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 “Moeilijke omstandigheden, die ons dwingen tot bepaalde prestaties, 
laten heel nieuwe talenten in ons opbloeien, waarvan de kiem ons altijd 
verborgen is gebleven en die we niet voor mogelijk hielden.”  
 
Arthur Schopenhauer (1788-1860) in: De Wereld als Wil en 
Voorstelling, deel 2, p. 277.  

 
 
 
 
 

Voorwoord 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting De Verre Bergen. 

Wij bedanken onze opdrachtgever voor het in ons gestelde vertrouwen 

en de constructieve suggesties tijdens de uitvoering van het onderzoek. 

Daarnaast bedanken we de respondenten die hun medewerking hebben 

verleend aan dit onderzoek. Hun enthousiasme en bevlogenheid zijn een 

mooie basis om het potentieel van Rotterdamse basisschoolleerlingen tot 

wasdom te brengen. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In Rotterdam volgen 51.364 leerlingen basisonderwijs (Rotterdam in 

Cijfers). Rotterdamse basisscholen worden geconfronteerd met een 

cumulatie van problemen en uitdagingen. Aan Risbo is gevraagd om een 

exploratief onderzoek uit te voeren dat een zo objectief mogelijk beeld 

verschaft van de belangrijkste knelpunten die een optimale benutting van 

het potentieel van leerlingen in het Rotterdamse primair onderwijs in de 

weg staan. Daarbij is het van belang dat het onderzoek ook inzicht geeft 

in onderliggende oorzaken en daarmee aanknopingspunten biedt voor 

mogelijke oplossingsrichtingen. De focus op het basisonderwijs is niet 

zonder reden. In vrijwel elk bereik van het verdere leven zijn de kansen 

van kinderen beter naarmate ze beter uit het basisonderwijs rollen 

(Jungbluth, 2014, p. 40). 

1.2 Centrale onderzoeksvraag 

De centrale onderzoeksvraag is breed geformuleerd en luidt als volgt: 

‘Welke problemen in het Rotterdamse primair onderwijs verhinderen dat 

het potentieel van de leerling optimaal wordt ontwikkeld, welke veel 

belovende oplossingsrichtingen zijn voorhanden en op welke manier 

sluiten deze oplossingsrichtingen aan bij de behoefte van het 

Rotterdamse primair onderwijsveld?’ 

Op basis van deze centrale onderzoeksvraag zijn de volgende 

deelvragen geformuleerd: 

1) Wat is een goede en werkbare definitie van ‘potentie’ wanneer we ons 

richten op het optimaal ondersteunen van leerlingen in het primair 

onderwijs? 

a) Wat zegt de literatuur over potentie – zowel kwalitatief en 

kwantitatief – en de manier waarop potentie het beste 

ontwikkeld/ondersteund kan worden? 

b) Werkt het Rotterdamse onderwijsveld (schoolbesturen, 

schooldirecteuren, leerkrachten en de gemeente) op dit moment 
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met een duidelijke visie rondom potentie en op welke manier is 

deze gedefinieerd? 

2) Wat zijn de problemen in het Rotterdamse primair onderwijs die 

verhinderen dat het potentieel van de Rotterdamse kinderen in deze 

leeftijdsgroep optimaal wordt ontwikkeld? 

a) Waardoor worden deze issues of problemen veroorzaakt? 

b) Wat zijn van alle problemen de drie tot vijf onderwerpen die de 

potentie van leerlingen het meest beperken?  

3) Welke veelbelovende oplossingsrichtingen en verbetermogelijkheden 

zijn voorhanden die het primair onderwijs in staat stellen om het 

potentieel van leerlingen beter te ondersteunen en op welke manier 

sluiten deze oplossingsrichtingen aan bij de behoefte van het 

Rotterdamse onderwijsveld? 

a) Welke verbetermogelijkheden worden aangedragen vanuit de 

wetenschap? 

b) Welke verbetermogelijkheden worden aangedragen vanuit 

onderwijsexperts en beleidsmakers? 

c) Welke verbetermogelijkheden en behoeften komen vanuit het 

onderwijs zelf? 

1.3 Onderzoeksmethoden  

Tijdens de uitvoering van dit onderzoek zijn verschillende fasen 

doorlopen. De eerste fase betreft een korte literatuurstudie. Het primaire 

doel van deze ‘quick scan’ is om inzicht krijgen in wat er in de 

vakliteratuur over onderwijs wordt verstaan onder ‘potentie van 

leerlingen’ en methoden om deze potentie te ontwikkelen en te benutten. 

In veel van de bestaande literatuur wordt in plaats van de term potentie, 

de term talent gebruikt. Ook de vakliteratuur over talent van leerlingen en 

(onder)benutting van talent is geraadpleegd. Het tweede doel van de 

quick scan was zicht krijgen op wat de visie van het Rotterdamse 

onderwijsveld (schoolbesturen, schooldirecteuren, leerkrachten en de 

gemeente) is op (de optimale benutting) van potentie en op welke manier 

deze is gedefinieerd. Daartoe hebben we actuele beleidsstukken 

bestudeerd van de gemeente, schoolbesturen, alsmede schoolplannen. 

Voorbeelden hiervan zijn beleidsstukken die zijn opgesteld in het kader 
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van programma’s als ‘Beter Presteren’ en meer recent in het kader van 

‘Leren Loont!’. In de ontwikkeling van beide programma’s speelden naast 

de gemeente ook schoolleiders, schoolbestuursleden, leraren en ouders 

een belangrijke rol. Daarnaast zijn vijf wetenschappelijke experts 

geraadpleegd om specifieke factoren nader te duiden, dan wel 

ontbrekende factoren op te sporen. Dit zijn onderwijsonderzoekers en 

hoogleraren die een breed overzicht hebben van de diverse uitdagingen 

die spelen in het basisonderwijs met betrekking tot het optimaal benutten 

van de talenten van alle leerlingen. De vijf experts zijn in overleg met de 

opdrachtgever geselecteerd. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand 

van een korte semigestructureerd vragenlijst.  

In de tweede fase zijn dertien onderwijsprofessionals in het 

(Rotterdamse) onderwijsveld (schoolleiders, coördinatoren, 

beleidsmedewerkers en adviseurs) bevraagd met als doel om hen te 

laten reflecteren op de resultaten van de deskstudie. De bevindingen uit 

de deskstudie zijn voorafgaand aan het interview gemaild aan de 

respondenten. De selectie en werving van de beoogde respondenten 

verliep in samenwerking met de opdrachtgever (zie bijlagen voor 

selectie). De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van een korte 

semigestructureerd vragenlijst. 

In de derde fase van het onderzoek zijn de empirische bevindingen 

worden getoetst in de vorm van een interactief atelier. De gedachte 

hierachter is dat op deze manier ook de ‘werkvloer’ in de gelegenheid 

wordt gesteld om concrete behoeften rondom talentontwikkeling en 

ontplooiing van leerlingen voor het voetlicht te brengen. Daarnaast 

hebben deelnemers in onderlinge samenspraak een prioritering gemaakt 

van concrete en beredeneerde behoeften en oplossingsrichtingen, 

waarbij de opdrachtgever mogelijk iets kan betekenen. De behoeften en 

gesignaleerde knelpunten die tijdens de interviews naar voren zijn 

gebracht vormden daarbij een belangrijke leidraad. 

1.4 Rotterdamse context 

De inwoners van Rotterdam zijn afkomstig uit 166 verschillende landen.1 

Rotterdam is daarmee een multiculturele stad met veel diversiteit. 

Diversiteit heeft betrekking op culturele, etnische, levensbeschouwelijke, 

                                                      
1  Ministerie van OCW (2015), Cultuur in beeld 2015, Den Haag. 
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cognitieve en sociaaleconomische verschillen. Deze verschillen zijn, hoe 

men ze ook waardeert en ervaart, een contextueel gegeven. Een ander 

Rotterdams gegeven is dat in veel Rotterdamse (probleem)wijken sprake 

is van een cumulatie van relatief veel sociaaleconomische problemen. Dit 

betreft een hoog niveau van werkloosheid, relatief veel fysieke en 

mentale gezondheidsproblemen en relatief veel laagopgeleide ouders 

(Onstenk & Tudjman, 2015, p. 14). In het Rotterdamse basisonderwijs 

heeft 33 procent van de leerlingen laagopgeleide ouders, terwijl het 

landelijke cijfer 13 procent is (Lusse, 2015, p. 7). Verder is Rotterdam de 

armste stad van Nederland. Bijna een vijfde van de Rotterdammers (18,7 

procent) leeft onder de armoedegrens.2 

Daarnaast hebben relatief veel leerlingen op scholen in probleemwijken 

gedragsproblemen en is er sprake van een hoog verloop van docenten. 

Verder wonen in Rotterdam veel leerlingen met verschillende 

achtergronden (diversiteit). Ook dat kan bepaalde problemen tot gevolg 

hebben, bijvoorbeeld op het gebied van integratie en taalachterstanden. 

De docenten in het Rotterdamse basisonderwijs zijn relatief jong. 

Scholen in probleemwijken moeten harder werken om effectief te zijn, 

omdat ze leerlingen bedienen die verschillende problemen kunnen 

hebben (armoede, conflicten thuis, etc.). Dat betekent dat er een groter 

beroep op de pedagogische kwaliteiten van de leerkracht zal worden 

gedaan. Dat is meteen de spagaat waarin het Rotterdamse 

basisonderwijs zich bevindt: docenten in het Rotterdamse basisonderwijs 

moeten beschikken over heel veel competenties en ervaring om met 

bovengenoemde problematieken om te kunnen gaan, terwijl deze 

docenten in de praktijk lastig te vinden (en aan Rotterdamse scholen te 

binden) zijn. Daar komt bij dat docenten in het basisonderwijs, wat 

kennis- en opleidingsniveau betreft, vaak niet meer tot de top behoren. 

Schoolleiders in het basisonderwijs waren bijvoorbeeld van mening dat 

het niveau van de PABO omhoog zou moeten (Bulsink, 2015). De laatste 

jaren is overigens wel het nodige in beweging gezet om de kwaliteit van 

de de PABO te verbeteren. 

“In Rotterdam zijn de problemen relatief groot of misschien iets groter 

dan in andere delen van Nederland” (interview expert).  

                                                      
2  CBS (2015) Armoede en sociale uitsluiting 2015, Den Haag. 
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1.5 Centrale begrippen 

Uit internationaal vergelijkend onderzoek van OESO blijkt dat het 

Nederlandse basisonderwijs relatief goed presteert (Janssen, 2016, p. 

17). Grootschalig onderzoek van het ITS maakt wel duidelijk dat er in het 

primair onderwijs sprake is van onderbenutting van het talent of de 

potentie van leerlingen, vooral onder autochtone en Turkse kinderen 

(Mulder, Roeleveld, & Vierke, 2007, geciteerd in Mooij & Fettelaar, 2010, 

p. 5). Ook de PO-Raad constateert dat in het PO talent onnodig wordt 

verspild en bepleit daarom om elk talent de kans te geven zich te 

ontwikkelen (PO-Raad, 2010).  

De eerste vraag die in dat kader moet worden gesteld is wat onder talent 

of potentie van leerlingen moet worden verstaan?  

In de literatuur wordt verschil gemaakt tussen een ‘potentie tot’ en een 

‘feitelijk behaalde’ leerprestatie (Mooij & Fettelaar, 2010, p. 6). Daarmee 

is potentie iets wat leerlingen letterlijk ‘in’ zich hebben, maar wat zich niet 

noodzakelijkerwijs uit in feitelijk waarneembare prestaties en 

gedragingen. Omdat potenties doorgaans niet zichtbaar zijn, kan het 

lastig zijn om potenties van leerlingen te signaleren en te meten. 

Daarnaast worden in de literatuur de begrippen potentie en talent als 

synoniemen gebruikt (Mooij & Fettelaar, 2010, p. 5).  

Het woord talent laat zich niet eenvoudig vatten in een eenduidige 

betekenis. In de literatuur bestaat een overvloed aan definities, maar is er 

nog geen consensus over de betekenis van het concept talent (Dewulf, 

Van Meeuwen & Tjepkema, 2010; Davidson, 2009; Gagné, 2004; Koshy 

& Pascal, 2011; Segers & Hoogeveen, 2012; Subotnik et al., 2011; 

Worrell & Erwin, 2011). Wanneer iemand talent heeft, excelleert hij of zij 

op een bepaald gebied ten opzichte van anderen. Verder kunnen 

mensen, bij dit onderzoek zijn dit leerlingen van Rotterdamse 

basisscholen, beschikken over meerdere talenten. Het is moeilijk om 

consensus te bereiken over het vraagstuk in hoeverre talent aangeboren 

of aangeleerd is (Inspectie van het Onderwijs, 2012, p. 56). Om talenten 

optimaal te kunnen ontplooien, benadrukt Marzano (2007) dat niet alleen 

een beroep gedaan kan worden op leerlingen zelf, maar dat ook 

docenten en de school als geheel hierbij betrokken zijn. Om talenten te 

kunnen stimuleren moeten deze eerst worden ontdekt. Voor het 

signaleren van talent kan een school instrumenten inzetten, maar de 

oplettendheid van docenten is ook belangrijk. 
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“Talent is een moeilijk woord, omdat mensen vaak andere dingen denken 

dan je bedoelt. Het is een beetje een vergaarbak geworden” (interview 

expert).  

Volgens Gagné (2004) is talent een verzameling van hoogontwikkelde 

kennis en vaardigheden op basis van een natuurlijke aanleg van het kind, 

die tot bloei kan komen dankzij een stimulerende omgeving en eigen 

motivatie. Deze definitie is smal in de zin dat de hoogontwikkelde kennis 

en vaardigheden zichtbaar zijn, zoals een wonderkind dat op jonge 

leeftijd op hoog niveau een muziekinstrument bespeelt. Een bredere 

definitie van talent neemt ook de specifieke kwaliteiten mee van 

leerlingen die (nog) niet zichtbaar zijn en dus ‘latent’ zijn. Kinderen 

kunnen dus meer in hun mars hebben dan ze op een bepaald moment of 

in een specifieke setting, bijvoorbeeld de klas, laten zien.  

“Talent is ook je eigen interesses leren ontdekken, je eigen kwaliteiten 

leren ontdekken en daarbij passende keuzes maken (…) Ook het 

vergroten van de wereld is een heel belangrijk ding in het ontwikkelen 

van talenten” (interview expert). 

Een kritische kanttekening bij de definitie van Gagné is dat expliciet wordt 

gesproken van hoogontwikkelde kennis en vaardigheden. Ook de 

wetenschappelijke literatuur over ‘gifted pupils’ of ‘gifted students’ is vaak 

gericht op getalenteerde leerlingen die bovenmaats presteren en in 

bestaande curricula vaak niet het optimale uit zichzelf kunnen halen 

(Gallagher e.a., 1997; Little, 2012; Mooij, 2013). Deze focus roept 

doorgaans eenzijdige associaties op, namelijk ‘wonderkinderen’, 

leerlingen of studenten, die over uitzonderlijke talenten beschikken en 

dus ergens in ‘uitblinken’. De meest talentvolle leerlingen worden ook wel 

toptalenten genoemd. Natuurlijk is het belangrijk dat deze toptalenten 

worden uitgedaagd, maar de focus van dit exploratieve onderzoek is 

breder. Het uitgangspunt van dit onderzoek is dat ieder kind specifieke 

mogelijkheden in huis heeft en dat het een uitdaging van basisscholen is 

om deze ‘verborgen’ potenties, mogelijkheden of talenten uit de 

leerlingen te halen en aan de oppervlakte te brengen. De uitdaging is dus 

om uit alle leerlingen te halen wat erin zit. Om die reden zal in dit 

onderzoek de term potentie worden gehanteerd, vanuit de gedachte dat 

iedere leerling in het basisonderwijs potentie en mogelijkheden heeft. 

Deze benadering sluit aan op het onderscheid dat Dewulf, Van Meeuwen 

en Tjepkema maken tussen ‘talent’ en ‘talent in actie’. Talent hebben 

betekent dat iemand beschikt over een natuurlijke aanleg om bepaalde 
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activiteiten schijnbaar moeiteloos te kunnen uitvoeren. Talent hebben 

betekent echter niet automatisch dat dit talent zichtbaar is in het 

handelen. Talent zegt in de eerste plaats iets over het potentieel van 

mensen. Talent dat zich uit in excellente gedragingen kan ‘talent in actie’ 

worden genoemd (DeWulf, Van Meeuwen & Tjepkema, 2010, p. 12). 

Een problematisch gegeven is dat bij gelijk talent kinderen van 

laagopgeleiden systematisch minder leren. Iemands sociale achtergrond 

lijkt voor schoolsucces haast net zo belangrijk te zijn als talent 

(Jungbluth, 2014, p. 10). Jungbluth bepleit daarom een stevig 

kansenbeleid in het basisonderwijs (Idem, p. 55). 

Het potentieel van leerlingen kan betrekking hebben op verschillende 

domeinen. Dit kunnen domeinen zijn die binnen het primair onderwijs 

worden getoetst, bijvoorbeeld taalvaardigheid en rekenen (Drenth, 2014). 

Potenties van leerlingen kunnen echter ook betrekking hebben op zaken 

die minder goed meetbaar zijn, bijvoorbeeld creativiteit of specifieke 

sociale of praktische vaardigheden. Een brede kijk op de wereld kan 

daarbij helpen. 

“Het vergroten van de wereld van kinderen is een belangrijke voorwaarde 

voor kinderen om hun potentieel te ontdekken” (interview expert). 

Buitenschoolse activiteiten kunnen daar een belangrijke rol in vervullen, 

bijvoorbeeld weekendscholen. Andere factoren zijn zelfvertrouwen, 

motivatie en welbevinden. Een veilige (leer)omgeving is daarbij van groot 

belang bij het tot bloei laten komen van leerlingen. 

“Het allerbelangrijkste is dat je in staat bent om een klimaat te creëren in 

je school waarin kinderen zich veilig voelen waardoor ze kunnen leren 

(…) Uiteindelijk gaat het om het zelfvertrouwen van het kind om te 

kunnen leren en daarvoor heeft het vertrouwen nodig” (interview expert). 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen enerzijds 

persoonlijke, al dan niet aangeboren, kenmerken van leerlingen en 

studenten en anderzijds de realisatie van die kenmerken in 

onderwijssituaties (Mooij & Fettelaar, 2010, p. 6). Ook aangeboren 

talenten kunnen in potentie niet gerealiseerd worden wanneer deze niet 

op een constructieve manier ondersteund worden. In de klas vinden 

sociale interacties plaats en wordt talent in meer of mindere mate 

gestimuleerd (Severiens, 2010, p. 9).  
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Werkdefinities:  

Talent betreft een verzameling van kennis en vaardigheden van 

leerlingen van Rotterdamse basisscholen die reeds tot bloei zijn 

gekomen (en dus zichtbaar zijn) of (nog) tot bloei kunnen komen (dus 

latent aanwezig) dankzij een stimulerende omgeving (op school) en eigen 

motivatie.  

Talentontwikkeling in het Rotterdamse basisonderwijs is het tot bloei 

laten komen van de talenten van alle afzonderlijke leerlingen op 

basisscholen.  

Potenties zijn de mogelijkheden die leerlingen in zich hebben, maar die 

soms (nog) niet zichtbaar zijn. De uitdaging van Rotterdamse 

basisscholen is om leerlingen in staat te stellen of te stimuleren om het 

potentieel van alle afzonderlijke leerlingen optimaal te benutten.  

1.6 Beleidsprogramma’s in Rotterdam 

Vanuit de geproblematiseerde perceptie dat het talent van Rotterdamse 

leerlingen doorgaans onderbenut wordt, heeft talentontwikkeling een plek 

gekregen in verschillende Rotterdamse beleidsprogramma’s met als doel 

om het allerbeste uit Rotterdamse leerlingen te halen. Met het 

beleidsprogramma Beter Presteren (2010-2014) beoogden de gemeente 

Rotterdam en Rotterdamse schoolbesturen het allerbeste uit hun 

leerlingen te halen. De inzet daarbij was het verbeteren van de 

onderwijsresultaten door opbrengstgericht te werken met meer effectieve 

leertijd, een meer professionele schoolomgeving en het vergroten van de 

betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière van hun kinderen. Een 

uitgangpunt van dit beleidsprogramma was dat goed onderwijs cruciaal is 

voor talentontwikkeling (Gemeente Rotterdam e.a., 2014, p. 7). In het 

Rotterdamse onderwijsbeleid Leren Loont! (2015) zijn verschillende 

ambities verwoord. Ambities die raakvlakken hebben met het 

basisonderwijs zijn dat aan alle Rotterdamse peuters de gelegenheid 

wordt geboden om deel te nemen aan kwalitatief goede voorschoolse 

voorzieningen, dat alle leraren en pedagogische medewerkers continu 

bezig zijn met hun vakdidactische en inhoudelijke ontwikkeling, en de 

ambitie om in 2017 het digitaal talentportfolio in het po, vo en mbo op 

elkaar af te stemmen. 
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In het beleidsprogramma Zuid werkt! is talentontwikkeling één van de 

pijlers (Gemeente Rotterdam e.a., 2011, p. 10). De focus van dit 

beleidsprogramma is breder dan louter onderwijs, maar laat wel zien dat 

talentontwikkeling in het Rotterdamse (onderwijs)beleid een ingeburgerd 

begrip is. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook op nationaal niveau zijn 

initiatieven ontplooid om de (leer)prestaties van basisschoolleerlingen te 

verbeteren. Een voorbeeld is het Actieplan Basis voor Presteren (2011). 

In het betreffende actieplan werden de prestaties van leerlingen expliciet 

gekoppeld aan het talent van leerlingen. Om elk talent te benutten werd 

in het actieplan een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 

noodzakelijk geacht (Ministerie van OCW, 2011). 

1.7 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten uit de deskstudie en de reflectie 

daarop door verschillende expert beschreven. In hoofdstuk 3 worden de 

resultaten van de interviews en focusgroep met Rotterdamse 

onderwijsprofessionals belicht. In hoofdstuk 4 staan de conclusies van 

het onderzoek en enkele reflecties. 

  

 

 





17 

Hoofdstuk 2 Deskstudie en interviews met experts 

2.1 Inleiding 

Aan de hand van een deskstudie en een gespreksronde bij verschillende 

onderwijsexperts kunnen verschillende factoren worden benoemd die 

verklaren waarom het potentieel van basisschoolleerlingen niet optimaal 

wordt benut. Bij het belichten van deze factoren wordt een uniform 

beschrijvingskader gehanteerd, waarbij steeds eerst de betreffende factor 

wordt beschreven, daarna de complicaties of knelpunten en ten slotte de 

mogelijke oplossingsrichtingen die in de literatuur worden aangereikt. De 

factoren zijn geclusterd naar verschillende analyseniveaus: individu, klas, 

school en omgeving. 

2.2 Analyseniveau: individuele leerling 

Te weinig zicht op thuissituatie van leerlingen 

Het is belangrijk om zicht te krijgen op individuele problemen waarmee 

leerlingen op school en thuis worstelen. Scholen hebben vaak geen goed 

zicht in de problemen waarmee leerlingen buiten de schooltijden 

geconfronteerd kunnen worden.  

 

“Als je eigenlijk niet weet wat een kind thuis meemaakt, dan is het ook 

heel moeilijk om zo’n kind te ondersteunen in de ontwikkeling in brede 

zin” (interview). 

 

Huisbezoeken kunnen helpen om daar inzicht in te krijgen. Scholen 

hebben hier doorgaans geen tijd voor, want huisbezoeken zijn 

tijdsintensief. Daar staat tegenover dat met huisbezoeken een brug wordt 

gebouwd naar de ouders toe en een basis gelegd voor 

ouderbetrokkenheid (zie bespreking aldaar). Als er dan op een later 

moment problemen optreden met leerlingen, dan is het makkelijker voor 

scholen om ouders daarop aan te spreken en kunnen scholen meer 

samen optrekken met ouders bij de ondersteuning van die kinderen. We 

gaan hier verder op in bij het analyseniveau Omgeving van de school.  
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Onvoldoende maatwerk 

Van oudsher is het onderwijs gericht op het bedienen van de 

middenmoot. Deze middenmoot is de norm. Leerlingen die beneden deze 

norm presteerden krijgen het stempel ‘zwak’ opgeplakt. Vervolgens 

werden veel inspanningen verricht om de zwakke leerlingen aan boord te 

houden.  

 

Tot voor kort was er aanzienlijk minder aandacht voor leerlingen die 

bovenmaats presteerden, de zogeheten excellente leerlingen. 

Tegenwoordig is er onder het label van excellentie in het onderwijs ook 

aandacht voor deze groep leerlingen. Als deze leerlingen niet voldoende 

worden uitgedaagd, kunnen zij als gevolg daarvan ook ondermaats gaan 

presteren. 

 

In het kader van de focus van dit onderzoek is het belangrijk om te wijzen 

op het feit dat talentontwikkeling idealiter is gericht op iedere leerling, dus 

zwakke, gemiddelde en excellente leerlingen. Binnen (basis)scholen lijkt 

steeds meer aandacht te komen voor gedifferentieerd onderwijs. Door 

het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften kan er effectiever 

les worden gegeven. De leerlingen werken op hun eigen niveau en 

tempo. Leerlingen worden hierdoor op hun eigen niveau uitgedaagd. 

Tegenwoordig wordt in dat kader gesproken van gepersonaliseerd 

onderwijs. Omdat dit een relatief nieuw concept is, ontbreekt het 

vooralsnog aan een eenduidige en gezaghebbende definitie. Wel wordt 

gepersonaliseerd onderwijs in de literatuur gekoppeld aan verschillende 

onderscheidende kenmerken, namelijk het feit dat de leerling centraal 

staat, maatwerk, learning analytics3 en de inzet van nieuwe 

technologische toepassingen in het onderwijs (De Kool, 2014). Het 

laatstgenoemde kenmerk is overigens betwistbaar, want 

gepersonaliseerd onderwijs is niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan ICT. 

Het introduceren van gedifferentieerde werkvormen en -begeleiding, 

didactische concepten, les- en instructiemethoden zijn namelijk ook 

voorbeelden van gepersonaliseerd onderwijs, waarbij ICT niet aan te pas 

hoeft te komen (De Kool, 2014, p. 15). In het voortgezet onderwijs is het 

thema gedifferentieerd/ gepersonaliseerd onderwijs belegd in het project 

Leerling 2020. Dit project heeft als doel de verdere ontwikkeling van 

                                                      
3  Learning analytics betreft het uitvoeren van intelligente analyses op basis van grote 

hoeveelheden data over leerlingen, zodat individuele leerpatronen zichtbaar kunnen worden 
gemaakt en leerlingprofielen kunnen worden opgesteld. Zie Dawson e.a., 2010. 
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verschillende vormen van differentiëren in het voortgezet onderwijs te 

faciliteren (http://leerling2020.nl/). Voor het primair onderwijs is het 

belangrijk om de wetenschappelijke en praktische inzichten die in het 

kader van dit project worden opgedaan, op de voet te volgen. 

 

Hoewel de verwachtingen ten aanzien van gepersonaliseerd onderwijs 

hoog zijn, is de feitelijke impact ervan in de praktijk lastig te meten, 

bijvoorbeeld op de motivatie en prestaties van leerlingen. Dat geldt 

overigens voor de impact van alle ICT op scholen in binnen- en 

buitenland (De Kool, 2012, p. 50). Dit mag overigens geen reden zijn om 

dan maar af te zien van gepersonaliseerd onderwijs, integendeel. 

Kleinschalige experimenten en pilots zijn juist wenselijk om de baten en 

lasten van gepersonaliseerd basisonderwijs inzichtelijk te maken. De 

perceptie van onderwijsmedewerkers in het basisonderwijs is in ieder 

geval wel dat persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van leerlingen 

het doeltreffends is om hun prestaties te verhogen (Bulsink, 2011). 

In klassen met diversiteit is de noodzaak van differentiatie in het 

onderwijs nog groter. Het lesgeven aan leerlingen in klassen met veel 

diversiteit vraagt namelijk om verschillende pedagogische benaderingen, 

leermateriaal en instructiemethoden (Severiens, Wolff & Van Herpen, 

2014). Dat is overigens wel makkelijker gezegd dan gedaan. Het bieden 

van maatwerk vraagt namelijk veel van docenten en niet alleen op het 

gebied van competenties. Maatwerkonderwijs kan namelijk ook 

ingrijpende consequenties hebben voor de voorbereiding, vormgeving en 

monitoring van de lessen. Nieuwe technologie kan hier een faciliterende 

rol bij spelen. Gedifferentieerd lesgeven vereist wel passend en flexibel 

(digitaal) leermateriaal. Uitgevers zijn daarbij aan zet om hierin te 

voorzien.  

 

Bij gepersonaliseerd onderwijs kunnen ook kanttekeningen worden 

geplaatst. Uit onderzoek blijkt dat achterstandsleerlingen doorgaans te 

laag worden ingeschat door leerlingen en daardoor niet voldoende 

leerstof krijgen aangeboden, waardoor hun achterstanden in stand 

blijven.4 Gepersonaliseerd leren vereist dus een flexibel systeem, waarbij 

het niveau van leerlingen tussentijds herzien en bijgesteld kan worden. 

 

                                                      
4  Jungbluth, geciteerd in: Vrij Nederland (2015) ‘De hogere klasse heeft haar standenonderwijs 

weer terug’, https://www.vn.nl/de-hogere-klasse-heeft-haar-standenonderwijs-weer-

terug/, geraadpleegd op 17 februari 2016. 
 

http://leerling2020.nl/
https://www.vn.nl/de-hogere-klasse-heeft-haar-standenonderwijs-weer-terug/
https://www.vn.nl/de-hogere-klasse-heeft-haar-standenonderwijs-weer-terug/
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Belangrijk is om te wijzen op het feit dat achterstandsleerlingen niet louter 

een (groot)stedelijk fenomeen zijn, Ook in Oost-Groningen en Zuid-

Limburg is sprake van grote groepen leerlingen die opmerkelijk laag uit 

het onderwijs rollen (Jungbluth, 2014, p. 12). Dit is dus een blinde vlek. 

Taalachterstanden 

Aanvankelijk stond de beheersing van de Nederlandse taal niet hoog op 

de maatschappelijke agenda. Aan het behoud van de eigen culturele 

identiteit werd meer waarde gehecht dan aan integratie. Inmiddels is het 

tij veranderd en wordt het beheersen van de Nederlandse taal als een 

belangrijke voorwaarde voor integratie gezien en een cruciale factor bij 

het succesvol doorlopen van de onderwijsloopbaan en de 

beroepscarrière die daarop volgt. Taalachterstand is onder leerlingen één 

van de meest voorkomende problemen. Veel leerlingen volgen onderwijs 

onder hun niveau vanwege een taalachterstand (Onstenk & Tudjman, 

2015, p. 15). Taalachterstanden kunnen ontstaan bij kinderen van ouders 

die de Nederlandse taal niet goed beheersen, maar ook optreden in 

gezinnen waar (autochtone) ouders laaggeletterd zijn en moeite hebben 

met lezen en schrijven. Ook kinderen van hoogopgeleide expats kunnen 

problemen hebben met de Nederlandse taal, omdat deze taal bij hen 

thuis niet gesproken wordt. Eén op de negen Nederlanders is 

laaggeletterd.5 Dat is een serieus probleem, omdat er een relatie bestaat 

tussen lezen en onderwijssucces.6 In Rotterdam is het probleem nog 

groter, want één op de vijf Rotterdammers is onvoldoende taalvaardig om 

zich zelfstandig te redden in de samenleving (Van der Pluijm, 2015, p. 

19).  

 

Uit onderzoek blijkt dat de taalscores in de bovenbouw van het 

Rotterdamse basisonderwijs achterblijven ten opzichte van vergelijkbare 

scholen in Nederland. Het wegwerken van taalachterstanden is daarom 

een grote uitdagingen voor (Rotterdamse) basisscholen. Hierbij dient wel 

te worden benadrukt dat niet alleen de basisscholen, maar ook de ouders 

van kinderen met taalachterstanden een verantwoordelijkheid hebben om 

zelf de Nederlandse taal te leren en hun kinderen te stimuleren om dat 

ook te doen, bijvoorbeeld in de vorm van taalcursussen volgen, 

bibliotheken bezoeken en Nederlandstalige (les)boeken te lezen. 

                                                      
5  http://www.lezenenschrijven.nl/feiten, geraadpleegd op 21 april 2016. 
6  Ministerie van OCW (2015) Cultuur in beeld 2015, Den Haag, p. 32. 

http://www.lezenenschrijven.nl/feiten
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2.3 Analyseniveau klas 

Negatieve dynamiek in de klas 

Bij de (talent)ontwikkeling van leerlingen moet de rol van leeftijd- en 

klasgenoten niet worden onderschat (Verschueren, 2015). In de klas 

leren leerlingen met en van elkaar, er vinden sociale interacties plaats, er 

is contact met de docenten, er worden werkvormen toegepast en lesstof 

aangeboden en toegelicht. In de klas worden verschillen in prestaties 

vergroot of verkleind. In de klas wordt talent in meer of mindere mate 

gestimuleerd. Klasgenoten, in de internationale literatuur aangeduid met 

‘peers’, lijken cruciaal te zijn voor de ontwikkeling van kinderen 

(Gommans, Cillessen, Stevens & ter Bogt, 2014; Verschueren, 2015). 

Peerrelaties kunnen op verschillende manieren bekeken worden, 

namelijk op het niveau van individuele leerlingen, op dyadisch niveau 

(twee leerlingen onderling) of op groepsniveau. De gerichtheid van 

leerlingen op hun klasgenoten en vrienden wordt gedurende hun 

onderwijsloopbaan steeds groter (LaFontana & Cillessen, 2009). 

 

“Uit mijn onderzoek naar peerrelaties blijkt dat er hele duidelijke relaties 

zijn tussen het sociale functioneren en het cognitieve functioneren van 

leerlingen (…) Het is voor mij evident dat sociaal gedrag een belangrijke 

rol speelt in leerprestaties” (interview). 

 

Bij de talentplooiing van leerlingen is een positieve klasomgeving voor 

kinderen heel belangrijk. 

 

“Elementen zoals iemand een compliment kunnen geven, iemand kunnen 

vergeven (…) empathie, iemand kunnen helpen, dat zijn elementen van 

pro-sociaal gedrag, die echt bijdragen aan een positief klasklimaat” 

(interview). 

 

Deze elementen zijn veelvuldig onderzocht en toegepast op Charter 

Schools in de Verenigde Staten. 

 

Peers kunnen zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op 

schoolsucces (Severiens, 2010, p. 9). In klassen met veel 

probleemleerlingen is de kans aanwezig dat negatieve invloeden gaan 

overheersen. Ook kan daarin een klimaat worden gecreëerd waarbinnen 

leerlingen zich niet veilig voelen. 
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“Het is belangrijk om veel breder te kijken naar leerlingen en dus niet 

alleen naar Citoscores en smallere schoolse indicatoren, maar ook naar 

welbevinden en geluk van leerlingen” (interview). 

 

Peerrelaties in een schoolcontext worden mede beïnvloed door leraren 

(Verschueren, 2015, p. 216). 

 

In de theorie van Cohen is de klas een sociaal systeem en is de status of 

positie van de leerling in het sociale systeem één van de belangrijkste 

bepalende factoren voor schoolprestaties. Daarnaast is Cohen groot 

voorstander van samenwerkend leren in de klas. Dit betekent dat 

leerlingen samenwerken aan taken in de klas. Een van de problemen van 

samenwerkend leren is dat sommige groepsleden domineren, terwijl 

anderen nauwelijks participeren. Dit heeft met status te maken. Van 

leerlingen met een hoge status wordt verwacht dat ze competent zijn. Dat 

kan onbedoeld leiden tot een situatie waarin leerlingen met een hoge 

status actiever en invloedrijker zijn en meer leren dan leerlingen die 

minder competent worden geacht te zijn. Docenten kunnen hun klas zo 

organiseren dat dit mechanisme in werking treedt, maar ook ervoor 

zorgen dat dit mechanisme doorbroken wordt. Cohen spreekt in dat geval 

van de multidimensionale klas (Cohen in: Severiens, 2010, p. 17). In de 

multidimensionele klas is er gevarieerd leermateriaal, worden 

verschillende methoden gebruikt, zijn leerlingen autonoom, worden 

verschillende groepen samengesteld en vindt de beoordeling plaats op 

verschillende dimensies. 

 

Een kritische houding is belangrijk, maar het mag niet doorslaan. 

 

“Niemand wordt gelukkig van kritiek” (interview). 

 

Bepalend is natuurlijk wel de wijze waarop kritiek wordt gebracht. 

Opbouwende kritiek stimuleert doorgaans eerder tot leren dan 

afbrekende kritiek. Er moet dus ook aandacht zijn voor een positieve en 

‘veilige’ (werk)omgeving, want dat zorgt ervoor dat mensen productiever 

zijn.  

 

“Een constructief, positief, open, sociaal klimaat bevordert het leren” 

(interview). 
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Een positief klimaat heeft ook invloed op de talentontwikkeling van 

leerlingen. 

 

“Talenten kunnen zich meer ontplooien in een positieve omgeving dan in 

een negatieve omgeving” (interview). 

 

Ook het kunnen waarderen van successen van de ander is belangrijk. 

 

“De uitdaging is het creëren van een klimaat van respect waar mensen 

elkaars (…), ook waar mensen waardering hebben voor elkaars 

prestaties en niet jaloers zijn of het gebruiken om iemand anders te 

pesten, maar ook in staat kunnen zijn om elkaar complimenten te geven 

als iemand iets kan, dat is natuurlijk een context waarin talent tot 

ontwikkeling kan komen” (interview). 

 

Leerkrachten kunnen door relatief eenvoudige interventies het sociale 

klimaat in de klas verbeteren, bijvoorbeeld door kinderen naast elkaar te 

zetten die elkaar niet kennen of elkaar minder mogen.  

 

“Leerlingen regelmatig op andere plekken zetten in de klas, zodat ze 

elkaar beter leren kennen en vooroordelen over andere leerlingen 

weggenomen kunnen worden. Onbekend maakt namelijk onbemind” 

(interview). 

 

Groepsnormen in verband met het belang van inzet en presteren op 

school kunnen invloed hebben op de inzet het schoolprestaties van 

leerlingen (Verschueren, 2015, p. 218). Een groepsnorm kan bijvoorbeeld 

zijn dat de inzet op school niet stoer is en dat ‘studiebollen’ worden 

gepest. Deze groepsnormen kunnen door dominante of populaire 

leerlingen worden bepaald. Het kan lastig zijn om de negatieve invloed 

van dominante leerlingen in een klas te doorbreken.  

 

“Als je tegen de stoerste jongens kunt zeggen dat het klimaat hier niet is 

om de leraar uit te dagen en te roken op de speelplaats, maar het stoere 

is hier goed je best doen op school, opkomen voor elkaar, een team zijn, 

als je dat kunt uitdragen en je kunt dan de rest mee krijgen, dan heb je 

het bereikt” (interview). 
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Tijdens lerarenopleidingen en nascholingstrajecten kunnen docenten 

worden uitgedaagd om te reflecteren op hoe zij peerrelaties in hun klas in 

gunstige zin kunnen ombuigen en hen alerter maken voor onbedoelde 

negatieve effecten van hun interactieve gedrag (Verschueren, 2015, p. 

220). Een knelpunt is vaak het ontbreken van tijd voor nascholing.  

Te grote klassen en/of gebrekkig sociaal systeem in de klas 

De gemiddelde basisschoolklas heeft 23,3 leerlingen. Er bestaat grote 

variatie in groepsgroottes, zowel tussen basisscholen als binnen 

basisscholen. Ongeveer 65 procent van alle groepen in het 

basisonderwijs telt minder dan 26 leerlingen. Zo’n 6 procent van de 

groepen telt meer dan 30 leerlingen. Hoe groter de klassen, hoe meer de 

docent zijn of haar aandacht moet verdelen over deze leerlingen. Het is 

evident dat klassen met meer dan dertig leerlingen lastig zijn om te 

begeleiden door één docent, al dan niet ondersteund door 

onderwijsassistenten. Grote scholen formeren gemiddeld grotere 

groepen dan kleine scholen.7 Er is geen wetenschappelijk onderzoek 

verricht die uitsluitsel geeft over de ideale klassengrootte.  

Kwaliteit van het onderwijs beneden de maat 

Kwaliteit is een ambigu begrip. De informatie over schoolkwaliteit is 

twijfelachtig (Jungbluth, 2014, p. 48). De kwaliteit van het 

(basis)onderwijs is het gevolg van beoordelingscriteria en deze kunnen 

zowel objectief als subjectief van aard zijn. Als gevolg hiervan kunnen de 

Inspectie van het Onderwijs, de scholen, de ouders en de leerlingen de 

kwaliteit van het basisonderwijs op verschillende manieren beoordelen en 

ervaren. De Inspectie van het Onderwijs stelt de kwaliteit van het 

basisonderwijs vast met behulp van meetbare normindicatoren, waarbij 

van oudsher veel aandacht wordt besteed aan de behaalde resultaten op 

het gebied van taal en rekenen.  

 

“De verleiding is groot om alles wat een leerling leert in het primair 

onderwijs uit te drukken in getallen. Dat mag natuurlijk, maar dan moet je 

wel de beperking daarvan zien” (interview). 

 

                                                      
7  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2013/12/09/gemiddelde-basisschoolklas-

heeft-23-3-leerlingen 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2013/12/09/gemiddelde-basisschoolklas-heeft-23-3-leerlingen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2013/12/09/gemiddelde-basisschoolklas-heeft-23-3-leerlingen
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De beperking is dat niet alle prestaties en activiteiten van leerlingen 

meetbaar en kwantificeerbaar zijn, terwijl deze activiteiten wel weer van 

invloed kunnen zijn op zaken waarop scholen worden afgerekend. 

 

De Inspectie van het Onderwijs bezoekt periodiek scholen om de kwaliteit 

van het onderwijs te toetsen. De specifieke ‘kwantitatieve’ focus van de 

Inspectie van het Onderwijs op de cognitieve opbrengsten van leerlingen 

roept ook wel kritiek op. Ouders meten de kwaliteit van het onderwijs 

vooral af aan de (subjectieve) ervaringen en belevingen van de eigen 

kinderen op school en het (subjectieve) beeld dat zij van de school en de 

leraren hebben (Vogels, 2002, p. 5). Directeuren van basisscholen zijn 

van mening dat de kwaliteit van het onderwijs niet alleen betrekking heeft 

op rekenen, spelling en taal, maar ook moeilijk meetbare zaken als de 

sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen (Bekkers, e.a., 

2012, pp. 91-92). ). Mede in reactie daarop heeft de Inspectie van het 

Onderwijs sinds 2014 geëxperimenteerd met nieuwe vormen van toezicht 

en verantwoording, bijvoorbeeld werken met een gezamenlijk 

waarderingskader.8  

 

Het nieuwe inspectiekader zal ingaan vanaf augustus 2017. Een 

belangrijke verandering is dat het schoolbestuur zelf de 

verantwoordelijkheid voor toezicht en stimulering zal moeten nemen. Mits 

hiertoe in staat gesteld met de juiste instrumenten en vaardigheden, kan 

het nieuwe kader een belangrijke impuls geven voor onderwijskwaliteit. 

Een andere, inhoudelijk belangrijke verandering is dat de eerder 

geldende inspectienormen goeddeels worden losgelaten. In plaats 

daarvan is binnen het kwaliteitsgebied Onderwijsproces onder meer ‘zicht 

op ontwikkeling’ opgenomen. Voor het realiseren hiervan “valt te denken 

aan: 1) systematisch volgen van leerlingen op meerdere 

(ontwikkelings)gebieden en 2) het systematisch volgen van de 

ontwikkeling van jonge kinderen”. 9 

 

Deze en andere nieuwe accenten van het waarderingskader van de 

inspectie brengen met zich mede dat zowel voor interne sturing als voor 

externe verantwoording zal worden gezocht naar die nieuwe 

instrumenten, en dat schoolbesturen naar nieuwe mogelijkheden zullen 

moeten zoeken om adequaat invulling te geven aan hun (extra) 

                                                      
8  http://www.onderwijsinspectie.nl/nieuws/2015/12/inspectie-beproeft-nieuw-toezicht.html 
9  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/docu-

menten/publicaties/2016/10/17/onderzoekskader-2017-po-en-vve, pagina 13 

http://www.onderwijsinspectie.nl/nieuws/2015/12/inspectie-beproeft-nieuw-toezicht.html
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/docu-menten/publicaties/2016/10/17/onderzoekskader-2017-po-en-vve
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderzoekskaders/docu-menten/publicaties/2016/10/17/onderzoekskader-2017-po-en-vve
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verantwoordelijkheid voor kwaliteit van het onderwijs. Nog directer dan 

eerst kunnen besturen (en scholen zelf) hierbij eigen en passend beleid 

voeren om de optimale ontwikkeling van (het potentieel van) ieder kind te 

stimuleren. 

 

De kwaliteit van het onderwijs is mede bepalend voor de ontplooiing van 

kinderen. De aanname is dat kwalitatief hoogwaardig onderwijs een 

positieve invloed heeft op talentontwikkeling van kinderen en dat een 

ondermaatse kwaliteit van het onderwijs de talentontwikkeling van 

kinderen belemmert. De prijs van zwak onderwijs wordt vooral betaald 

door de meest kansarme groepen (Jungbluth, 2014, p. 5). 

 

In het Rotterdamse basisonderwijs zijn zowel scholen die goed presteren, 

maar ook scholen die onder de norm presteren en door de Inspectie van 

het Onderwijs als (zeer) zwak worden getypeerd. Deze scholen vallen 

onder een speciaal toezichtsarrangement, waarin ze worden ‘gedwongen’ 

om hun zaken op orde te brengen. Wat Rotterdam betreft waren er in 

2014 zestien zwakke en drie zeer zwakke basisscholen. In 2015 telde 

Rotterdam negen zwakke scholen en één zeer zwakke basisschool 

(Trouw, 17 december 2015). Op de internetlijst van de Inspectie van het 

Onderwijs waren op 1 november 2015 in totaal negen basisscholen als 

zeer zwak vermeld.10 De kwaliteit van het onderwijs wordt in belangrijke 

mate bepaald door de didactische kwaliteiten en competenties van 

docenten. Dit brengt ons bij de volgende factor. 

Ontoereikende competenties van docenten (te weinig oog voor 

docentprofessionalisering) 

Bij het herkennen en verzilveren van de talenten van leerlingen in de klas 

speelt de docent een cruciale rol. De kwaliteit van docenten is een 

essentiële succesfactor voor de schoolloopbanen van leerlingen 

(Severiens, 2010, p. 19). Een goede docent staat aan de basis van goed 

onderwijs (Hargreaves & Fullan, 2011). Daarmee is de kwaliteit van 

docenten in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit van het 

onderwijs op scholen. 

 

Goede docenten zijn professionals die veel vakkennis en ervaring 

hebben (inhoudelijke competenties), die goed les kunnen geven 

                                                      
10  https://www.poraad.nl/themas/onderwijsinhoud-en-opbrengsten/zeer-zwakke-scholen-

en risicoscholen 

https://www.poraad.nl/themas/onderwijsinhoud-en-opbrengsten/zeer-zwakke-scholen-en-risicoscholen
https://www.poraad.nl/themas/onderwijsinhoud-en-opbrengsten/zeer-zwakke-scholen-en-risicoscholen
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(didactische vaardigheden) en leerlingen goed begeleiden en stimuleren 

(coachende vaardigheden).  

 

“Het niveau van de docenten in het onderwijs, van basisonderwijs tot en 

met wetenschappelijk onderwijs, kan wel wat hoger (….) Ik denk dat je 

veel winst kunt boeken door docenten gewoon bij te scholen” (interview). 

 

Competenties van docenten kunnen deels een gegeven zijn, maar 

kunnen ook voor een deel verder ontwikkeld worden tijdens de loopbaan 

van docenten, bijvoorbeeld in de vorm van bij- en nascholing (Bulsink, 

2011). Belangrijk is dat dergelijke bij- en nascholing de leerkrachten 

inspireert en motiveert, en dus niet als een ‘verplicht nummer’ wordt 

ervaren. 

 

“Je zou structuren moeten creëren waarbij nascholing op een leuke 

manier plaatsvindt” (interview). 

 

Een aspect van professionalisering is verder het herkennen van serieuze 

gedragsproblematiek. Het kan dan zijn dat bepaalde leerlingen meer 

nodig hebben dan docenten kunnen bieden. In dat geval kunnen 

docenten leerlingen doorverwijzen naar experts, bijvoorbeeld klinisch 

psychologen of ontwikkelingspsychologen. Dit betekent ook dat docenten 

op de hoogte moeten zijn van de regelgeving en de afspraken die met 

gemeenten zijn gemaakt omtrent de omgang met gedragsproblematiek.  

 

Professionalisering van docenten is dus een belangrijk sleutelwoord om 

de kennis en competenties van docenten op peil te houden en verder te 

ontwikkelen (Waslander, 2007; Van der Neut, 2007). Tegenwoordig 

worden hier in Nederland ook multiculturele competenties onder 

geschaard. Leraren in multiculturele steden als Rotterdam hebben te 

maken met leerlingen met verschillende achtergronden en dat heeft 

invloed op het sociale systeem van een klas. Om dat sociale systeem 

goed te laten functioneren hebben docenten kennis nodig over de 

verschillende achtergronden van hun leerlingen die ze vervolgens 

zouden moeten kunnen incorporeren in hun manier van lesgeven. Maar 

ze hebben ook kennis nodig van bepaalde sociale processen zoals het 

effect van stereotypen die een rol kunnen spelen in klassen met kinderen 

met diverse achtergronden, bijvoorbeeld het reeds genoemde 

mechanisme om competenties van leerlingen te koppelen aan hun 
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status. Lesgeven aan een kleurrijke klas vraagt om oog te hebben voor 

de eigenheid van elke leerling, om contact te leggen, zodat iedere 

leerling een actieve inbreng heeft in interactie in de klas en zijn taal kan 

ontwikkelen (Onstenk & Tudjman, 2015, p. 6). Docenten moeten dus in 

staat zijn om in gesprek te gaan met hun leerlingen. Ten slotte is het 

belangrijk dat het thema samenwerking met ouders een onderdeel 

uitmaakt van lerarenopleidingen (Lusse, 2015, p. 55). Wat de 

lerarenopleiding betreft is er ook nog werk aan de winkel. Het beroep van 

leerkracht is namelijk niet meegegroeid met de steeds hoger opgeleide 

maatschappij.11 Het bijspijkeren van kennis kost tijd en dat is een 

knelpunt. 

 

“Docenten moeten hun vak bijhouden, maar docenten hebben sowieso 

natuurlijk al een drukke agenda” (interview). 

 

Ook de beschikbare tijd van docenten is een issue. Dit knelpunt kan 

gevolgen hebben voor de kwaliteit van de lessen. 

 

“Docenten hebben eigen te weinig tijd om lessen voor te bereiden” 

(interview). 

 

Op andere scholen wordt dit probleem gerelativeerd. 

 

“Docenten die te weinig tijd hebben om lessen voor te bereiden, hebben 

te veel tijd gestopt in nakijkwerk” (interview). 

 

Tegenwoordig wordt ook gepleit om meer academische leraren in het 

basisonderwijs in te zetten.12 Verschillende universiteiten bieden 

academische opleidingen voor basisschoolleraren aan. Verdere 

professionalisering van leerkrachten is noodzakelijk. Ook eenduidige 

kwaliteitseisen, verwoord in protocollen, horen daarbij en dus ook 

gedwongen afscheid nemen van leraren die hier niet aan voldoen (via 

uitkoopregelingen) en desnoods het beloningsbeleid aanpassen 

(Jungbluth, 2014). En dat is in het basisonderwijs niet eenvoudig. 

 

                                                      
11  Jungbluth, geciteerd in: Vrij Nederland (2015) ‘De hogere klasse heeft haar standenonderwijs 

weer terug’, https://www.vn.nl/de-hogere-klasse-heeft-haar-standenonderwijs-weer-terug/, 
geraadpleegd op 17 februari 2016. 

12  http://www.ru.nl/@875177/academische-leraar/, geraadpleegd op 27 mei 2016. 

https://www.vn.nl/de-hogere-klasse-heeft-haar-standenonderwijs-weer-terug/
http://www.ru.nl/@875177/academische-leraar/
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“Er lopen heel veel erg goede docenten rond in Rotterdam, maar er zijn 

er ook een aantal die dat niet zijn en die mogen altijd eeuwig blijven” 

(interview). 

 

Er zijn ook respondenten die zich niet herkennen in dit beeld. Een 

schoolleider meldde dat hij niet goed functionerende docenten de laan 

heeft uitgestuurd. 

 

De uitdagingen in het Rotterdamse basisonderwijs voor docenten kunnen 

op twee manieren benaderd worden, namelijk positief en negatief. Het 

werk is veeleisend, maar ook uitdagend. Over de hoogte van de 

salarissen in het basisonderwijs zijn de meningen verdeeld.  

 

Mensen in het basisonderwijs verdienen überhaupt weinig en moeten het 

vooral hebben van hun intrinsieke motivatie” (interview). 

 

Andere respondenten denken daar anders over. 

 

“De salarissen in het basisonderwijs zijn redelijk. Zonder intrinsieke 

motivatie kan iemand nog steeds een goede docent zijn” (interview). 

 

Rotterdam wil in ieder geval leraren met ‘bonussen’ naar de Maasstad 

lokken (NRC.nl, 17 januari 2016).  

2.4 Analyseniveau school 

Gesloten schoolcultuur 

De schoolcultuur is mede bepalend voor het stimuleren van divers talent 

in de klas (Severiens, 2010, p. 21). Een dergelijke cultuur kenmerkt zich 

door een discours waarin verschillen tussen studenten en leerlingen het 

uitgangspunt zijn en positief benoemd worden. Daarnaast betreft dit een 

professionele cultuur waarin docenten gestimuleerd worden zich 

(persoonlijk) te ontwikkelen en een open cultuur waar men elkaar 

aanspreekt als persoon en professional (Tudjman e.a., 2014).  

In het binnenland (bijvoorbeeld de Stichting Leerkracht) en het buitenland 

(bijvoorbeeld de Charter Schools) zijn verschillende initiatieven ontplooid 

om intervisie en peerreviews tussen docenten(teams) te stimuleren. Dat 

vereist wel een specifieke cultuur op scholen. 



Hoofdstuk 2 

 

30 

 

“Je moet eigenlijk een cultuur creëren op school waarbij iedereen elkaar 

constant scherp houdt” (interview). 

 

Openheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. 

 

“Het is belangrijk dat docenten openheid naar elkaar toe hebben om ook 

van elkaar te leren” (interview). 

 

De mate van openheid kan uiteraard variëren per school. 

 

“Openheid en elkaar scherp zijn op deze school vanzelfsprekend” 

(interview). 

 

Ook wederzijds respect is van belang. Dat geldt voor docenten en 

leerlingen. 

 

“De cultuur van respect voor alles en iedereen is wel heel erg nodig om 

met elkaar te kunnen bouwen en om kinderen zich te kunnen laten 

ontwikkelen en zich veilig te kunnen laten voelen” (interview). 

 

Dat stelt specifieke eisen aan het klimaat op school. 

 

“Het creëren van een klimaat van respect van iedereen voor elkaar is 

natuurlijk een heel belangrijk principe” (interview). 

 

De schoolcultuur is een complexe factor in de zin dat niet gesproken kan 

worden van ‘de’ basisschoolcultuur. De cultuur kan namelijk per 

basisschool verschillend zijn. Dit betekent echter niet dat geen uitspraken 

kunnen worden gedaan over de wenselijke cultuur op basisscholen in 

Rotterdam.  

 

“Bewustzijn van culturele verschillen is natuurlijk ontzettend belangrijk” 

(interview). 

 

Aangezien diversiteit in Rotterdam een demografisch gegeven is, kan op 

voorhand worden gesteld dat de wenselijke cultuur op Rotterdamse 

basisscholen is gestoeld op openheid en dat verschillen tussen leerlingen 



Deskstudie en interviews met experts  

 

31 

niet als negatief (‘bedreiging’), maar positief worden benaderd. Een 

aspect van openheid is ook dat docenten onderling goed communiceren 

over zaken die goed en minder goed gaan. De (Rotterdamse) leraar dient 

een teamspeler te zijn. De schoolleiding heeft een belangrijke taak om 

die open cultuur te stimuleren en te faciliteren. Om die reden is ook 

leiderschap een belangrijk aspect van de schoolcultuur.  

 

“Het is belangrijk dat je mensen stimuleert, beloont en enthousiasmeert 

en er een soort team van maakt en dat docenten zich gesteund en 

gedekt voelen door collega’s en superieuren” (interview). 

 

Leiderschap heeft ook te maken met het uitdragen van een visie op 

onderwijs. Nederlandse basisscholen kunnen verschillende 

pedagogische visies hanteren (Dalton, Jenaplan, Montessori, Vrije 

School, etc.). Hoewel de ontplooiing van leerlingen mede door deze visie 

kan worden bepaald, strekt het bij dit onderzoek te ver om dit nader uit te 

diepen. Verder is naar voren gebracht dat de schoolcultuur kan afwijken 

van de cultuur waarin kinderen thuis en in hun naaste omgeving 

(‘straatcultuur’) opgroeien (zie ook: El Hadioui, 2008). 

 

“De cultuur op school kan anders zijn dan de verwachtingen en kennis 

die leerlingen van thuis meekrijgen” (interview). 

Te weinig beleidsruimte 

Scholen hebben te maken met wettelijke kaders en onderwijsbesturen 

waar ze onder vallen. Over de mate van vrijheid bestaat verschil van 

mening. 

 

“De beslisruimte van basisscholen is vaak heel beperkt” (interview). 

 

Daar staat de perceptie tegenover dat scholen binnen de gegeven kaders 

toch nog wel behoorlijke autonomie hebben om onderwijs op een andere 

manier te organiseren (bijvoorbeeld afstappen van het klassikale 

systeem) of om andere manieren van lesgeven toe te passen. 

 

“De beslisruimte van basisscholen is niet beperkt. We mogen zelf veel 

bepalen” (interview). 
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Ook op het individuele niveau van de docent is handelingsruimte 

noodzakelijk om maatwerk richting leerlingen te kunnen bieden. Over de 

individuele handelingsruimte van docenten bestaan ook verschillende 

opvattingen. 

 

“Docenten worden heel erg in een stramien gedwongen (…) Een docent 

moet zelf toch ook nog wel wat ruimte hebben om eens wat uit te 

proberen en wat te schuiven” (interview). 

 

Andere respondenten zijn echter van mening dat docenten voldoende 

ruimte hebben om te schuiven. 

Geen flexibele formatie 

Op het moment dat een leerling op cruciale momenten ‘hapert’ is het 

belangrijk dat een basisschool ingrijpend remediërend onderwijs kan 

geven aan deze leerling.  

 

“Dat vereist professionele resultatenchecks en een organisatie die 

flexibele formatie kent voor die remediëring” (interview).  

 

Hoogstaande minimumeisen moeten voor het programma leidend zijn in 

de wetenschap dat velen gecompenseerd moeten worden voor wat de 

kansrijke leerlingen thuis wel leren. 

2.5 Analyseniveau omgeving van de school 

Ouderbetrokkenheid die te wensen overlaat 

Ouderbetrokkenheid is een diffuus containerbegrip (Epstein, 2001; 

Vogels, 2002; Smit e.a., 2007; Onderwijsraad, 2010; Lusse, 2013). 

Ouderbetrokkenheid impliceert een relatie tussen ouders en scholen. 

Deze relatie kan op verschillende manieren worden ingevuld, variërend 

van ‘formele’ participatie (medezeggenschap) tot ‘informele’ activiteiten 

als het verrichten van hand- en spandiensten voor de school. Niet alle 

ouders zijn in gelijke mate bij het onderwijs betrokken. Aan de ene kant 

van het spectrum bevinden zich de ‘actieve’ ouders en aan de andere 

kant van het spectrum bevinden zich de ‘passieve’ ouders (Vogels, 2002, 

p. 164). De passieve ouders zijn soms moeilijk te bereiken. Te denken 
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valt aan gezinnen met multi-problemen, maar ook tweeverdieners. Als 

deze ouders niet bereikt kunnen worden, dan kunnen mogelijk 

familieleden wel benaderd worden. In Rotterdam is voor de groep moeilijk 

bereikbare ouders een aparte aanpak ontwikkeld (Gemeente Rotterdam, 

2011, p. 8).  

 

Naast ouderbetrokkenheid is ook de term (educatief) partnerschap in 

omloop als concept om betekenisvolle samenwerkingsrelaties tussen 

scholen en ouders vorm te geven (Leming, 2002; Taylor, 2004; Smit, 

Driesses & Doesborg, 2005; Lusse, 2013). Educatief partnerschap 

impliceert een wederzijdse betrokkenheid van ouders en scholen 

teneinde optimale omstandigheden te creëren voor de ontwikkeling en 

het leren van kinderen, thuis en op school. Dit veronderstelt kennis van 

en respect voor elkaars verantwoordelijkheden (Onderwijsraad, 2010, p. 

45). De positie van ouders ten opzichte van de school is vaak relatief 

zwak (Smit e.a., 2006). Leerkrachten zien ouders doorgaans niet als 

gelijkwaardige partners en ouders hebben vaak een 

informatieachterstand (Bekkers e.a., 2012). Van educatief partnerschap 

in het onderwijs is dus nog geen sprake (Onderwijsraad, 2010, p. 7). In 

grote lijnen kunnen bij ouderbetrokkenheid vier dimensies worden 

onderscheiden, namelijk ouderparticipatie, thuisbetrokkenheid, 

samenwerking tussen school en ouders en ondersteuning van ouders 

(Lusse, 2015, p. 12). Elementen van thuisbetrokkenheid zijn onder 

andere de motivatie van kinderen stimuleren, interesse tonen in wat 

kinderen op school meemaken, een goede leeromgeving creëren en 

leerstrategieën bespreken. Thuisbetrokkenheid bevat 

opvoedkundige/pedagogische, leerondersteunende en 

loopbaanondersteunende elementen (Idem, p. 14).  

 

“Een probleem is dat ouders in armoede soms zelf niet in staat zijn om de 

gevraagde plichten op zich te nemen en leerlingen in armoede moeite 

kunnen hebben om open te staan voor leren” (Interview). 

 

Strikt genomen valt thuisbetrokkenheid buiten de directe invloedssfeer 

van scholen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat de thuisbetrokkenheid 

van ouders er toe doet bij de talentontwikkeling van hun kinderen. 
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“Thuisbetrokkenheid draagt echt substantieel bij aan schoolsucces en het 

mooie is dat onderzoek laat zien dat dat ook geldt voor ouders die lager 

zijn opgeleid en een lagere economische status hebben” (interview). 

 

Het is van belang opvoeding en onderwijs niet te scheiden (Jungbluth, 

2014, p. 25). Basisscholen kunnen voorzieningen creëren om bepaalde 

activiteiten uit de huiselijke sfeer te trekken, bijvoorbeeld door het bieden 

van faciliteiten om huiswerk op school te doen (‘huiswerkklassen’). Ze 

kunnen ook laagdrempelige voorzieningen creëren, zoals 

inloopmomenten op scholen voor ouders organiseren. Ook kan gedacht 

worden aan maatwerkcommunicatie, bijvoorbeeld communiceren met 

woorden richting hoogopgeleide ouders en communiceren met ‘beelden’ 

voor laaggeletterde ouders. Het is belangrijk dat de contacten met ouders 

in een zo vroeg stadium worden gelegd, bijvoorbeeld in de vorm van 

kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar.  

 

“Als de contacten pas worden gelegd bij een probleem met een kind, dan 

is de aanleiding van het gesprek negatief van aard” (Interview). 

 

Ouderbetrokkenheid is nadrukkelijk geen doel op zichzelf, maar een 

middel om de ontwikkeling en het leerproces van leerlingen te 

verbeteren, de onderwijsresultaten te verbeteren en leerlingen succesvol 

te laten zijn. Uit de literatuur valt nog niet voldoende op te maken welke 

vormgeving van oudercontact het meest effectief is (Lusse, 2013, p. 233). 

Het is wel duidelijk dat maatwerk is vereist. Het betrekken van ouders die 

de Nederlandse taal niet machtig zijn, vereist andere instrumenten, dan 

het betrekken van ouders die kampen met gezinsproblemen of ouders 

die allebei werken. 

  

In Rotterdam was ouderbetrokkenheid een pijler van het 

beleidsprogramma Beter Presteren (2010-2014). In Rotterdam heeft 

ouderbetrokkenheid nog een extra dimensie, vanwege het feit dat veel 

ouders verschillende culturele achtergronden hebben. Ouders van 

minderheidsgroepen ervaren bijvoorbeeld nogal eens problemen in de 

communicatie met scholen. Dat kan te maken hebben met 

taalproblemen, maar ook met culturele verschillen in communicatie en 

verschillende opvattingen over de verantwoordelijkheid voor opvoeding 

en onderwijs. De uitdaging is dus niet louter het stimuleren van 

ouderbetrokkenheid, maar ook het managen van ouderbetrokkenheid in 
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diversiteit (Smit, Driessen & Doesborgh, 2005, p. 10). Specifieke 

communicatieve vaardigheden om met heterogene talen en culturen om 

te gaan, zijn daarbij onmisbaar (Idem, p. 12). De populatie van ouders is 

zeer divers in Rotterdam. Om die reden kan het zinvol zijn om 

ouderprofielen te maken om ouders gericht te activeren. Dergelijke 

specifieke vaardigheden zijn idealiter een onderdeel van 

docentprofessionalisering. 

Te weinig samenwerking met externe stakeholders (‘verbinding’) 

Een belangrijke factor is samenwerking. De interne samenwerking tussen 

docenten onderling is reeds benoemd bij de schoolcultuur en de 

samenwerking met ouders is reeds belicht onder het kopje van 

ouderbetrokkenheid. Ook de samenwerking tussen basisscholen 

onderling en hun schoolbesturen valt hieronder.  

  

Bij de samenwerking met externe stakeholders binnen en buiten de 

school, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan zorgprofessionals (Onstenk 

& Tudjman, 2015). Rotterdam kent namelijk veel leerlingen met 

persoonlijke, sociale of gedragsproblemen. Aangezien deze problemen 

doorgaans een meervoudig karakter hebben, kunnen verschillende 

zorgprofessionals tegelijk bezig zijn en dossiers opbouwen. De 

onderlinge samenwerking tussen (zorg)professionals verloopt niet altijd 

vlekkeloos. De basisschool is slechts één van de spelers in de complexe 

keten, maar geen onbelangrijke speler op het gebied van het vroegtijdig 

signaleren van problemen bij leerlingen. In ketens zijn de betrokken 

partijen, ondanks hun autonomie, tot elkaar veroordeeld (De Kool & 

Bekkers, 2009, p. 11). Belangrijk is dat scholen bij samenwerking ook 

oog hebben voor wat andere scholen doen. Vensters voor PO lijkt in dat 

kader een goed initiatief, omdat scholen in de vorm van benchmarking 

kunnen leren van elkaar (http://www.vensterspo.nl/). Ook gemeenten en 

organisaties in de wijk zijn belangrijke actoren in de keten. 

 

“Het is belangrijk dat er een soort netwerk in de wijk is om alle kinderen 

op te vangen en te ondersteunen” (interview). 

Onvoldoende oog voor doorlopende leerlijnen (schoolloopbaan) 

Leerlingen doorlopen doorgaans verschillende onderwijsvormen voordat 

ze de arbeidsmarkt betreden. Hun schoolloopbaan kan beginnen met 

voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve). Daarna volgen 

http://www.vensterspo.nl/


Hoofdstuk 2 

 

36 

basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs 

en/of hoger onderwijs. Veelal is geen sprake van een warme 

dossieroverdracht tussen onderwijsinstellingen onderling, terwijl dit wel 

van groot belang is. Problemen die zich hierbij voordoen, kunnen van 

invloed zijn op de verdere ontwikkeling van jongeren. Dat betreft zowel 

vertraging in de ontwikkeling als geheel of gedeeltelijke ontsporingen 

(Amsing, Bosch & de Wit, 2009). Tegenwoordig wordt meer aandacht 

besteed aan de zogeheten ‘doorlopende leerlijnen’ van kinderen en dat 

voedt de wens om de gehele onderwijsloopbaan van leerlingen te volgen 

en te monitoren. Nieuwe technologie, vooral de snelle ontwikkeling van 

learning analytics, kan daarbij ondersteunen (Kennisnet, 2016). 

Tegelijkertijd kan een ‘digitaal leerlingendossier’ kan vanuit het oogpunt 

van privacy ook weerstand oproepen. Sinds 2014 heeft Kennisnet 

concrete stappen gezet met alle relevante spelers in de sector om deze 

zorgen rondom digitale privacy adequaat te adresseren. Een voorbeeld 

daarvan is het Privacyconvenant Onderwijs.13 Dit is algemeen geldende 

standaard geldend voor onderwijsinstellingen en leveranciers om de 

digitale privacy van leerlingen en leraren te borgen. Hiermee is één van 

de belangrijkste randvoorwaarden – zorgvuldige en veilige omgang met 

persoonsgegevens – versterkt, waarmee de nieuwe mogelijkheden van 

technologie ook daadwerkelijk benut kunnen worden. 

 

Op plekken waar de voorschoolse en vroegschoolse educatie is 

gekoppeld aan een basisschool, wordt groep nul als uitgangspunt 

genomen. Dat betekent: de inzet van een hbo’er, een doorgaande leerlijn, 

een zorgstructuur en een stevige start met ouderbetrokkenheid, die 

vervolgens in de basisschool wordt doorgezet. De komende jaren zal 

daarvoor een groeiend aantal peuterspeelzalen tot groep nul worden 

omgevormd. Sinds de harmonisatiewet van kracht is, loopt de 

financiering van de groepen nul via de organisaties voor kinderopvang en 

niet meer via de scholen. Hiermee is de verantwoordelijkheid verlegd 

naar de organisaties die peuteropvang verzorgen. Samenwerking tussen 

beide organisaties is van groot belang, omdat de vve immers mede de 

kwaliteit van de instroom bepaalt. Uiteraard is ook een dossieroverdracht 

van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs van belang, bijvoorbeeld 

als het basisonderwijs talenten heeft ontdekt bij leerlingen die het thuis 

aan steun ontbreekt. In dat kader is het belangrijk dat de onderbouw van 

het VO voorziet in ondersteuning voor kansarme leerlingen. In dit 

                                                      
13  https://www.privacyconvenant.nl. 

https://www.privacyconvenant.nl/
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onderzoek zal deze schakel buiten beschouwing worden gelaten, omdat 

wat er op het VO gebeurt rondom de ontplooiing van leerlingen buiten de 

rechtstreekse invloedsfeer van het basisonderwijs valt.  

2.6 Synthese  

Op basis van een beknopte deskstudie zijn verschillende factoren voor 

het voetlicht gebracht die van invloed kunnen zijn op het tot bloei laten 

komen van de potenties van leerlingen op basisscholen. Deze factoren 

zijn weergegeven in onderstaande figuur. 

 

Analyseniveau Factoren Relevante aspecten 

Individu Te weinig zicht op thuissituatie van leerlingen  

Onvoldoende maatwerk Gepersonaliseerd onderwijs, learning 
analytics 

Taalachterstanden Ouders en scholen zijn aan zet 

Klas Negatieve dynamiek in de klas Multidimensionele klas 

Te grote klassen en/of gebrekkig sociaal 
systeem in de klas 

Aantal leerlingen in de klas 

Kwaliteit van het onderwijs beneden de maat Objectieve feiten versus subjectieve 
beleving 

Ontoereikende competenties van leraren 
(docentprofessionalisering) 

Multiculturele competenties 

School Gesloten schoolcultuur Leiderschap, open cultuur, verschillen 
positief waarderen 

Te weinig beleidsruimte Manier van lesgeven, ‘inclusive 
classrooms’ 

Geen flexibele formatie  

Omgeving van de school Ouderbetrokkenheid die te wensen overlaat Managen van diversiteit en ouderprofielen 

Te weinig samenwerking met externe 
stakeholders 

Meervoudige problematiek, integrale 
aanpak 

Onvoldoende oog voor doorlopende leerlijnen 
(schoolloopbaan) 

Warme dossieroverdrachten 

 

Op het eerste oog zijn dit zeer uiteenlopende factoren. Grofweg kan een 

clustering worden aangebracht op het niveau van de individuele leerling, 

het niveau van de klas, het niveau van de school en de bredere context 

waarin basisscholen zijn ingebed.  

 

Op het microniveau van de leerling speelt bijvoorbeeld de status van de 

leerling een rol. Op basisscholen wordt deze status in belangrijke mate 

bepaald door de beheersing van de Nederlandse taal, omdat 

taalbeheersing in belangrijke mate de participatie in de klas en de 

mogelijkheden tot het verwerken van de aangeboden stof (het leren) 

bepaalt. Gepersonaliseerd onderwijs is ook gericht op de individuele 

leerling.  
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Wanneer we de klas als object van analyse nemen, dan is de dynamiek 

in de klas een belangrijk aandachtspunt. Deze dynamiek wordt in 

belangrijke mate gestuurd door de docent. Zijn of haar (multiculturele) 

competenties zijn van groot belang en bepalen in belangrijke mate de 

kwaliteit van het onderwijs. Ook de tijd die docenten krijgen om lessen 

goed voor te bereiden en hun kennis bij te spijkeren is een relevant 

aandachtspunt. Docenten zijn op hun beurt weer een onderdeel van een 

groter docententeam.  

 

Op het niveau van de school spelen zaken als cultuur, leiderschap en 

pedagogische visie een belangrijke rol.  

 

Wanneer we vervolgens de bredere context van de basisschool in 

ogenschouw nemen, dan komen actoren in beeld met wie de basisschool 

samenwerkingsrelaties onderhoudt. Dit zijn onder meer de ouders van de 

leerlingen, de hulpverleners van leerlingen met problemen en 

onderwijsinstellingen die leerlingen ‘aanleveren’ (vve) of leerlingen 

bedienen die de basisschool hebben doorlopen (vo).  

 

Het is belangrijk om de factoren en de knelpunten binnen deze factoren 

in onderlinge samenhang te bezien. In lijn met de redenering van dit 

rapport staat bij talentontwikkeling idealiter het individuele kind centraal. 

Als het kind zich goed en veilig voelt, zelfvertrouwen heeft, dan heeft dat 

een positieve uitwerking op de klas, maar ook het docententeam en 

ouders. Omgekeerd creëren ouders, de school en individuele docenten 

voor de klas de condities en randvoorwaarden voor welbevinden en 

zelfvertrouwen van het kind. Op deze manier grijpen de vier 

onderscheiden analyseniveaus als schillen op elkaar in. Om die reden 

vormt het individuele kind in onderstaande figuur letterlijk de basis. 
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Dit is een pleidooi voor een integrale aanpak van de gesignaleerde 

knelpunten. Basisscholen kunnen niet alle knelpunten tegelijk 

aanpakken. Dit vereist een prioritering. Deze prioritering zal in 

samenspraak met Rotterdamse basisscholen gemaakt moeten worden. 

Dit brengt ons bij de volgende fase van het onderzoek. 

 

Individu

Klas

School

Omgeving





41 

Hoofdstuk 3 Interviews en focusgroep met 

Rotterdamse onderwijsprofessionals 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de empirische inzichten besproken die zijn 

ontleend aan de gesprekken die met twaalf Rotterdamse 

onderwijsprofessionals zijn gevoerd (zie bijlage 2) en het atelier dat op 23 

november 2016 werd georganiseerd. 

3.2 Talentontwikkeling: algemene observaties en 

uitgangspunten  

In de gesprekken en het atelier werden de respondenten onder andere 

gevraagd naar de problemen die volgens hen verhinderen dat het 

potentieel van Rotterdamse kinderen optimaal wordt ontwikkeld (de 

tweede onderzoeksvraag). Opvallend was dat de formulering van deze 

vraag veel discussie opleverde en dat de respondenten vooral wilden 

vertellen over mogelijke kansen en oplossingsrichtingen.  

Er zijn namelijk bassischolen die liever niet redenen vanuit problemen 

(negatieve formulering), maar vanuit kansen en uitdagingen (positieve 

formulering).  

 

“In het onderzoek wordt uitgegaan van belemmeringen (…) Wij kijken 

naar kansen en niet naar belemmeringen” (atelier). 

 

Concrete kansen zijn; het zoeken naar verbindingen met kinderen, 

ouders, voorzieningen in de wijk en activiteiten en bedrijven in 

Rotterdam.  

 

Bij talentontwikkeling is het belangrijk om ook oog te hebben voor het 

hogere doel. Talentontwikkeling is namelijk geen doel op zichzelf. Een 

hoger doel van talentontwikkeling is bijvoorbeeld kinderen klaarstomen 

voor de 21e eeuw, zodat ze zich in de toekomst kunnen handhaven, ook 

al is de toekomst nog ongewis. 
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“Kinderen moeten zich in de nieuwe wereld handhaven (…) dat vereist de 

daartoe benodigde vaardigheden, bijvoorbeeld reflectie op gemaakte 

keuzes” (atelier). 

 

Een gedeeld uitgangspunt van de Rotterdamse onderwijsprofessionals is 

dat iedereen talenten heeft. Dit uitgangspunt is daarmee dus ook van 

toepassing op kinderen. 

 

“We gaan ervan uit dat elk kind talenten heeft” (interview).  

 

Dit gedeelde uitgangspunt werd herbevestigd in het atelier. 

Als gevolg van dit uitgangspunt ligt het voor de hand dat basisscholen 

hun best doen om de focus op individuele leerlingen te leggen en ieder 

kind de aandacht te geven die het verdient. Dit uitgangspunt betekent 

tevens dat scholen redeneren vanuit de mogelijkheden van kinderen, in 

plaats vanuit beperkingen of onmogelijkheden en de aanname dat 

scholen het verschil kunnen maken. Het denken in kansen veronderstelt 

een positief mensbeeld. Een belangrijk uitgangspunt is dat scholen en 

leraren positieve en hoge verwachtingen hebben van en vertrouwen 

hebben in leerlingen. Dit geldt ook voor leerkrachten onderling.  

  

“Wij gaan altijd uit van het positieve en we zeggen bijna nooit: niet” 

(interview). 

 

Op basisscholen is deze positieve blik niet altijd vanzelfsprekend. 

 

Leerkrachten zijn soms ook wel geneigd om te zeggen: dat kan die 

leerling niet” (interview).  

 

Het is belangrijk dat een verwachtingspatroon van kinderen op 

basisscholen ook consequent wordt doorgetrokken naar collega’s in het 

team. De onderwijsprofessionals vinden het niet meer dan logisch dat 

leerkrachten niet alleen hoge verwachtingen hebben van kinderen, maar 

ook van hun collega’s. Ook bij leerkrachten wordt dus de lat hoog gelegd. 

Niet iedereen heeft dezelfde talenten. De uitdaging is om elkaars talenten 

te (h)erkennen, zodat ieders kwaliteiten binnen het team benut kunnen 

worden. 

 

“Maak gebruik van de talenten die mensen in brede zin hebben” (atelier). 
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Over de term talentontwikkeling/ potentie (onderzoeksvraag 1) wordt 

verschillend gedacht. Er bestaat geen gezaghebbend en eenduidige 

definitie van het begrip, met als gevolg dat talentontwikkeling te pas en te 

onpas wordt ingezet. Er zijn ook respondenten die in plaats van 

talentontwikkeling de term talentontplooiing hanteren.  

 

Een talent kan worden benaderd als een sociaal construct. 

 

“Een talent is een sociaal construct. Iets is pas een talent als iemand 

anders dat bij jou opmerkt en voor jou benoemt” (interview). 

 

Dit veronderstelt dat leerkrachten ‘voelsprieten’ en vaardigheden hebben 

om talenten van kinderen te signaleren, te (h)erkennen en te benutten. 

Dat is geen eenvoudige opgave. Dankzij talenten of specifieke 

vaardigheden kan iemand bepaalde dingen zonder inspanning of moeite 

doen, terwijl een ander daar wel moeite mee heeft. Om die reden is het 

belangrijk dat een ander deze talenten herkent en erkent als zijnde 

bijzonder en kinderen uitdaagt om deze talenten te benutten en verder te 

ontwikkelen. 

 

“Leerkrachten moeten een omgeving creëren waarin het kind zich ook 

bloot durft te geven (…) dan pas kan het maatwerk worden geleverd dat 

nodig is” (atelier). 

 

Dit vereist sociale vaardigheden om echt in gesprek te gaan met het kind 

en het kind te zien, te horen en te begrijpen. Veel leerkrachten 

beschikken over de sociale vaardigheden om de interactie met het kind 

aan te gaan.  

 

“De ene leerkracht is daar van nature beter in dan de andere, maar je 

kunt het ook zeker voor een groot deel ontwikkelen” (interview). 

 

Trainingen kunnen van nut zijn om deze vaardigheden nog verder te 

ontwikkelen.  

 

Verder is benadrukt dat het potentieel of de ontplooiing van kinderen 

breed moet worden benaderd. In de interviews is naar voren gebracht dat 

kinderen zich op alle fronten moeten kunnen ontwikkelen en dat het 
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belangrijk is dat hun blik wordt verbreed. Hierbij gaat het dus niet louter 

om het verwerven van cognitieve vaardigheden zoals het 

spreekwoordelijke taal en rekenen, maar om ook aandacht te besteden 

aan bijvoorbeeld de culturele, creatieve en sportieve vorming van 

kinderen.  

 

“De kwaliteit van onderwijs (…) heeft niet alleen betrekking op meetbare 

zaken als rekenen, spelling en taal, maar ook merkbare zaken als de 

sociaalemotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen” (interview). 

 

Dit veronderstelt een rijk aanbod van activiteiten op basisscholen, zodat 

leerlingen kunnen ontdekken waar hun interesses liggen. 

 

Ten slotte is gewezen op het feit dat basisscholen niet alleen een 

didactische, maar ook een pedagogische opdracht hebben.  

 

“We zijn onderwijs, maar we zijn ook verzorgenden en we zijn 

pedagogen” (interview). 

 

Bij deze pedagogische opdracht spelen ouders een belangrijke rol. In de 

interviews is herhaaldelijk gewezen op het samenspel tussen leraren, 

kinderen en hun ouders. Het belang van deze ‘driehoek’ is herhaaldelijk 

benadrukt. 

3.3 Talentstimulerende activiteiten van basisscholen  

Onder de vlag van talentontwikkeling en ontplooiing ondernemen 

Rotterdamse basisscholen verschillende activiteiten die zijn gericht op 

verbreding, verdieping en verrijking. In dat kader proberen basisscholen 

kinderen brede keuzemogelijkheden aan te bieden. Daarbij kan worden 

gedacht aan activiteiten op het terrein van techniek, drama, dans, kunst 

en archeologie. Concrete voorbeelden zijn het opvoeren van musicals, 

kleding maken en showen op de catwalk en het inrichten van 

techniekhoeken. 

 

Er zijn ook scholen die inzetten op beweging, gecombineerd met 

gezonde voeding. Dit uit zich in het aanbieden en organiseren van 

verschillende sportactiviteiten. Er zijn ook scholen die participeren in het 
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programma ‘Lekker Fit!’ Op deze scholen wordt extra aandacht besteed 

aan een gezonde en actieve leefstijl van leerlingen.14 

 

Bij het aanbieden van activiteiten wordt soms aangehaakt op bestaande 

programma’s, bijvoorbeeld het Programma Havenschool, dat erop is 

gericht om leerlingen kennis te laten maken met de Rotterdamse haven. 

De indruk bestaat dat de activiteiten niet altijd programmatisch zijn 

georganiseerd, maar soms ook pragmatisch tot stand komen, waarbij 

scholen roeien met de riemen (of letterlijk de ruimte) die ze tot hun 

beschikking hebben.  

Het zijn vooral de scholen die een sterke groei doormaken, die worstelen 

met de beschikbare ruimte. Het opvoeren van toneelstukken en het 

organiseren van sportieve en kunstzinnige activiteiten veronderstelt wel 

voldoende ruimte en geschikte faciliteiten. Deze faciliteiten kunnen op 

scholen beschikbaar zijn, maar ook in de nabije omgeving, bijvoorbeeld 

sporthallen en theaters.  

 

Het aanbieden en organiseren van extra activiteiten die buiten het 

formele curriculum vallen, vraagt ook om personele capaciteit en 

passende ondersteuning wat een knelpunt kan zijn. Er zijn wel scholen 

die op een innovatieve manier proberen om laagdrempelige activiteiten 

op school te organiseren. Een voorbeeld dat is genoemd is het bieden 

van atelierruimte aan kunstenaars die geen werkruimte hebben in ruil 

voor het aanbieden van creatieve activiteiten aan leerlingen. Er zijn ook 

scholen die werkruimtes aanbieden aan professionals van buiten de 

school, bijvoorbeeld logopedisten.  

  

Sommige scholen geven invulling aan talentontwikkeling binnen het 

klassikale systeem, bijvoorbeeld in de vorm muziekles, techniek en dans 

dat door externen wordt verzorgd. Hun inzet wordt gefinancierd vanuit het 

programma Leren Loont. Er zijn ook scholen die binnen het klassikale 

systeem verschillende instructieniveaus hanteren.  

 

“Ik denk dat het huidige (klassikale) systeem failliet is. Dit systeem is 

afgestemd op de grootste gemene deler van de groep, waar niemand 

exact aan voldoet, want niemand is de grootste gemene deler” 

(interview). 

 

                                                      
14  http://www.lekkerfitopschool.nl/, geraadpleegd op 18 oktober 2016. 

http://www.lekkerfitopschool.nl/
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Er zijn ook scholen die een stapje verder gaan en het traditionele 

klassensysteem overboord gooien. Sommige scholen vinden het 

klassikale systeem achterhaald en werken niet meer met klassen, maar 

met functieruimtes. Toch is het voor de meeste scholen makkelijker om 

binnen het bestaande systeem te blijven. Een genoemde reden is dat 

veel leerkrachten en ouders conservatief zouden zijn.  

 

“Het gros van de ouders vindt het heel fijn om terug te zien wat ze 

herkennen uit hun eigen schoolperiode” (interview). 

 

Verder is naar voren gebracht dat binnen het klassikale systeem ook 

ruimte is voor maatwerk. 

 

“Binnen het huidige klassikale systeem kan ook met verschillende 

niveaus gewerkt worden” (interview). 

 

In Rotterdam is dat aantal scholen dat alternatieve structuren voor het 

klassikale systeem heeft bedacht gering. Op deze scholen werken 

leerlingen in groepen en worden leerlingen dus niet meer op basis van 

leeftijd bij elkaar gezet, maar op basis van bijvoorbeeld interesses en 

ontwikkelingsniveau. In een dergelijke structuur hebben leerlingen meer 

vrijheden dan in het traditionele klassikale systeem. 

 

“Wij geven kinderen de vrijheid om hun talent te ontwikkelen” (interview). 

 

De gedachte is dat kinderen in een dergelijke ‘vrije’ structuur actief leren 

en worden uitgedaagd om problemen zelf om met elkaar op te lossen in 

plaats van passief leren, waarbij een docent vertelt hoe iets moet.15 Dit 

heeft ook implicaties voor de rol van docenten. 

 

“De leerkrachten worden veel meer de vragenstellers in plaats van de 

vertellers” (interview).  

 

Soms wordt in dat kader ook gewezen op de coachende rol van 

docenten, maar er zijn respondenten die vraagtekens plaatsen bij deze 

term.  

                                                      
15  Deze gedachte is in lijn met het pleidooi van Stevens om leerlingen niet meer te 

benaderen als ‘objecten’ van het onderwijsproces, maar als actief participerende 
‘subjecten’. Dit vereist een kanteling van aanbodgericht onderwijs naar vraaggestuurd 
onderwijs (Stevens, 2010). 
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“Is coach wel de juiste term? Het gaat om de pedagogische kwaliteiten 

van leraren” (interview). 

 

Enkele scholen hebben te maken met krimp. Zij worstelen weer met 

andere uitdagingen. Een strategie om met krimp om te gaan is het 

inzetten op specialisatie, bijvoorbeeld het bedienen van ‘zorgleerlingen’ 

met specifieke problemen en behoeften. Op deze scholen zijn de klassen 

wat kleiner en dat biedt ruimte om ook deze leerlingen tot hun recht te 

laten komen. 

3.4 Randvoorwaarden voor talentontwikkeling 

Investeren in talentontwikkeling en ontplooiing van leerlingen in het 

basisonderwijs veronderstelt dat aan verschillende randvoorwaarden 

wordt voldaan. Een belangrijke stap is het wegnemen van 

belemmeringen die basisschoolleerlingen ervaren, bijvoorbeeld 

taalproblemen of problemen met rekenen, faalangst en gebrek aan 

motivatie of zelfvertrouwen. De respondenten benadrukken het belang 

om aansluiting te zoeken bij behoeften en eigenschappen van individuele 

kinderen. Ieder kind zal pas openstaan voor nieuwe zaken en zich goed 

kunnen ontplooien wanneer het zelfvertrouwen heeft en/of krijgt.  

 

“We willen levenskunstenaars afleveren” (interview). 

 

De term levenskunstenaars uit bovenstaand citaat verwijst naar kinderen 

die lekker in hun vel zitten, het goed naar hun zin hebben en genoeg 

bagage hebben om later als burger te functioneren in de samenleving. 

 

Op basisscholen speelt de leraar daarbij een belangrijke rol. De leraar 

moet, om talenten en interesses van leerlingen te ontdekken, een goede 

relatie opbouwen met kinderen en hen goed leren kennen. De leraar zal 

ook een omgeving moeten creëren waarin kinderen zich veilig voelen. Ze 

moeten ook vertrouwen hebben in de leerlingen en hun mogelijkheden. 

  

Ook de rol van ouders moet hierbij niet over het hoofd worden gezien. 
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“Ouders hebben een belangrijke rol bij het promoten van de sterke 

kanten van hun kind en kunnen ervoor zorgen dat hun kind 

zelfvertrouwen krijgt” (interview). 

 

Er zijn ook respondenten die nog een stapje verder gaan en de rol van 

ouders op dat vlak belangrijker vinden dan de rol van basisscholen.  

 

“Ouders hebben veel meer invloed op talentontwikkeling van kinderen 

dan de school” (interview). 

 

Hiermee wordt wederom het belang van ouderbetrokkenheid of educatief 

partnerschap onderstreept.  

 

“In de basis gaat het erom dat je een gelijkwaardige relatie aangaat met 

ouders en hen ook serieus neemt” (interview). 

 

Ouderbetrokkenheid is in het beleid van scholen vaak als speerpunt 

benoemd, Desondanks bestaat de indruk dat niet altijd optimaal gebruik 

wordt gemaakt van de schat aan informatie die ouders hebben over hun 

kind(eren). Als voorbeelden zijn de intakegesprekken en de tien minuten 

gesprekken genoemd. Deze gesprekken hebben vaak een 

gestandaardiseerd karakter, terwijl scholen in deze gesprekken, als ze 

daar de tijd voor zouden nemen, veel meer waardevolle informatie over 

kinderen zou kunnen vergaren. 

 

“Het gaat dus echt om die open houding, om het zien van het kind in zijn 

of haar volle breedte” (interview). 

 

In dat kader is gewezen op het belang om vroegtijdig te investeren in 

relaties met ouders, bijvoorbeeld tijdens de ‘gouden weken’, dat zijn de 

eerste vier weken van het nieuwe schooljaar waarin kinderen kennis 

maken met elkaar en hun leerkracht. Sommige scholen gaan daarbij nog 

een stap verder en leggen huisbezoeken af. Deze huisbezoeken worden 

bij peuters en kleuters afgelegd, tenzij ouders hier bezwaar tegen 

hebben. De gedachte hierachter is om in een zo vroeg mogelijk stadium 

kennis te maken met de ouders op een plek waar ze zich het meest op 

hun gemak voelen en dat is bij hen thuis.  
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“Wij leggen huisbezoeken af om op een leuke manier kennis te maken 

met kinderen en hun ouders” (interview). 

 

Het afleggen van huisbezoeken vraagt wel de nodige discretie. 

 

“Waar wij natuurlijk heel alert op moeten zijn is dat we heel goed en 

discreet met die informatie omgaan” (interview). 

 

Andere basisscholen kiezen bewust niet voor huisbezoeken. 

 

“Wij doen vanuit de school niet aan huisbezoeken. Dat heeft ook te 

maken met een stukje privacy die je ook gunt aan ouders” (interview). 

 

Om ouderbetrokkenheid te stimuleren hoeven scholen niet naar ouders 

te gaan (huisbezoeken), maar kunnen ook laagdrempelige activiteiten op  

school worden georganiseerd (bijvoorbeeld een ouderkamer) en 

voorzieningen in het schoolgebouw worden georganiseerd (logopedie, 

fysiotherapie, ouderconsulenten, etc.).  

 

Een geformaliseerde manier om informatie over kinderen tussen hun 

ouders en leerkrachten uit te wisselen betreft de 

kennismakingsgesprekken. Deze kennismakingsgesprekken zijn 

doorgaans wel kort en in de beleving van de respondenten ook te veel 

eenrichtingsverkeer.  

 

De betrokkenheid van ouders kan variëren. Sommige ouders voelen zich 

niet competent genoeg om te participeren, bijvoorbeeld vanwege 

taalproblemen.  

Er zijn ook ouders die gewoon lastig te bereiken zijn. De algemene 

teneur is dat basisscholen een grotere betrokkenheid ambiëren.  

 

“Wij willen heel graag dat de rol van de ouders groter wordt” (interview). 

 

Er zijn scholen die de ouderbetrokkenheid proberen te stimuleren door 

een medewerker ouderbetrokkenheid aan te stellen. Deze medewerkers 

hebben een MBO-opleiding en worden bekostigd door de gemeente 

Rotterdam. Er zijn ook scholen die laagdrempelige initiatieven voor 

ouders organiseren, zoals een oudercafé.  
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Het wegbezuinigen van bibliotheken uit Rotterdamse wijken wordt om die 

reden als “een verarming” gezien, mede omdat in bibliotheken jongeren 

en ouderen elkaar treffen. 

 

Veel Rotterdamse basisscholen worden geconfronteerd met leerlingen 

die problemen hebben. Dat kunnen gedrags- of taalproblemen zijn, maar 

ook problemen thuis. Te denken valt aan eenoudergezinnen, armoede, 

echtscheidingen en huisuitzettingen. Er zijn ook scholen die leerlingen 

met taalontwikkelingsstoornissen bedienen. Het meenemen van deze 

leerlingen in talentontwikkeling vergt een extra investering, omdat deze 

kinderen meer drempels ervaren dan andere kinderen. Uiteindelijk gaat 

het om een goede wisselwerking tussen leraren, leerlingen en ouders. 

 

“De driehoek ouder-kind-leerkracht is van levensbelang” (interview). 

 

Een andere randvoorwaarde moet worden gezocht in de organisatie en 

onderwijsstructuur van basisscholen. Deze structuur moet kinderen 

ruimte en vrijheid geven om tot bloei te komen en hun specifieke talenten 

te ontdekken en te ontwikkelen. De ruimte die kinderen krijgen om hun 

potenties te ontdekken en daar iets mee kunnen doen op school is dus 

een belangrijke randvoorwaarde.  

 

“Kinderen kunnen heel veel als je hen ruimte geeft” (atelier). 

 

Grotere basisscholen met verschillende groepen leerlingen van een 

bepaald jaar, kunnen invloed uitoefenen op de groepsdynamiek en de 

samenstelling van iedere groep. Zij kunnen bijvoorbeeld leerlingen met 

gedragsproblemen, de cognitieve talentvolle en de zwakkere leerlingen 

spreiden over de verschillende groepen, zodat in iedere klas sprake is 

van een gezonde mix.  

 

Ook is gewezen op het belang van een schoolstructuur waarin de rollen, 

functies en taakverdelingen van leraren duidelijk zijn. Niet iedere docent 

beschikt over dezelfde talenten en niet iedereen is goed in dezelfde 

dingen, dus is het belangrijk dat docenten ook elkaars talenten en 

kwaliteiten ontdekken en benutten. Er is dus ook aandacht voor 

talentontwikkeling van leerkrachten nodig. De uitdaging is dus ook om de 

talenten in het team niet onbenut te laten. 
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“Binnen het team heeft iedereen zijn talenten” (interview).  

 

Ook de cultuur vormt een belangrijke voorwaarde. Talentontwikkeling en 

ontplooiing impliceert dat de lat voor kinderen hoog wordt gelegd. Dit 

verwachtingsniveau wordt ook doorgetrokken naar leerkrachten en het 

team.  

 

“We leggen ook de lat voor medewerkers hoog” (interview). 

 

Dit vereist een open cultuur, wederzijds vertrouwen en een kritische 

houding binnen het team. Het is belangrijk dat leraren van elkaar leren en 

van de ervaringen die andere scholen opdoen. Transparantie is daarbij 

het sleutelwoord.  

 

“Ik ervaar dat het team heel erg de deur openzet voor elkaar en voor 

anderen van buiten de school” (interview). 

  

Dit betreft de inrichting van een professionele leergemeenschap, 

waarbinnen men elkaar feedback geeft en van elkaar leert. De daartoe 

vereiste openheid kan op verschillende manieren worden georganiseerd, 

bijvoorbeeld in de vorm van observaties in de klas of intervisie. 

 

“Ieder leerkracht krijgt hier minimaal zes observaties per jaar” (interview). 

 

Deze transparantie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een 

respondent heeft in dat kader opgemerkt dat de lerarenkamer de 

onveiligste plek op basisscholen kan zijn en dat leraren niet altijd hun 

problemen met leerlingen delen met collega’s. 

 

Tevens is professionalisering een aandachtspunt, omdat goede 

vakkrachten cruciaal zijn in de context van talentontwikkeling en 

ontplooiing. Een belangrijke basis wordt gelegd door de PABO-opleiding 

van docenten. Sommige respondenten constateren dat er op dat vlak nog 

wel uitdagingen liggen.  

  

“PABO’s zijn doorgaans heel strak georganiseerd en toets-georiënteerd. 

Daar is nog een wereld te winnen” (interview). 

 

Andere respondenten vragen zich hardop af of dit beeld wel juist is. 
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Wat betreft nieuwe onderwijsvormen lopen PABO’s doorgaans niet 

voorop. Een respondent heeft daarom een concreet wensbeeld 

verwoord. 

 

“Richt in Rotterdam een geweldige nieuwe PABO op (….) en begeleidt 

leerkrachten daarna een aantal jaren om echt het verschil te kunnen 

maken” (interview). 

 

Een andere respondent herkent zich niet in deze behoefte. 

 

“We hebben in Rotterdam drie goede PABO’s en ze scoren allemaal 

goed” (interview). 

  

Om kennis op peil te houden, is bijscholing van leraren belangrijk. Het 

leraren- en het schoolleidersregister worden in dat kader als belangrijke 

ontwikkelingen gezien, evenals de nieuwe CAO, die meer ruimte biedt 

voor studiedagen. 

 

Doorgaans wordt in het kader van professionalisering een beroep gedaan 

op externe expertise. 

 

“Als wij gaan professionaliseren, dan kopen wij dat altijd in” (interview). 

 

Ook (onderwijskundig) leiderschap is een randvoorwaarde. Dit vereist 

onder meer visievorming, het inspireren van het team en ouders, het lef 

hebben om zaken op een andere beredeneerde manier aan te durven 

pakken, eigen keuzes durven maken en het team en ouders daarin mee 

te nemen, zodat er ook draagvlak voor de gemaakte keuzes ontstaat. 

Respondenten hebben ook aangegeven dat talentontwikkeling en -

ontplooiing logischerwijs onderdeel moet zijn van de schoolvisie. 

 

Talentontwikkeling kost tijd en capaciteit, maar met slimme organisatie 

kan ook tijd vrijkomen (bijvoorbeeld continue-rooster, waardoor leraren 

tijd krijgen om de les voor de volgende dag voor te bereiden). Ook 

vrijwilligers en stagiaires kunnen capaciteit leveren. Een nadeel is wel dat 

zij doorgaans geen structurele, maar tijdelijke capaciteit leveren. De inzet 

van praktijkondersteuners, intern begeleiders, onderwijsassistenten en 

tutoren heeft wel een structurele component. Verschillende respondenten 
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geven echter aan dat ondersteuning eigenlijk niet nodig zou moeten zijn 

omdat docenten het uiteindelijk op eigen kracht moeten bolwerken. Dit 

veronderstelt dat het ontwerpen van onderwijs, het combineren van 

leerlijnen en het bedenken van passende activiteiten daarbij onderdelen 

zijn van de basisexpertise van leerkrachten. Dit is alleen haalbaar 

wanneer de basiskwaliteit van leerkrachten heel hoog is.  

3.5 Knelpunten ten aanzien van talentontwikkeling 

De knelpunten zijn gekoppeld aan de randvoorwaarden in de zin dat het 

ontbreken van bepaalde randvoorwaarden logischerwijs knelpunten zijn. 

Als we dus spreken van knelpunten dan gaat het eigenlijk over de vraag 

aan welke randvoorwaarden in de beleving van Rotterdamse 

onderwijsprofessionals (nog) niet is voldaan.  

 

Het knelpunt die het vaakst is genoemd betreft geld. Natuurlijk wordt geld 

pas een issue als de perceptie bestaat dat de financiële middelen 

ontoereikend zijn. 

 

“De knelpunten die wij ervaren, ja dat is in principe altijd geld” (interview). 

 

Hoewel geld een knelpunt kan zijn, wordt tegelijkertijd geconstateerd dat 

de gemeente Rotterdam veel geld in het onderwijs stopt. Op basis van de 

interviews ontstaat de indruk dat veel basisscholen leunen op 

subsidiestromen om dit knelpunt (tijdelijk) weg te nemen. Er zijn scholen 

die op slimme en onderbouwde manieren nationale en lokale subsidies 

weten we verwerven en daar sterk op leunen, maar het besef is 

aanwezig dat deze geldstroom een eindig karakter kan hebben. Het is 

dus onzeker of bepaalde activiteiten zonder subsidies voortgezet kunnen 

worden. Een ander gepercipieerd nadeel is dat subsidiestromen 

doorgaans gepaard gaan met verantwoordingsmechanismen. 

 

Een tweede knelpunt is tijd. De tijd van leerkrachten is letterlijk begrensd 

en bij iedere aangeboden activiteit zullen dus keuzes moeten worden 

gemaakt. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn het slim(mer) organiseren 

van zaken, schooltijden aanpassen, zodat leraren meer flexibiliteit en tijd 

hebben voor nakijkwerk, opruimen en lessen voorbereiden. Ook minder 

kinderen in de klas (kleinere klassen) kan ervoor zorgen dat leraren aan 
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iedere leerling meer tijd kunnen besteden. De klassengrootte is echter 

doorgaans een gegeven voor scholen. Op (Rotterdamse) basisscholen 

kan de klassengrootte variëren. Er zijn basisscholen met grote klassen, 

maar ook scholen met kleinere klassen. Dit kunnen scholen zijn die 

zorgleerlingen bedienen of speciaal basisonderwijs verzorgen. De ideale 

omvang van klassen kan, zoals reeds eerder is geconstateerd, op basis 

van wetenschappelijke literatuur niet vastgesteld worden. Wel is het 

aannemelijk om te veronderstellen dat leerlingen in een kleinere klas 

meer leren dan in een grotere klas.16 De gedachte daarbij is dat hoe 

kleiner de klas is, hoe meer tijd de leerkracht kan besteden aan 

individuele leerlingen. In de interviews is gemeld dat een klassengrootte 

van twintig leerlingen “een mooi gemiddelde” is, maar dit cijfer is 

gebaseerd op een gevoel in plaats van een beredeneerde stellingname. 

 

Een derde knelpunt is (ondersteunende) capaciteit. Dat betreft extra 

leerkrachten of onderwijsassistenten. 

 

“Ik zou bijvoorbeeld heel graag nog extra leerkrachten of onderwijs-

assistenten willen hebben die leerkrachten kunnen ontzorgen, maar ook 

inhoudelijk met kinderen kunnen werken” (interview). 

 

Extra leerkrachten genieten de voorkeur, omdat onderwijsassistenten niet 

voor de klas gezet mogen worden. Voor basisscholen kan dat een reden 

zijn om onderwijsassistenten als ‘sluitposten’ te beschouwen. 

 

Er zijn basisscholen die hoogopgeleide vrijwilligers (om privacy-redenen 

nadrukkelijk geen ouders) inzetten en stagiairs (PABO-studenten), omdat 

er geen geld is voor betaalde krachten. Een nadeel is dat de continuïteit 

van hun inzet onzeker is (vrijwilligers) of dat hun inzet eindig is (stagiairs).  

 

“Vrijwilligers kunnen er vandaag zijn, maar morgen niet meer” (interview). 

 

Een vierde knelpunt betreft kennis en expertise. Pedagogisch handelen 

wordt bijvoorbeeld niet geleerd op PABO’s. Er zijn basisscholen die 

externe expertise inhuren, maar dat is een kostbare aangelegenheid. Een 

goedkopere manier is het delen van kennis tussen scholen onderling. 

Deze kennis van de ene school is echter doorgaans niet makkelijk 

                                                      
16 https://decorrespondent.nl/5882/waarom-kleine-klassen-beter-zijn/467342546-d19da3b5 
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overdraagbaar naar een andere school. Lokale initiatieven als de 

Rotterdamse lerarenbeurs kunnen een impuls geven aan 

docentprofessionalisering. Een andere impuls gaat uit van de nieuwe 

CAO in het basisonderwijs die ervoor heeft gezorgd dat er meer ruimte is 

voor studiedagen.  

 

Een vijfde knelpunt betreft ICT-voorzieningen zoals computers, WiFi en 

passende ondersteuning op dat vlak. 

 

Een zesde knelpunt is ruimte. De ruimte, namelijk het aantal vierkante 

meters, is doorgaans beperkt. Scholen kunnen daarom behoefte hebben 

aan meer vierkante meters per leerling. Hierbij moet niet alleen gedacht 

worden aan klasruimte, maar ook aan een handvaardigheidslokaal of 

‘atelier’, een tuin, een werkplaats, een technieklokaal, een gymzaal, een 

bibliotheek en een keuken. 

 

“We hebben eigenlijk veel te weinig speelruimte” (interview). 

 

Niet alle scholen worstelen met ruimtegebruik. De scholen die wat meer 

ruimte tot hun beschikking hebben en te maken hebben met groei, 

verwachten wel een gebrek aan ruimte in de nabije toekomst.  

 

De ruimte hoeft niet noodzakelijkerwijs binnen de school gecreëerd te 

worden. Er kan ook worden gedacht aan concrete faciliteiten in de buurt, 

om de ‘looptijd’ en daarmee het verlies van onderwijstijd zo beperkt 

mogelijk te houden. Daarbij kan worden gedacht aan een (extra) gymzaal 

en voorzieningen met multifunctionele gebruiksmogelijkheden.  

 

“Van alle activiteiten kun je niet zomaar even zeggen van we gaan het 

lekker in het klaslokaal doen” (interview). 

 

Ook is gewezen op de behoefte aan figuurlijke experimenteerruimte. Ook 

de bestaande ruimte zal slim moeten worden benut. Twee klaslokalen 

met een schuifdeur ertussen biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om 

‘hoorcollege’ activiteiten te organiseren, gevolgd door activiteiten in 

groepjes. 
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Een laatste knelpunt betreft het ‘rigide’ onderwijssysteem, waaronder de 

bekostigingsstructuur van de Rijksoverheid, die uitgaat van vaste 

bedragen per leerlingen. 

 

Het beeld bestaat dat het bestaande onderwijssysteem de ruimte van 

basisscholen beperkt om bijvoorbeeld het traditionele klassikale systeem 

overboord te gooien en te experimenteren met nieuwe onderwijsvormen.  

 

“Wij zijn geketend aan het systeem” (interview). 

 

Er zijn echter ook respondenten die deze observatie betwisten en 

aangeven het juist goed te vinden dat er een systeem is. Daarnaast zou 

de wet in hun beleving veel meer ruimte bieden dan basisscholen 

veronderstellen. In deze redenering hebben basisscholen meer vrijheid 

dan ze denken. 

 

“Wij denken met zijn allen dat het onderwijs in Nederland heel erg 

voorgeschreven is, maar als je gaat kijken wat er in de wet staat, dan 

staat daar nauwelijks iets in” (interview). 

 

En dat zou ook gelden voor het vermeende keurslijf waarin de Inspectie 

scholen zou dwingen. 

 

“We moeten vast uit ons keurslijf, waarvan we denken dat het er is, maar 

het is er helemaal niet” (interview).
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3.6 Behoeften ten aanzien van talentontwikkeling 

De behoeften die naar voren zijn gebracht hangen nauw samen met de 

zojuist gesignaleerde knelpunten. Deze behoeften kunnen dus worden 

benaderd als mogelijke oplossingen hiervoor. 

Multifunctionele ruimtes 

Veel (oudere) scholen hebben alleen klaslokalen, terwijl er behoefte is 

aan een multifunctioneel schoolgebouw, waarbij grote (voor plenaire 

activiteiten) en kleine ruimtes (voor groepsactiviteiten) kunnen worden 

gecreëerd, bijvoorbeeld door middel van schuifwanden. Dit impliceert niet 

per definitie meer ruimte, maar flexibele mogelijkheden om met de 

bestaande ruimte om te gaan. Bij klassikale activiteiten is er bijvoorbeeld 

behoefte aan grote ruimtes, maar bij groepsopdrachten is er behoefte 

aan kleine ruimtes. Heel concreet kan worden gedacht aan ruimtes met 

schuifwanden.  

 

“We zouden het liefst verhuizen naar een locatie die nog moet worden 

gebouwd en waarbij we de ruimtes zelf kunnen indelen, maar dat kost 

heel veel geld ten tijd” (atelier). 

 

Het gaat hierbij dus niet noodzakelijkerwijs om meer ruimte, maar om 

mogelijkheden om bestaande ruimtes flexibel in te delen en te gebruiken.  

Meer tijd 

Gewezen is op het nut van het voeren van langere gesprekken met 

kinderen en hun ouders, zodat een beter zicht ontstaat in de interesses 

en mogelijkheden van leerlingen. Daar is wel tijd voor nodig.  

 

“De tien-minuten gesprekken met ouders zijn veel te kort” (atelier). 

 

Het inzetten van online tools kan een effectieve manier zijn om te 

communiceren met ouders. Gewezen is op het voorbeeld waarbij ouders 

per app werden benaderd voor een rapportgesprek. Dat leverde een 

aanzienlijk hogere respons op dan meegeven van een brief aan de 

kinderen. 
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Ruimte om te leren van elkaar 

Een andere behoefte is meer ruimte om te leren van elkaar. Dit betreft 

het delen van kennis en ervaring tussen scholen onderling. Deze 

kennisdeling kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld bij 

elkaar komen kijken. In dat kader is er behoefte aan ondersteuning, zodat 

medewerkers van scholen vrij geroosterd kunnen worden om grote 

groepen te ontvangen.  

 

Online platform 

Kennisdeling kan ook plaatsvinden via (online) platforms, die 

verschillende stakeholders met elkaar verbindt. Het is belangrijk dat een 

dergelijk portal regelmatig nieuwswaardigheden bevat en dat sprake is 

van moderatie. Bij deze behoefte dient wel te worden opgemerkt dat 

reeds verschillende online platforms bestaan om kennis te delen, 

bijvoorbeeld Wikiwijs van Kennisnet. Kennelijk voldoen de bestaande 

kanalen niet in alle opzichten om kennis en mensen met elkaar te 

verbinden. De vraag is dus of ingezet moet worden op nieuwe online 

initiatieven of het verbeteren van reeds bestaande digitale platforms. 

Online platforms kunnen ook worden ingezet om kennis te delen met 

ouders en aldus fungeren als modern instrument om ouderbetrokkenheid 

te stimuleren.  

Intensievere samenwerking met lokale partners 

Gewezen is op de wenselijkheid om een verbinding te zoeken met 

relevante actoren binnen de stad Rotterdam. Daarbij kan worden gedacht 

aan meer samenwerking met het bedrijfsleven (haven, logistiek, catering, 

etc.). Een inspirerend voorbeeld daarbij is de Havenschool, een initiatief 

van twee Rotterdamse basisscholen.  

 

“We laten heel veel kansen liggen in Rotterdam om met het bedrijfsleven 

samen te werken” (atelier). 

 

Scholen zullen dus op wijkniveau beter moeten kijken naar de bestaande 

mogelijkheden en verbindingen met relevante stakeholders moeten 

aangaan. 
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Extra activiteiten 

De behoefte aan extra activiteiten is ook geuit. Daarbij zijn twee concrete 

activiteiten genoemd, namelijk activiteiten op het terrein van creativiteit 

en filosofie. Dankzij filosofie kunnen kinderen onbevangen leren 

nadenken en zich bewust worden van het feit dat verschillende 

standpunten ingenomen kunnen worden en er verschillende ‘waarheden’ 

kunnen bestaan. Deze behoefte vloeit rechtstreeks voort uit de 

onbuigzame (geloofs)overtuigingen die kinderen met verschillende 

culturele achtergronden op Rotterdamse basisscholen kunnen hebben.  

 

“Ik zou heel graag iets met filosofie in de klassen willen doen” (interview). 

 

Daarnaast bestaat er behoefte om wat meer met creativiteit, wetenschap 

en technologie te doen.  

Ook zijn cursussen genoemd op het gebied van mindfullness. De 

gedachte daarachter is dat het heel erg belangrijk is dat kinderen goed in 

hun vel zitten. Dat is een belangrijke basisvoorwaarde voor kinderen om 

hun talenten te ontwikkelen. 

 

“Als je niet lekker in je vel zit, kun je ook niet leren en is de ruimte voor 

talentontwikkeling er niet” (atelier). 

 

Sportieve activiteiten zouden onder de vlag van een schoolsport-

vereniging ontplooid kunnen worden. 

Voorlopers ondersteunen 

Deze behoefte is erop gericht om de voorlopers een ‘boost’ te geven, 

bijvoorbeeld door hen te ondersteunen bij visievorming en het maken van 

goede keuzes. Deze behoefte is overigens discutabel. Het gevaar 

bestaat namelijk dat er dan een kloof ontstaat tussen de voorlopers en de 

volgers.  

Autonomie en vertrouwen 

Een andere behoefte is dat leerkrachten meer autonomie en vertrouwen 

krijgen van zowel schoolleiding als onderwijsinspectie. Leerkrachten 

moeten het gevoel hebben dat ze ruimte krijgen om zelf initiatieven te 

mogen nemen. Deze autonomie veronderstelt dat leerkrachten ook 

vertrouwen van schoolleiders krijgen. In dat kader is het concept 
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zelfsturende teams genoemd, waarbij docententeams relatief autonoom 

en zelfstandig opereren.17 

 

“Ik zou heel graag willen dat alle leerkrachten veel meer autonomie 

zouden hebben” (atelier). 

 

Risbo is betrokken geweest bij een omvangrijk onderzoek naar 

veranderingen, zelforganisatie en leiderschap op het thuiszorgdomein 

(Kuipers, e.a. 2016). Uit dit onderzoek blijkt dat de ervaringen met 

zelforganisatie en leiderschap per organisatie aanzienlijk kunnen 

verschillen. Dat geldt uiteraard ook voor het onderwijs. 

Geld  

Geld kan ook een issue zijn, maar is als zodanig verweven met veel 

concrete behoeften. Veel activiteiten en initiatieven kosten tijd en 

menskracht. Wel is naar voren gebracht dat met slim organiseren 

tijdswinst geboekt kan worden en de vrijgekomen tijd kan dan weer 

gebruikt worden voor activiteiten en initiatieven die zijn gericht op de 

ontplooiing van kinderen. 

Formatie 

De beschikbare menskracht op scholen is doorgaans vrij statisch. 

Scholen moeten het doen met de vaste formatie die ze hebben. Een 

flexibele pool van leerkrachten en/of begeleiders zou een oplossing 

kunnen bieden, zodat er tijd wordt vrijgemaakt aan belangrijke activiteiten 

die anders niet zouden (kunnen) worden ontplooid. 

 

Leertijduitbreiding 

Het concept leertijduitbreiding is ook genoemd als behoefte. Dit concept 

komt erop neer dat een grotere schil van activiteiten rondom leerlingen 

wordt georganiseerd, bijvoorbeeld ontbijt op school en het oprichten van 

een schoolsportvereniging. Men zal daarbij op wijkniveau naar de 

mogelijkheden moeten kijken. Met het organiseren van dergelijke 

activiteiten zou niet de school, maar professionele organisaties moeten 

worden belast. In het verlengde daarvan zou kunnen worden gedacht om 

                                                      
17  Onderzoekers van Risbo zijn betrokken geweest bij een onderzoek naar 

zelforganisatie en leiderschap binnen de thuiszorg. Kuipers e.a. (2016) Verandering in 
leiderschap,leiderschap in verandering, Erasmus Universiteit Rotterdam.  
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scholen na schooltijd open te stellen, zodat dergelijke activiteiten op 

scholen kunnen worden georganiseerd.  

3.7 Prioriteiten 

De behoeften die naar voren zijn gebracht zijn divers, contextueel 

bepaald en niet altijd eenduidig. De uitgangspositie van scholen, de visie 

en de leerlingenpopulatie kunnen immers variëren. In dit verkennend 

onderzoek is de focus niet gericht op specifieke basisscholen, maar het 

Rotterdamse basisonderwijs. In deze paragraaf worden daarom niet 

specifieke behoeften van individuele basisscholen voor het voetlicht 

gebracht, maar gedeelde behoeften. De behoefte aan (meer) financiële 

middelen laten we hierbij buiten beschouwing, omdat geld immers een 

middel is om concrete activiteiten te kunnen organiseren of te ontplooien 

en dus te voorzien in specifieke behoeften van scholen. De prioriteiten 

zijn in kaart gebracht en bediscussieerd tijdens het atelier en zijn in 

willekeurige volgorde beschreven. 

 

Extra structurele activiteiten organiseren 

Een eerste gedeelde behoefte is het organiseren van extra structurele 

activiteiten op basisscholen. Deze activiteiten zijn niet alleen gericht op 

het ontdekken en benutten van talenten, maar hebben naar verwachting 

ook een positieve impact op de groepsdynamiek in de klas. Een goede 

sfeer in de klas is ook een belangrijke voorwaarde voor 

talentontwikkeling. In een veilige en prettige (leer)omgeving kunnen 

kinderen zich beter ontplooien. Bij een negatief klasklimaat worden 

leerlingen daarentegen in beslag genomen door andere zaken, 

bijvoorbeeld ‘overleven’. De aard en omvang van dergelijke activiteiten 

kan variëren. Vaak genoemd zijn activiteiten op het gebied van filosofie, 

creativiteit en welbevinden. De gedachte achter filosofie als activiteit is 

dat kinderen leren om open te staan voor verschillende perspectieven en 

standpunten en tevens leren om kritisch en onbevangen na te denken 

over zaken waarover verschil van mening kan bestaan in de klas. De 

gedachte achter creatieve vakken is dat bij het basisonderwijs niet alleen 

cognitieve talenten ertoe doen (‘dingen doen met het hoofd’), maar ook 

praktische talenten (‘dingen doen met de handen’). De gedachte achter 

welbevinden is dat kinderen zich pas kunnen ontplooien, leren en hun 

potenties benutten wanneer ze goed in hun vel zitten. Het welbevinden 
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van kinderen kan worden ondersteund met verschillende activiteiten, 

bijvoorbeeld het verzorgen van kinderyoga (door een deskundige op dat 

terrein). 

 

Faciliteren van kennisdeling 

Belangrijk is dat basisscholen leren van elkaars ervaringen. Dat kunnen 

de ervaringen van ‘voorlopers’ zijn, maar ook ervaringen van scholen die 

voor vergelijkbare opgaven staan. De kennisoverdracht naar andere 

scholen toe zal dus ook moeten worden gefaciliteerd. Scholen kunnen 

bereid zijn tot kennisdeling, maar in het basisonderwijs is tijd vaak een 

knelpunt. Leerkrachten staan het grootste deel van de dag voor de klas 

en dat maakt het lastig om kennisdeling te organiseren. De beoogde 

professionele leergemeenschap zal dus niet alleen een offline, maar ook 

een online component moeten hebben. In eerste instantie zal de 

kennisdeling zijn gericht op de onderwijsprofessionals, maar ook ouders 

zijn een waardevolle bron van kennis. Het is dus raadzaam om op het 

virtuele kennisdelingsplatform tevens een oudercommunity een plek te 

geven. Hiermee wordt (online) ouderbetrokkenheid gestimuleerd en 

gefaciliteerd. De offline component van kennisdeling kan een praktische 

invulling krijgen in de vorm van lunchsessies waarin specifieke thema’s 

centraal staan. 

 

Teamtrainingen 

Talentontwikkeling van kinderen vereist ook specifieke talenten en 

vaardigheden van docenten. Dit betreft onder meer pedagogische, 

sociale, communicatieve en signalerende vaardigheden, bijvoorbeeld het 

herkennen van specifieke gedragsproblematieken van leerlingen. 

Degelijke vaardigheden zouden in de vorm van teamtrainingen versterkt 

kunnen worden, zodat leerkrachten ook van elkaar kunnen leren. Leren 

van en met elkaar kan ook een positieve bijdrage leveren aan een open 

leercultuur op scholen. Tijdens teamtrainingen kan ook aandacht worden 

besteed aan zaken die in de gesprekken en het atelier onderbelicht zijn 

gebleven, bijvoorbeeld groepsdynamiek, het activeren van ouders en de 

wijze waarop gevoelige en ingewikkelde kwesties in de klas besproken 

kunnen worden, bijvoorbeeld zaken als geloof en discriminatie.  

  

Het bevorderen van onderwijskundig leiderschap  

Onderwijskundig leiderschap is belangrijk bij visievorming en het 

verwerven van draagvlak voor gemaakte keuzes bij docenten in het team 

en de ouders van de kinderen. Ook leiderschap kan benaderd worden als 



Interviews en focusgroep met Rotterdamse onderwijsprofessionals  

 

63 

een specifiek talent. Bij de een zal dit leiderschap van nature aanwezig 

zijn, terwijl dit leiderschap bij de ander verder versterkt zal kunnen 

worden, bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen. 

 

ICT-infrastructuur 

De ICT-infrastructureel is een belangrijke voorwaarde voor (online) 

leerprocessen en communicatie. Leerprocessen en ontplooiing van 

kinderen vinden namelijk niet alleen plaats op school en vinden zowel 

plaats in het offline en het online domein. Ook bij de communicatie met 

ouders is het zinvol om een multichannel strategie te hanteren en de 

informatievoorziening, interactie en dialoog met ouders zowel op in de 

fysieke wereld en het virtuele domein vorm en inhoud te geven. De 

traditionele tien minuten gesprekken op scholen kunnen in schril contrast 

staan met de vrijwel permanente dialoog die ouders onderling voeren via 

ouderapp’s en andere virtuele communities. Op deze communities wordt 

veel informatie gedeeld over activiteiten en interesses van kinderen. Het 

is voor scholen van groot belang om dergelijke communities regelmatig te 

monitoren, zodat relevante signalen vroegtijdig de school bereiken. 
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Hoofdstuk 4 Conclusies en reflecties 

4.1 Inleiding 

Dit verkennende onderzoek vloeide voort uit de aanname dat het  

potentieel van leerlingen in het Rotterdamse basisonderwijs niet optimaal 

benut wordt. Hoewel dit onderzoek primair is gericht op het Rotterdamse 

basisonderwijs, heeft deze aanname niet louter een Rotterdamse 

strekking. De PO-Raad (2010) constateerde namelijk dat in het gehele 

PO talent onnodig wordt verspild. 

 

In Rotterdam is sprake van een cumulatie van uitdagingen. Dit betreft 

onder andere een hoge werkloosheid, relatief veel laagopgeleide ouders, 

veel gezinnen die onder de armoedegrens leven, taalachterstanden van 

ouders en hun kinderen en een moeizame integratie. 

 

De centrale onderzoeksvraag luidde als volgt: ‘Welke problemen in het 

Rotterdamse primair onderwijs verhinderen dat het potentieel van de 

leerling optimaal wordt ontwikkeld, welke veel belovende 

oplossingsrichtingen zijn voorhanden en op welke manier sluiten deze 

oplossingsrichtingen aan bij de behoefte van het Rotterdamse primair 

onderwijsveld?’ 

 

Op basis van deze centrale onderzoeksvraag zijn de volgende drie 

deelvragen geformuleerd: 

1) Wat is een goede en werkbare definitie van ‘potentie’ wanneer we ons 

richten op het optimaal ondersteunen van leerlingen in het primair 

onderwijs? 

2) Wat zijn de problemen in het Rotterdamse primair onderwijs die 

verhinderen dat het potentieel van de Rotterdamse kinderen in deze 

leeftijdsgroep optimaal wordt ontwikkeld? 

3) Welke veelbelovende oplossingsrichtingen en verbetermogelijkheden 

zijn voorhanden die het primair onderwijs in staat stellen om het 

potentieel van leerlingen beter te ondersteunen en op welke manier 

sluiten deze oplossingsrichtingen aan bij de behoefte van het 

Rotterdamse onderwijsveld? 
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4.2 Beantwoording van de eerste deelvraag: definitie van 

potentie  

In de literatuur wordt een verschil gemaakt tussen een ‘potentie tot’ en 

een ‘feitelijk behaalde’ (leer)prestaties van leerlingen. Daarmee is 

potentie iets wat leerlingen letterlijk ‘in’ zich hebben, maar wat zich niet 

noodzakelijkerwijs uit in feitelijk waarneembare prestaties en 

gedragingen. Omdat potenties (nog) niet altijd zichtbaar, kan het voor 

leerkrachten (en ouders) het lastig zijn om potenties van kinderen te 

signaleren. Daarmee verwijzen potenties naar de mogelijkheden die 

leerlingen in zich hebben, maar die soms (nog) niet zichtbaar zijn. Een 

belangrijk uitgangspunt in dit onderzoek is dat alle leerlingen in het 

Rotterdamse basisonderwijs potenties hebben. In dat kader is het 

belangrijk dat op school (en daarbuiten) de condities aanwezig zijn om de 

potenties van alle leerlingen tot bloei te laten komen. 

 

In de literatuur worden de begrippen potentie en talent soms als 

synoniemen gebruikt. Het woord talent laat zich niet eenvoudig vatten in 

een eenduidige betekenis. In de literatuur bestaat een overvloed aan 

definities, maar is er nog geen consensus over de betekenis van het 

concept talent.  

Talenten zijn niet altijd zichtbaar. Om die reden wordt in de literatuur een 

onderscheid gemaakt tussen ‘latent talent’ en ‘talent in actie’. Latent 

talent is (nog) niet zichtbaar en talent in actie is dat wel. 

Een bezwaar bij het begrip talent is dat deze term een eenzijdige 

associatie kan oproepen en de indruk kan oproepen dat alleen 

‘wonderkinderen’ beschikken over talenten. Nogmaals dient te worden 

benadrukt dat bij dit onderzoek het uitgangspunt wordt gehanteerd dat 

alle kinderen talenten in huis hebben. Dat kunnen talenten zijn die goed 

meetbaar zijn in het onderwijs, maar ook talenten die moeilijker te meten 

zijn, bijvoorbeeld specifieke sociale en creatieve vaardigheden. 

 

Belangrijk is dat deze potenties of talenten van alle kinderen worden 

gesignaleerd, (h)erkend en gestimuleerd door scholen èn ouders. 

Talentontwikkeling is het proces waarin de potenties van leerlingen 

worden benut en tot bloei komen. Talentontwikkeling betekent dan ook 

dat een proces wordt georganiseerd dat fungeert als voedingsbodem om 

kinderen in het Rotterdamse basisonderwijs tot bloei te laten komen. 

Daarbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan het creëren van 
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een stimulerende en veilige leeromgeving op school. In een veilige en 

prettige (leer)omgeving kunnen kinderen zich beter ontplooien. 

Daarnaast moet worden gedacht aan een breed aanbod van activiteiten 

op en rond de school. Dit betreft niet louter cognitieve activiteiten, maar 

ook creatieve, praktische, sociale, sportieve, sociale, technische en 

filosofische vorming. 

4.3 Beantwoording van de tweede deelvraag: uitdagingen in 

het (Rotterdamse) basisonderwijs 

Op basis van een deskstudie en interviews met gezaghebbende 

onderwijswetenschappers zijn factoren benoemd die kunnen verklaren 

waarom het potentieel van leerlingen in het basisonderwijs niet optimaal 

worden benut. Vervolgens zijn deze factoren geclusterd aan de hand van 

vier analyseniveaus, namelijk de individuele leerling, de klas, de 

basisschool en de omgeving. De vier analyseniveaus en bijbehorende 

factoren zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Analyseniveau Factoren 

Individu Te weinig zicht op thuissituatie van leerlingen 

Onvoldoende maatwerk 

Taalachterstanden 

Klas Negatieve dynamiek in de klas 

Te grote klassen en/of gebrekkig sociaal systeem in de klas 

Kwaliteit van het onderwijs beneden de maat 

Ontoereikende competenties van leraren 
(docentprofessionalisering) 

School Gesloten schoolcultuur 

Te weinig beleidsruimte 

Geen flexibele formatie 

Omgeving van de school Ouderbetrokkenheid die te wensen overlaat 

Te weinig samenwerking met externe stakeholders 

Onvoldoende oog voor doorlopende leerlijnen 
(schoolloopbaan) 

 

Opgemerkt dient te worden dat veel van de genoemde factoren in de 

praktijk op elkaar ingrijpen en dat maakt het lastig om ze geïsoleerd van 

andere factoren te beschouwen. Daarnaast liggen niet alle uitdagingen in 

de directe invloedssfeer van basisscholen.  

 

De observaties op basis van de deskstudie (fase 1 van het onderzoek) 

worden nu per analyseniveau besproken. Dit betreft generieke 

observaties met betrekking tot het basisonderwijs. Specifieke observaties 

over het Rotterdamse basisonderwijs (fase 2 van het onderzoek) volgen 

hierna. 
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Individu 

Basisscholen hebben doorgaans weinig zicht op de thuissituatie van 

leerlingen. Huisbezoeken zijn een manier om zicht te krijgen op de 

thuissituatie van leerlingen. Redenen om hiervan af te zien zijn een 

gebrek aan tijd of het geen inbreuk willen maken op de privacy van 

ouders. In de hedendaagse gedigitaliseerde samenleving is het echter 

wel mogelijk om via social media monitoring (meer) inzicht te vergaren in 

de interesses en activiteiten van kinderen in hun vrije tijd.  

 

Om het potentieel van iedere leerling te kunnen ontdekken en 

ontwikkelen is maatwerk nodig, bijvoorbeeld in de vorm van 

gepersonaliseerd onderwijs. Verdere ontwikkeling hiervan en 

professionalisering op dit gebied is nodig. De verwachtingen ten aanzien 

van gepersonaliseerd onderwijs zijn hooggespannen, maar het is lastig 

om deze verwachtingen in de praktijk in te lossen. Gepersonaliseerd 

onderwijs aanbieden aan alle leerlingen heeft ingrijpende consequenties, 

zoals differentiatie in (digitaal) leermateriaal, instructiemethoden, 

competenties, flexibiliteit, etc. 

 

Taalachterstand is onder leerlingen één van de meest voorkomende 

problemen. Laaggeletterdheid is een groot issue, ongeacht de 

achtergrond van ouders. Dat is een serieus probleem, omdat er een 

relatie bestaat tussen lezen en onderwijssucces 

Klas 

Bij de (talent)ontwikkeling van leerlingen moet de rol van leeftijd- en 

klasgenoten niet worden onderschat. Een positief, constructief en veilig 

(leer)klimaat in de klas is erg belangrijk. Leraren en leerlingen (‘peers’) 

hebben daar in de praktijk invloed op. Tijdens lerarenopleidingen en 

nascholingstrajecten kunnen docenten worden uitgedaagd om te 

reflecteren op hoe zij peerrelaties in hun klas in gunstige zin kunnen 

ombuigen en hen alerter maken voor onbedoelde negatieve effecten van 

hun interactieve gedrag. Een knelpunt is vaak het ontbreken van tijd voor 

nascholing.  

 

Ook vormen te grote klassen en/of gebrekkig sociaal systeem in de 

klasaantal een factor die de talentontwikkeling van leerlingen in de weg 

kan staan. Het aantal leerlingen in de klas lijkt een relevante factor te zijn, 

maar de ideale omvang kan vooralsnog niet wetenschappelijk worden 
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onderbouwd. Het is wel aannemelijk om te veronderstellen dat 

leerkrachten in kleinere klassen meer tijd kunnen besteden aan 

afzonderlijke leerlingen dan in grotere klassen. 

 

De kwaliteit van het onderwijs is mede bepalend voor de ontplooiing van 

kinderen. De kwaliteit van het onderwijs is in sommige gevallen 

benedenmaats. De kwaliteit heeft een meetbare component (‘taal en 

rekenen’) en een moeilijk meetbare component (‘welbevinden van 

leerlingen’). 

De kwaliteiten en competenties van docent bepalen in zeer belangrijke 

mate kwaliteit van het onderwijs in de klas. Deze kwaliteiten en 

competenties zijn deels een gegeven, maar kunnen ook verder 

ontwikkeld worden in de vorm van groepstrainingen. Er is in sommige 

gevallen nog te weinig oog of tijd voor docentprofessionalisering.  

School  

De schoolcultuur is mede bepalend voor het stimuleren van divers talent 

in de klas. Een open schoolcultuur is van groot belang. Dit impliceert dat 

mensen elkaar aanspreken en scherp houden. Intervisietrajecten kunnen 

daarbij een stimulerende rol vervullen. De schoolleiding heeft een 

belangrijke taak om die open cultuur te stimuleren en te faciliteren. Om 

die reden is ook leiderschap een belangrijk aspect van de schoolcultuur.  

 

Om maatwerk richting leerlingen te kunnen bieden is handelingsruimte 

noodzakelijk. De percepties over de mate van beleidsvrijheid op 

basisscholen variëren van ‘beperkte beslisruimte’ versus ‘behoorlijke 

autonomie’. 

Met het oog op het kunnen bieden van maatwerk en om docenten te 

kunnen laten professionaliseren is flexibiliteit in de formatie van belang. 

De formatie op basisscholen is een relatief statische factor en dat 

belemmert het nemen van flexibele personele maatregelen. 

Omgeving van de school  

Ouderbetrokkenheid is van cruciaal belang. De mate van 

ouderbetrokkenheid varieert per basisschool. Van gelijkwaardig educatief 

partnerschap is doorgaans (nog) geen sprake. Een multichannel strategie 

waarbij ouders via offline en online contactkanalen benaderd worden, kan 

een positieve impuls geven aan ouderbetrokkenheid. 
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Het belang van samenwerking met externe stakeholders (scholen 

onderling, schoolbesturen, zorgprofessionals, etc.) wordt over het 

algemeen herkend, maar nog niet altijd optimaal in de praktijk gebracht. 

 

In de literatuur wordt gewezen op het belang van doorlopende leerlijnen 

in het onderwijs. In de praktijk is doorgaans (nog) geen sprake van 

warme dossieroverdrachten. Kinderen die op de basisschool de ruimte 

krijgen om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen, komen 

vervolgens in het voortgezet onderwijs terecht, waar doorgaans niet naar 

alle kwaliteiten wordt gekeken die ze op de basisschool hebben laten 

zien.  

Observaties van Rotterdamse onderwijsprofessionals 

De generieke observaties die zijn ontleend aan de deskstudie en 

gesprekken het onderwijsonderzoekers zijn vervolgens voorgelegd aan 

verschillende Rotterdamse onderwijsprofessionals met als doel om deze 

observaties in een Rotterdamse context te kunnen plaatsen. 

 

Een gedeeld uitgangspunt van de respondenten is dat ieder kind 

potenties/talenten heeft. Dit uitgangspunt is in lijn met de insteek van dit 

onderzoek. Wel is naar voren gebracht dat in dit onderzoek de problemen 

in het basisonderwijs een vertrekpunt zijn (negatieve formulering) in 

plaats van de mogelijkheden en uitdagingen in Rotterdam (positieve 

formulering). Dit is echter een taalkundige kwestie.  

Respondenten constateren dat het begrip talentontwikkeling de 

eenzijdige associatie van excellentie kan oproepen en dan louter het 

beeld oproept van leerlingen die ergens in uitblinken. Deze eenzijdige 

associatie kan andere leerlingen ontmoedigen. Om die reden is een 

voorkeur uitgesproken voor een andere terminologie, waarin ontplooiing 

en potentieel centraler staan. Deze benadering is in lijn met het gedeelde 

uitgangpunt dat iedere leerling talenten heeft. Ook het concept van de 

‘plusklas’ is geproblematiseerd, omdat het onbedoeld impliceert dat de 

kinderen die niet in deze klas zitten ‘minder’ zijn. 

 

Op Rotterdamse basisscholen worden verschillende (ad hoc) activiteiten 

georganiseerd die zich laten scharen onder drie v-‘s, namelijk verbreding, 

verdieping en verrijking. Voorbeelden zijn activiteiten op het gebied van 

techniek, dans, kunst, sport, etc. Er zijn scholen die in dat kader (mede) 

een beroep doen op subsidiestromen. Subsidiestromen kunnen zorgen 
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voor impuls, maar hebben een eindig karakter. Daarmee kan de 

continuïteit van concrete activiteiten niet altijd worden gegarandeerd. 

Doorgaans vinden de aangeboden (extra) activiteiten plaats binnen het 

traditionele klassensysteem. 

 

Respondenten hebben naar voren gebracht dat de ontwikkeling en 

ontplooiing van kinderen in het basisonderwijs niet in alle opzichten 

meetbaar is. In dat kader kan een onderscheid worden gemaakt tussen  

meetbare zaken (bijvoorbeeld progressie van kinderen op het gebied van 

taal en rekenen) en merkbare zaken (bijvoorbeeld sociaal-emotionele en 

creatieve ontwikkeling van kinderen). 

Randvoorwaarden  

In de gesprekken met de Rotterdamse onderwijsprofessionals is ook 

gevraagd naar de randvoorwaarden die van invloed (kunnen) zijn op de 

talentontwikkeling van kinderen in het Rotterdamse basisonderwijs. 

De eerste randvoorwaarde is het wegnemen van belemmeringen. Daarbij 

kan onder andere worden gedacht aan het oplossen van taalproblemen, 

zorgen dat leerlingen zelfvertrouwen krijgen en goed in hun vel zitten. 

De tweede randvoorwaarde is het organiseren van een goede 

wisselwerking tussen leerkrachten, leerlingen en ouders. We zouden dit 

de ‘gouden driehoek’ kunnen noemen. 

De derde randvoorwaarde is een organisatiecultuur waarin de lat voor 

leerlingen en leraren hoog wordt gelegd (cultuur van hoge 

verwachtingen) en waarin men open staat voor elkaars feedback (open 

leercultuur). 

De vierde randvoorwaarde is een organisatiestructuur waarbinnen 

kinderen de ruimte en vrijheid krijgen om tot bloei te komen en waarin de  

rollen, functies en taakverdelingen van leraren duidelijk zijn. 

Respondenten verschillen wel van mening over de vraag of deze 

structuur al dan niet binnen het ‘traditionele’ klassikale systeem moet 

worden ingericht. 

De vijfde randvoorwaarde is dat scholen (blijven) investeren in de verdere 

professionalisering van docenten.  

De zesde randvoorwaarde is onderwijskundig leiderschap. Dit 

veronderstelt dat schoolleiders de leerkrachten, kinderen en hun ouders 

inspireren, motiveren en meenemen in de koers die is uitgestippeld. 

Hierbij zijn een inspirerende visie en lef onontbeerlijk. 
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De zevende randvoorwaarde betreft (het vrijmaken van) tijd, ruimte en 

geld om stimulerende activiteiten voor kinderen te organiseren. De blik 

kan daarbij zijn gericht op externe partners, maar ook intern liggen er 

mogelijkheden om tijd, ruimte en geld vrij te maken, bijvoorbeeld door 

zaken slimmer te organiseren. 

Wensen en behoeften 

Aan de respondenten is ook gevraagd wat hun wensen en behoeften zijn 

ten aanzien van de thematiek van het onderzoek.  

De behoefte die het vaakst is genoemd betreft geld. Desondanks laten 

we deze behoefte verder buiten beschouwing, omdat geld immers een 

middel is om concrete activiteiten te kunnen organiseren of te ontplooien 

en dus te voorzien in specifieke behoeften van scholen. 

Een tweede behoefte is meer tijd. De tijd van leerkrachten is begrensd, 

dus scholen zullen keuzes moeten maken of bepaalde zaken slimmer 

moeten organiseren, zodat er tijd vrijkomt voor andere activiteiten.  

De behoefte aan ruimte voor extra activiteiten moet letterlijk worden 

genomen. De ruimte op scholen is vaak begrensd en doorgaans niet 

flexibel in te delen (‘vaste lokalen’).  

De behoefte aan personele ondersteuning kan niet los worden gezien 

van het vraagstuk van flexibele ondersteuning. Scholen hebben namelijk 

een relatief statische formatie.  

De behoefte aan inhoudelijke ondersteuning kan verschillende concrete 

activiteiten omvatten. Het vaakst genoemd is de behoefte aan filosofische 

vorming, zodat kinderen leren om zelf kritisch na te denken.  

Ook kennisdeling tussen scholen onderling zou volgens de respondenten 

gestimuleerd kunnen worden, zodat scholen van elkaar kunnen leren.  

Op het gebied van ICT lopen scholen soms nog achter de feiten aan, 

terwijl de digitalisering in de samenleving in rap tempo voortschrijdt.  

Ten slotte is genoemd de behoefte om ouderbetrokkenheid te stimuleren 

door middel van laagdrempelige activiteiten op school.  

4.4 Beantwoording van derde deelvraag: veelbelovende 

oplossingsrichtingen 

De veelbelovende oplossingsrichtingen zijn in kaart gebracht in de vorm 

van een atelier. De ateliersessie heeft geresulteerd in verschillende 
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beredeneerde behoeften die hieronder in willekeurige volgorde zijn 

vermeld. 

 

Extra structurele activiteiten organiseren 

Een eerste gedeelde behoefte is het organiseren van extra structurele 

activiteiten op basisscholen. Deze activiteiten zijn niet alleen gericht op 

het ontdekken en benutten van talenten, maar hebben naar verwachting 

ook een positieve impact op de groepsdynamiek in de klas. Een goede 

sfeer in de klas is ook een belangrijke voorwaarde voor 

talentontwikkeling. In een veilige en prettige (leer)omgeving kunnen 

kinderen zich beter ontplooien. Bij een negatief klasklimaat worden 

leerlingen daarentegen in beslag genomen door andere zaken, 

bijvoorbeeld ‘overleven’. De aard en omvang van dergelijke activiteiten 

kan variëren. Vaak genoemd zijn activiteiten op het gebied van filosofie, 

creativiteit en welbevinden. 

 

Stimuleren en faciliteren van kennisdeling 

Belangrijk is dat basisscholen leren van elkaars ervaringen. Dat kunnen 

de ervaringen van ‘voorlopers’ zijn, maar ook ervaringen van scholen die 

voor vergelijkbare opgaven staan. De kennisoverdracht naar andere 

scholen toe zal dus ook moeten worden gefaciliteerd. Scholen kunnen 

bereid zijn tot kennisdeling, maar in het basisonderwijs is tijd vaak een 

knelpunt. Leerkrachten staan het grootste deel van de dag voor de klas 

en dat maakt het lastig om kennisdeling te organiseren. De beoogde 

professionele leergemeenschap zal dus niet alleen een offline, maar ook 

een online component moeten hebben. In eerste instantie zal de 

kennisdeling zijn gericht op de onderwijsprofessionals, maar ook ouders 

zijn een waardevolle bron van kennis. Het is dus raadzaam om op het 

virtuele kennisdelingsplatform ook een oudercommunity een plek te 

geven. Hiermee wordt tevens (online) ouderbetrokkenheid gestimuleerd 

en gefaciliteerd. De offline component van kennisdeling kan een 

praktische invulling krijgen in de vorm van lunchsessies waarin specifieke 

thema’s centraal staan.  

 

Teamtrainingen 

Talentontwikkeling van kinderen vereist ook specifieke talenten en 

vaardigheden van docenten. Dit betreft onder meer pedagogische, 

sociale, communicatieve en signalerende vaardigheden, bijvoorbeeld het 

herkennen van specifieke gedragsproblematieken van leerlingen. 

Degelijke vaardigheden zouden in de vorm van teamtrainingen versterkt 
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kunnen worden, zodat leerkrachten ook van elkaar kunnen leren. Leren 

van en met elkaar kan ook een positieve bijdrage leveren aan een open 

leercultuur op scholen. Tijdens teamtrainingen kan ook aandacht worden 

besteed aan zaken die in de gesprekken en het atelier onderbelicht zijn 

gebleven, bijvoorbeeld groepsdynamiek, het activeren van ouders en de 

wijze waarop gevoelige en ingewikkelde kwesties in de klas besproken 

kunnen worden, bijvoorbeeld zaken als geloof en discriminatie.  

 

Het bevorderen van onderwijskundig leiderschap  

Onderwijskundig leiderschap is belangrijk bij visievorming en het 

verwerven van draagvlak voor gemaakte keuzes bij docenten in het team 

en de ouders van de kinderen. Ook leiderschap kan benaderd worden als 

een specifiek talent. Bij de een zal dit leiderschap van nature aanwezig 

zijn, terwijl dit leiderschap bij de ander verder versterkt zal kunnen 

worden, bijvoorbeeld middels opleidingen en trainingen. 

 

ICT-infrastructuur 

De ICT-infrastructureel is een belangrijke voorwaarde voor (online) 

leerprocessen en communicatie. Leerprocessen en ontplooiing van 

kinderen vinden namelijk niet alleen plaats op school en vinden zowel 

plaats in het offline en het online domein. Ook bij de communicatie met 

ouders is het zinvol om een multichannel strategie te hanteren en de 

informatievoorziening, interactie en dialoog met ouders zowel op in de 

fysieke wereld en het virtuele domein vorm en inhoud te geven. De 

traditionele tien minuten gesprekken op scholen kunnen in schril contrast 

staan met de vrijwel permanente dialoog die ouder onderling voeren via 

ouderapp’s en andere virtuele communities. Op deze communities wordt 

veel informatie gedeeld over activiteiten en interesses van kinderen. Het 

is voor scholen van groot belang om dergelijke communities regelmatig te 

monitoren, zodat relevante signalen vroegtijdig de school bereiken. 
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4.5 Praktische aanbevelingen 

Op basis van de gesignaleerde behoeften formuleren we enkele 

praktijkgerichte aanbevelingen. 

 

Individu 

 

Module filosofische vorming voor leerlingen  

Een concrete inhoudelijke activiteit die herhaaldelijk is genoemd betreft 

filosofische vorming, zodat kinderen onbevangen leren nadenken en zich 

bewust worden van het feit dat verschillende standpunten ingenomen 

kunnen worden en er verschillende ‘waarheden’ kunnen bestaan. Deze 

behoefte vloeit rechtstreeks voort uit de onbuigzame en soms botsende 

(geloofs)overtuigingen die kinderen met verschillende culturele 

achtergronden op Rotterdamse basisscholen kunnen hebben. Om die 

reden is het raadzaam om een offline of online module filosofische 

vorming te ontwikkelen en aan te bieden aan alle kinderen in het 

Rotterdamse basisonderwijs. Deze module zou in samenwerking met de 

faculteit Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam kunnen 

worden ontwikkeld. 

 

Innovatielabs 

In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan de digitalisering en de 

mogelijkheden daarvan om maatwerk te (kunnen) bieden in het onderwijs 

(De Kool, 2014: Kennisnet, 2016). In de interviews en het atelier is 

gepersonaliseerd onderwijs wel genoemd, maar niet verdiept en 

geconcretiseerd. Bij gepersonaliseerd onderwijs wordt vaak gedacht aan 

een digitale leeromgeving, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs het 

geval te zijn (De Kool, 2014). Het organiseren en/of faciliteren van 

innovatielabs kan een nuttig instrument zijn om op een geselecteerd 

aantal Rotterdamse basisscholen te experimenteren met de 

mogelijkheden om het basisonderwijs te verbreden, te verdiepen en te 

verrijken. De opgedane kennis en ervaring kan vervolgens in de vorm 

van inspiratiebeelden (inter)actief met andere Rotterdamse basisscholen 

worden gedeeld. 
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Klas 

 

Dynamiek in de klas 

In de literatuur is gewezen op het feit dat bij de ontwikkeling en 

ontplooiing van kinderen de rol van leeftijd- en klasgenoten (‘peers’) niet 

moet worden onderschat. In de interviews en het atelier is het sociaal 

systeem in de klas tamelijk onderbelicht gebleven, terwijl de dynamiek in 

de klas in belangrijke mate van invloed is op het welbevinden en de 

ontplooiing van kinderen. Dit specifieke thema over groepsdynamiek en 

peerrelaties verdient nader wetenschappelijk onderzoek, op basis 

waarvan passende interventiemechanismen kunnen worden aangereikt. 

 

School 

 

Professionele leergemeenschap 

Belangrijk is dat basisscholen leren van elkaars ervaringen. Tijd is daarbij 

vaak een knelpunt. De beoogde professionele leergemeenschap zal dus 

niet alleen een offline, maar ook een online component moeten hebben.  

De offline component van kennisdeling kan een praktische invulling 

krijgen in de vorm van lunchsessies waarin specifieke thema’s centraal 

staan of door het faciliteren van tijdelijke snuffelstages bij andere 

scholen. De online component van kennisdeling betreft een community 

van Rotterdamse onderwijsprofessionals.  

 

Teamtrainingen en intervisie 

Talentontwikkeling van kinderen vereist ook specifieke talenten en 

vaardigheden van docenten. Dit betreft onder meer pedagogische, 

sociale, communicatieve en signalerende vaardigheden, bijvoorbeeld het 

herkennen van specifieke gedragsproblematieken van leerlingen en hoe 

om te gaan met diversiteit in de klas. Degelijke vaardigheden zouden in 

de vorm van teamtrainingen versterkt kunnen worden, zodat leerkrachten 

ook van elkaar kunnen leren. Leren van en met elkaar kan ook een 

positieve bijdrage leveren aan een open leercultuur op scholen. 

 

Leergang onderwijskundig leiderschap in het Rotterdams PO 

Herhaaldelijk is gewezen op de noodzaak van onderwijskundig 

leiderschap, waarbij onder meer visievorming, het inspireren van het 

docententeam en ouders, het verwerven van draagvlak en ook het lef om 

tegen de stroom in te durven roeien zijn genoemd. Het ontwikkelen en 

aanbieden van een leergang onderwijskundig leiderschap in het 
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Rotterdamse basisonderwijs is daarmee een tweede praktische 

aanbeveling.  

 

Omgeving van de school 

Multichannel-strategie ouderbetrokkenheid 

Zowel in de literatuur als bij de interviews en het atelier is herhaaldelijk 

gewezen op het belang om ouders te betrekken bij de activiteiten die op 

school worden ontplooid. Daarbij kan worden gedacht aan het 

organiseren van laagdrempelige activiteiten op school, bijvoorbeeld het 

organiseren van oudercafés op scholen (offline), maar ook het inzetten 

van extra digitale communicatietools om op een laagdrempelige manier 

met ouders te communiceren (online). In dat kader kan dus een 

multichannel-strategie worden bepleit. Het monitoren van 

oudercommunities kan scholen vervolgens waardevolle inzichten bieden 

in de (buitenschoolse) activiteiten en interesses van de leerlingen. 

Wijkscan 

Het belang van meer samenwerking met (lokale) partners werd 

nadrukkelijk onderkend, vooral het lokale bedrijfsleven, zodat de blik van 

leerlingen wordt verbreed en op deze manier hun interesses en talenten 

kunnen ontdekken. Een ‘wijkscan’ kan daarbij een praktisch startpunt zijn, 

met behulp waarvan scholen de relevante stakeholders in de buurt in 

kaart kunnen brengen en mogelijke win-win situaties nader kunnen 

verkennen. Kunstenaars en creatieve bedrijven in de wijk zouden 

bijvoorbeeld iets kunnen betekenen op het gebied van het organiseren 

van creatieve activiteiten op school. In de omgeving van de school 

bevinden zich daarnaast mogelijke sponsoren van bijvoorbeeld een 

techniekhoek, een biologische tuin of een atelier op school. 

Monitoring 

Bij het ontplooien van concrete vervolgactiviteiten op basis van de 

resultaten van deze verkenning is het raadzaam om de voortgang van 

het proces systematisch te monitoren met een 0-meting als startpunt, 

zodat de voortgang en tussentijdse resultaten systematisch in kaart 

gebracht worden en het proces tijdig kan worden bijgestuurd in nauwe 

samenspraak met de scholen. De resultaten van de interventies op 

specifieke scholen kunnen steeds vergeleken worden met een 

controlegroep van basisscholen. Risbo heeft veel kennis en ervaring over 
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monitoring in huis, waaronder de bestuurskundige, onderwijskundige en 

methodologische aspecten van monitoring.18  

Integrale benadering 

Benadrukt moet worden dat, om het potentieel van leerlingen in 

Rotterdam beter te ondersteunen er niet één centrale oplossingsrichting 

te noemen is. Wil men een school creëren waarbinnen talent zich 

optimaal ontwikkelt, dan verdient een integraal ontwerp de aanbeveling. 

Dat wil zeggen, op alle vlakken (van schoolcultuur tot 

ouderbetrokkenheid) en op verschillende niveaus (individu, klas, school, 

omgeving van de school) zullen activiteiten ontplooid moeten worden om 

het juiste klimaat en kansen voor alle kinderen te creëren. 

 

 

    

                                                      
18  D. de Kool (2007) Monitoring in beeld, Erasmus Universiteit Rotterdam (proefschrift); 

D. de Kool (2008) Monitoring in kaart, Center for Public Innovation; zie verder: 
www.risbo.nl (zoekterm: monitoring). 

http://www.risbo.nl/
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Bijlage 2: Geraadpleegde 

onderwijsprofessionals 

Anita Boons, coördinator talentontwikkeling bij OBS De Klimop, 21 

september 2016. 

Arina Rook, directeur bij OBS De Catamaran, 22 september 2016. 

Bas van der Molen, adjunct-directeur bij OBS De Catamaran, 22 

september 2016. 

Nick Zuiddam, directeur OBS De Toermalijn, 26 september 2016. 

Saskia de Bruijne, directeur OBS De Kleine Wereld, 27 september 2016. 

Gabriëlle Taus, zakelijk directeur NIVOZ, 28 september 2016. 

George Leuver, RK De Regenboog, 4 oktober 2016. 

Hedwig van Schie, kwaliteitsmedewerker Minerva bij Stichting BOOR, 5 

oktober 2016. 

Madeleine Stassen, Auris Hildernisseschool, 10 oktober 2016. 

Ans Wildeboer, Auris Hildernisseschool, 10 oktober 2016. 

Margreet van Maurik, Auris Hildernisseschool, 10 oktober 2016. 

Cristel Wieman, Bestuursadviseur bij Stichting BOOR, 14 oktober 2016. 

Jelte de Jongh, directeur Leeruniek, 6 december 2016. 
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Bijlage 3: Atelier 

Op woensdag 23 november 2016 heeft Risbo bij Stichting de Verre 

Bergen een atelier georganiseerd. Dit atelier had drie inhoudelijke 

doelstellingen. Het eerste doel was het toetsen of de voorlopige 

onderzoeksbevindingen en observaties herkenbaar zijn op de ‘werkvloer’. 

Het tweede doel was het benoemen en concretiseren van de behoeften 

van de deelnemers van het atelier ten aanzien van het optimaal benutten 

van de mogelijkheden van leerlingen in het Rotterdamse basisonderwijs. 

Het derde doel was het prioriteren van deze behoeften. De gedachte 

achter het atelier is om deze doelstellingen te bereiken door middel van 

interactie en discussie. De volgende personen hebben deelgenomen aan 

het atelier: 

 

Yvonne van de Berg (OBS De Kleine Wereld) 

Dennis van Biene (OBS De Kleine Wereld) 

Anita Boons (OBS De Klimop) 

Dennis de Kool (Risbo) 

Bas van der Molen (OBS De Catamaran) 

Floris Noordhoff (Stichting de Verre Bergen) 

Arina Rook (OBS De Catamaran) 

Hidde Verkade (Stichting de Verre Bergen) 

Afke Weltevrede (Risbo) 

Christel Wieman (BOOR) 

 

 

 


