijk
vormgeven in hun klas. Ook zij kunnen dit boek gebruiken voor extra achtergrond-
informatie over de aanpak van De Betere Basisschool.   

Opzet

In dit boek nemen we u mee op de volgende route. Na de inleiding staan we in
hoofdstuk 1 stil bij de voordelen van De Betere Basisschool, de belangrijkste 
uitgangspunten van deze aanpak en de vijf fasen die steeds doorlopen worden bij
de ontwikkeling, implementatie en borging van alle plannen en nieuwe werkwijzen.
Hoofdstuk 2 gaat over het noodzakelijke voorwerk dat scholen te doen staat: 
het herzien van de visie en het bepalen van verbeterpunten, zodat de school op
grond hiervan enkele ononderhandelbare prioriteiten kan vaststellen.
In hoofdstuk 3 komen de organisatorische aspecten aan bod, die nodig zijn om de
beoogde verbeteringen en vernieuwingen door te voeren, zoals het formeren van
een coördinatieteam en enkele ontwikkelteams, het maken van planningen, het 
opzetten van een vergadercyclus en het maken van afspraken over nieuwe besluit-
vormingsprocedures.
Hoofdstuk 4 staat in het teken van leidinggeven. Het effectief aansturen van alle
veranderingen op school stelt namelijk hoge eisen aan de leiderschapsstijl en vergt
een evenwichtige combinatie van competenties in het coördinatieteam. In het 
verlengde hiervan komt in dit hoofdstuk ook het effectief en oplossingsgericht 
vergaderen aan bod: dat is nodig om in korte tijd tot breed gedeelde besluiten te
komen.
In hoofdstuk 5 staat het experimenteren met nieuwe werkwijzen centraal. Wat kan
de school doen om alle teamleden hierin mee te krijgen, zodat de voorgestelde
nieuwe werkwijzen daadwerkelijk landen in de klassen? Dat vraagt een veilige 
omgeving, gerichte begeleiding en een oplossingsgerichte benadering van weer-
standen.
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Hoofdstuk 6 gaat over het systematisch verhogen van de leeropbrengsten. De
school is inmiddels zo ver op weg, dat leerkrachten gezamenlijk en individueel
kunnen gaan sturen op resultaten van hun groepen. Hierbij bepalen hoe zij welke
leerlingen extra begeleiding nodig hebben, zodat de groep als geheel voldoet aan
de schoolnorm of schoolambitie. En dat hoeven niet vanzelfsprekend de zwakste
leerlingen te zijn… 
In hoofdstuk 7 leest u ten slotte meer over professioneel samenwerken. Met 
De Betere Basisschool kan de school in beeld brengen hoe ‘volwassen’ het team
functioneert en welke doorgroeimogelijkheden het heeft. Bijvoorbeeld op het 
gebied van oplossingsgerichte feedback geven, eigen verantwoordelijkheden 
oppakken en resultaatgericht samenwerken. Zo werkt de school toe naar meer
team- en taakvolwassenheid, met een ‘swingend’ team dat bestaat uit autonoom en
authentiek functionerende leerkrachten, die binnen de gestelde kaders zelfstandig
werken en samenwerken. 

Tussen deze hoofdstukken door vertellen vijf directeuren welke ervaringen zij 
opdeden met De Betere Basisschool. Wat hebben zij – met vallen en opstaan – 
op hun school uiteindelijk met deze aanpak bereikt? Wat heeft dit opgeleverd voor
de leerkrachten en de leerlingen? En wat hadden zij hier zelf aan voor hun eigen
functioneren als leidinggevende?

Veel leesplezier!

Leeswijzer
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Dankzij de ontwikkelteams komen alle leerkrachten
in beweging en kan de school aan een spannende
reis beginnen. 



De goede dingen doen… En die goede dingen goed doen… Iedereen die iets wil 
verbeteren in een organisatie staat voor deze twee uitdagingen. Ook directeuren,
schoolleiders en andere leidinggevenden van basisscholen – in dit boek verder 
aangeduid als leden van het coördinatieteam – die de slagkracht van hun school
willen vergroten. 

Wanneer je directeuren van basisscholen vraagt of zij de dingen doen die belangrijk
zijn, is het antwoord vaak veelzeggend. Elke dag weer loopt hun agenda als vanzelf
vol met alles wat er op hen af komt: vernieuwingen vanuit Den Haag, eisen van de
inspectie, telefoontjes van ouders, overleg met teamleden over nieuwe plannen,
ideeën en projecten… Maar ondertussen knaagt het onbehagen, omdat zij voor hun
gevoel te weinig toekomen aan alles wat zij eigenlijk zouden willen doen, zoals het
afleggen van klassenbezoeken om met leerkrachten inhoudelijk in gesprek te gaan
over de kwaliteit van het onderwijs op school. 

Vaak komen leidinggevenden in het coördinatieteam dus niet toe aan het ‘doen van
de goede dingen’. Laat staan dat zij erin slagen om alle zaken die ertoe doen op
school verder te verbeteren – en dus de goede dingen ook goed (of beter) te doen.
Zij zijn druk met geregel en reageren vooral ad hoc op alles wat voorbij komt. 
Er ontstaan allerlei ‘losse eindjes’, omdat plannen maar half worden ingevoerd. 
En de wel ingevoerde plannen leiden niet altijd tot de beoogde verbeteringen,
omdat ze onvoldoende worden geborgd en bewaakt. 

Als u dit beeld herkent en graag (veel) meer uit uw school en uw leerlingen wilt
halen, heeft u dit boek over De Betere Basisschool niet voor niets opengeslagen. 
U kunt het zien als een soort reisgids waarin alle stappen beschreven staan om
met uw school uiteindelijk uit te komen op plekken die nu misschien nog 
onbereikbaar lijken, maar die wel degelijk haalbaar zijn. Mits u de eerste stap 
durft te zetten…
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Richtingwijzer en routeplanner 

Allereerst kunnen basisscholen De Betere Basisschool gebruiken om helder te
krijgen welke kant zij uit willen. Hoe kan de school de missie en visie – als belang-
rijkste richtingwijzers – inzetten om koers te houden? En welke prioriteiten kan de
school stellen om bepaalde, zelfgekozen doelen te realiseren. Waar zegt de school
‘ja’ en ‘nee’ op? Bij al dit soort vragen kunt u De Betere Basisschool onderweg 
gebruiken als routeplanner om de meest logische en best begaanbare routes te
vinden, zo snel mogelijk vooruit te komen en zichtbare resultaten te boeken. Wij
bieden daarbij vergezichten, maar wijzen ook op gevaren, valkuilen en doodlopende
wegen die u beter kunt vermijden.

Voordat u werkelijk op pad kunt en ‘meters kunt gaan maken’, is het van belang 
om eerst de interne schoolorganisatie op orde te krijgen. Daarom staan we voor
vertrek uitvoerig stil bij de noodzakelijke voorbereidingen. Welke uitrusting heeft de
school nodig? Welke bagage is er nodig voor onderweg? En minstens zo belangrijk:
wat kan de school beter achter zich laten, omdat dat alleen maar ballast is? 
Voorafgaand aan de reis is het bovendien van belang om met het team het 
uiteindelijke doel te bepalen. Waar staan we nu en waar willen we met elkaar naar-
toe? En wanneer willen we aankomen op onze bestemming – onze hoofddoelen 
bereikt hebben? Zodra deze vragen met het team zijn beantwoord, kan de reis echt
beginnen. 

Met behulp van De Betere Basisschool kunt u: 
• bepalen waar de school nu staat (qua identiteit, maatschappelijk functioneren,

didactisch en pedagogisch handelen, en schoolorganisatie);
• de missie en visie van de school vertalen (of desnoods herformuleren), zodat die

werkelijk richting en perspectief bieden voor de praktijk van alledag;
• overeenstemming bereiken over de belangrijkste doelen en bijbehorende, 

concrete plannen;
• ontwikkelteams inzetten om de kwaliteitsstandaarden van uw school vast te

stellen;
• een organisatorische infrastructuur neerzetten van om alle vernieuwingen 

gestructureerd en planmatig te implementeren en te borgen;
• gaan sturen op kwaliteitsafspraken.

De Betere Basisschool
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Aan de slag! 

De afgelopen zeven jaar zijn tientallen basisscholen met De Betere Basisschool aan
de slag gegaan. Sommigen pakten de veranderingen snel op, anderen hadden er
meer moeite mee. Maar uiteindelijk haalden deze scholen de resultaten die wilden
bereiken: beter onderwijs, een enthousiast team, meer werkplezier, minder werk-
druk, applaus van de bovenschoolse directeur en complimenten van de inspectie. 

Kortom, alles is mogelijk als u besluit uw school met De Betere Basisschool een
boost te geven. 
Het uiteindelijke succes hangt af van de voorbereiding, planning en uitvoering van
plannen; de onderlinge samenwerking tussen de teamleden; de individuele 
kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden van alle leerkrachten; en de wijze waarop
het coördinatieteam de vernieuwingsslag in goede banen weet te leiden. 

Succes en graag tot ziens! 

Wil Hovy, CED-Groep
Rotterdam, mei 2016

Inleiding
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Met De Betere Basisschool kan de school plekken
bereiken die nu misschien nog onbereikbaar lijken,
maar die wel degelijk haalbaar zijn. 



Voordat de school aan de slag gaat met De Betere Basisschool is het goed om te
weten hoe deze aanpak er globaal uitziet en wat die de school kan opleveren.
Daarom komen in dit hoofdstuk de volgende onderwerpen aan bod:
• de voordelen van het werken met De Betere Basisschool
• de belangrijkste pijlers van deze aanpak
• de vijf fasen van De Betere Basisschool om gezamenlijk plannen te ontwikkelen

en nieuwe werkwijzen te implementeren en te borgen

Pluspunten van De Betere Basisschool 

Met De Betere Basisschool richt de school zich op het verbeteren van het onder-
wijs, het verhogen van de leerresultaten, het professionaliseren van het leider-
schap en de cultuur op school, het verstevigen van de organisatie en het
verhelderen van de besluitvorming en het versterken van het draagvlak voor alle
verbeteringen en vernieuwingen. Dat gebeurt op een heel planmatige manier met
een logisch opgebouwde aanpak. 
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De eerste ‘winst’ van De Betere Basisschool is: duidelijkheid over waar de school
voor staat en voor gaat. Dat is goed voor de leerlingen, ouders, leerkrachten, voor
alle overige partijen waarmee de school te maken heeft, en voor het functioneren
van de directeur en alle overige leidinggevenden in het mt. Een school die toewerkt
naar een duidelijke stip op de horizon is immers veel beter in staat keuzes te
maken en koers te houden: dit doen we wel en dat doen we niet – of nog niet. Want
we kunnen nu eenmaal niet alles tegelijk. En wat we doen, willen we goed doen;
dus we ronden eerst een plan af, voordat we aan iets nieuws beginnen. 

De Betere Basisschool biedt bovendien helderheid over wat er van teams, 
commissies en afzonderlijke leerkrachten en mt-leden wordt verwacht, hoe zij aan
het behalen van de gestelde doelen meewerken en hoe zij hierover intern commu-
niceren. Dat versterkt het draagvlak voor de ingezette vernieuwingen en maakt het
gemakkelijker om elkaar professioneel aan te spreken op gemaakte afspraken.
En nog een winstpunt: er ontstaat duidelijkheid over hoe de besluitvorming en de
uitvoering van plannen voortaan verlopen en welke spelregels daarbij gelden. Zodra
bijvoorbeeld met tachtig procent van de stemmen is besloten om een plan uit te
voeren, gaat iedereen daarmee aan de slag binnen de planning die ervoor staat –
ook de collega’s met twijfels of bezwaren. Zo biedt De Betere Basisschool het 
nodige houvast om op school gericht te werken aan meer effectiviteit en 
professionaliteit. 

De vijf pijlers van De Betere Basisschool 

Het werken met De Betere Basisschool vereist zowel van het mt als van de leer-
krachten een professionele attitude: een doelgerichte basishouding waarbij 
iedereen gestructureerd en systematisch te werk gaat binnen de hiervoor 
opgezette kaders en teamstructuur. Voor de meeste scholen betekent dit een heel
nieuwe manier van samenwerken en vergaderen: het wordt allemaal wat zakelijker
en misschien een tikje ‘harder’, maar ook duidelijker, doelgerichter, effectiever en
‘meer samen’. 
De aanpak van De Betere Basisschool is gebaseerd op vijf pijlers:
1. Voorwaardelijk denken
2. Planmatig werken en agenderen
3. Besluiten nemen
4. Sturen met standaarden en protocollen
5. Draagvlak creëren
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