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In de podcasts van Leren verbeteren bespreken we elke aflevering een 

onderwerp op het gebied van onderwijskwaliteit in het voortgezet 

onderwijs. Van zwakke scholen tot inspectietoezicht en van didactisch 

handelen tot toetsing. Voor íedereen in het voortgezet onderwijs die 

medeverantwoordelijk is voor onderwijskwaliteit.

De afgelopen schooljaren verschenen er al tien podcasts, waarin we mooie 

en boeiende gesprekken voerden met veel verschillende gasten. Deze 

uitgave geeft een overzicht van de podcasts en de gasten die erin aan het 

woord komen. Met de QR-code gaat u direct naar onze website om de 

podcasts te beluisteren. De podcasts van Leren verbeteren vindt u uiteraard 

ook op de bekende platforms, zoals Soundcloud, Spotify, iTunes en Google 

Podcasts.

Komend voorjaar verschijnen weer vier nieuwe podcasts. Uiteraard houden 

we u hiervan op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.

Veel luisterplezier!

Hans Sandtke

Projectleider Leren verbeteren
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Oorzaken en gevolgen van een negatief 
inspectieoordeel

Wat gebeurt er met een school of afdeling die een onvoldoende 

of beoordeling zeer zwak van de inspectie krijgt? Wat komt er dan 

allemaal op je af als schoolleider of teamlid en, nog belangrijker, 

wat kun je doen om weer van dit oordeel af te komen?

Het zeer-zwaktrauma#1

Hans Sandtke 
Hans is projectleider bij Leren verbeteren. Hij 

bezoekt scholen die een negatief oordeel hebben 

gekregen en stemt af welke ondersteuning er 

nodig is. Daarnaast is Hans senior adviseur bij 

onderwijsadviesbureau B&T.

Pascal Scholtius  
Pascal is sinds 2021 clusterdirecteur Mbo 

Utrecht. Daarvoor was hij sinds 2018 rector van 

het Comenius Lyceum en de Comenius MAVO in 

Capelle a/d IJssel. Op het moment dat hij rector 

werd, had de havo-afdeling van zijn school net 

een zeer zwak gekregen van de inspectie.
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Henriette Steuten  
Henriette is conrector havo op het 

Comenius Lyceum.

Dorien Sluijter  
Dorien is al vele jaren actief als adviseur van Leren 

verbeteren. Als directeur van LinQue Consult is 

zij daarnaast ook als proces begeleider betrokken 

bij uiteenlopende kwaliteitsvraagstukken in het 

onderwijs.

Tips van de sprekers

 � Wees je als school bewust van je resultaten. Als je cijfers naar beneden gaan, 

onderzoek meteen wat er aan de hand is.

 � Roep zo snel mogelijk externe hulp in; iemand die van buitenaf meekijkt en 

meedenkt en aan kan geven welke stappen er nodig zijn.

 � Als je risico’s constateert voor de onderwijskwaliteit kun je Leren verbeteren ook 

al inschakelen. Je hoeft niet te wachten tot de inspectie een negatief oordeel 

geeft.

 � Kijk naar de talenten van je mensen. Wie kan wat goed en wie kun je voor 

specifieke taken inzetten?

 � Betrek leerlingen op een veilige manier bij je verbeterproces.

Luister de  
podcast hier

7

https://www.linkedin.com/in/henriette-steuten-baa2589b/
https://www.linkedin.com/in/doriensluijter/
https://www.projectlerenverbeteren.nl/podcasts/1-het-zeer-zwak-trauma/
https://www.projectlerenverbeteren.nl/podcasts/1-het-zeer-zwak-trauma/


Zicht houden op leerlingen en didactisch handelen 
in tijden van corona (OP2 en OP3)

Geplaagd door de gevolgen van corona was er in het onderwijs 

weinig gelegenheid voor reflectie en een goed gesprek. Docenten 

moesten continu schakelen tussen hybride en afstandsonderwijs 

en halve klassen, er waren regelmatig personele wisselingen of 

tekorten aan docenten en er was weinig informeel contact door 

‘coronaroosters’ en thuiswerken.

Hoe houd je dan zicht op je leerlingen (OP2) en hoe blijf je werken 

aan het didactisch handelen (OP3)? Zicht houden op leerlingen 

(OP2) en didactisch handelen (OP3) zijn kernstandaarden die, ook 

zónder deze crisis, vaak al ingewikkeld genoeg zijn. Hoe kun je OP2 

en OP3 op peil houden of versterken en wat zijn de risico’s? Maar 

ook: welke lichtpuntjes waren er?

Zicht houden op afstand#2
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Dorien Sluijter 
Dorien is al vele jaren actief als adviseur van Leren 

verbeteren. Als directeur van LinQue Consult is 

zij daarnaast ook als procesbegeleider betrokken 

bij uiteenlopende kwaliteitsvraagstukken in het 

onderwijs.

Math van Loo 
Math is werkzaam als adviseur en onderzoeker, 

onder andere voor zijn organisatie Van Loo en 

Partners. Daarnaast is hij adviseur van Leren 

verbeteren. Onder de vlag van de Stichting OOK 

doet hij samen met verschillende universiteiten 

Onderzoek naar Onderwijskwaliteit.

Marleen Delcour  
Marleen is werkzaam als stafmedewerker 

kwaliteitszorg op het Scala College in Alphen aan 

den Rijn. Daarnaast heeft zij als voorzitter van 

het Landelijk netwerk kwaliteitszorg voortgezet 

onderwijs contact met vele stafmedewerkers 

kwaliteitszorg in verschillende regio’s in 

Nederland.

Raymond Pet  
Als directeur van het Scala College heeft 

Raymond ervaren hoe zijn team zich ontwikkelde 

en welke kansen er ontstonden door het 

afstandsonderwijs.

Luister de  
podcast hier
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Tips in deze podcast

 � Leerlingen willen de stof begrijpen en hebben behoefte aan hulp en feedback van de docent. Door 

de omschakeling naar afstandsonderwijs werd de plenaire instructie vaak verlengd en was er minder 

ruimte voor verwerking van de stof. Leerlingen vinden het prettig om samen met de docent én met 

klasgenoten de stof te bespreken en zich er echt in te verdiepen.

 � Lesbezoeken kunnen ook digitaal doorgaan, maar houd wel rekening met de context. Het kan 

helpend zijn om met elkaar te bepalen wat een goede online les is: waaraan moet een goede les 

voldoen? Formuleer heldere kaders en een definitie van een goede online les om die vervolgens in 

een overzicht aan te bieden. Tijdens digitale lesbezoeken kan je docenten hierop bevragen en waar 

nodig ondersteunen. Probeer daarnaast ook goede voorbeelden te signaleren en te delen en kansen 

te zien.

 � Er wordt veel gesproken over achterstanden in het onderwijs en verschillende methodes om die 

achterstanden weg te werken. Het is belangrijker om eerst goed in beeld te krijgen waar leerlingen 

staan en of er achterstanden zijn. Niet alleen gericht op resultaten, maar juist ook op wat de school 

beoogt te betekenen voor de leerlingen: wat staat er in de visie? Welk onderwijsconcept hanteert de 

school? Wordt wat eerder is vastgesteld als visie op onderwijs behaald in de huidige tijd? En zo niet, 

wat hebben we te organiseren voor leerlingen om dat wel mee te kunnen geven?

 � We zien veel scholen waar docenten elkaar (online) opzoeken, lessen delen en met elkaar spreken 

over hun ervaringen. Als schoolleider heb je een belangrijke rol in het faciliteren van deze 

ontmoetingen en het samenwerken aan de kwaliteit van het onderwijs. Houd deze ontwikkeling 

vast en probeer dit ook te organiseren op het moment dat er minder afstandsonderwijs is en 

ontmoeten weer makkelijker gaat. Deze gezamenlijke ervaring kan een mooi impuls zijn voor de 

kwaliteitscultuur op school.
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De verschillende functies van toetsing

Hoe zorg je dat toetsing dienstbaar is aan de ontwikkeling van 

de leerling (diagnostische, didactische en pedagogische functie 

van toetsing) en niet alleen de cijferlijsten van de docenten vult 

(determinerende functie van toetsing)? Hoe zorg je vanuit de 

evaluatie voor goede feedback, die de leerling helpt vast te stellen 

waar hij staat en wat zijn volgende stap is?

Veel scholen zijn door de coronapandemie in het voorjaar van 

2020 meer formatief gaan handelen en stuitten daarbij regelmatig 

op handelingsverlegenheid. Tegelijk willen scholen die hierin een 

geslaagd proces doorlopen, niet meer terug naar het oude.

Van toetsen voor een oordeel 
naar toetsen voor ontwikkeling#3
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Jonneke Adolfson 
Als adviseur voor Leren verbeteren komt Jonneke 

op veel scholen die bezig zijn met de functies van 

toetsing in de onderwijspraktijk.

Jörgen van Remoortere 
Als docent wiskunde bij het Alkwin Kollege en 

zelfstandig adviseur deelt Jörgen graag zijn 

kennis en gedachten over formatief evalueren.

Erna Oosterbroek-Hoven 
Als docenttrainer en scholingscoördinator 

begeleidde Erna docenten van het Greijdanus 

College in verschillende innovatietrajecten en 

onderwijsvernieuwingen. Toetsing is daarin een 

veelbesproken onderwerp.

Gerdineke van Silfhout  
Gerdineke is programmamanager Actualisatie 

Examenprogramma’s bovenbouw vo bij SLO, 

en tot februari 2022 Vakexpert Taal in het 

VO (tweede fase) bij SLO. Haar drijfveer is 

om bruggen te bouwen tussen praktijk en 

wetenschap. Ze houdt zich bezig met hoe we 

leerlingen op het gebied van taal het beste 

kunnen voorbereiden op de toekomst.

Willemien van Tiel  
Willemien is docent Engels op het Utrechts 

Stedelijk Gymnasium. Als docent heeft Willemien 

veel ervaring met formatief toetsen.

Luister de  
podcast hier
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Tips in deze podcast

 �  We bespreken in de podcast wat formatief handelen eigenlijk is. Om de ontwikkeling van de leerling 

te volgen, wil je op veel momenten – eigenlijk steeds – weten waar hij staat. Daarom bestaat het 

onderwijs uit regelmatig testen, met de bedoeling om vast te stellen hoe ver de leerling is, onderweg 

naar zijn doelen, en wat zijn volgende leerstap zal zijn. Zo lang hij aan het leren is, heb je geen cijfers 

nodig; de voortgangsinformatie zegt genoeg. De tests dienen dus om van te leren.

 �  Als een leerling aangeeft dat hij bij het doel is aangekomen, kun je natuurlijk een toets geven om 

dit vast te leggen in een cijfer: dit kan helpen bij het nemen van beslissingen. Formatief handelen 

betekent dus niet dat je nooit meer cijfers geeft.

 �  Formatief handelen moet je leren. Sta op gezette tijden stil bij de vraag of je nog op koers ligt en wat 

er bijgestuurd moet worden als dat niet het geval is.

 �  Neem de tijd en leer stap voor stap, net als de lerende leerling.

 �  De schoolleiding is cruciaal. Denk aan onderwijskundig leiderschap en facilitering in middelen en 

tijd.
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Over bestuursgericht toezicht en andere 
veranderingen

Vanaf augustus 2021 houdt de inspectie toezicht op basis van een 

nieuw onderzoekskader. In deze podcast gaan we in gesprek over 

de belangrijkste wijzigingen in het bijgestelde onderzoekskader 

en hoe de inspectie hiermee voortbouwt op het bestuursgerichte 

toezicht dat in 2017 werd geïntroduceerd. Wat zijn de effecten van 

deze bestuursgerichte aanpak op het handelen van bestuurders 

en hun relatie met schoolleiders? En verder: hoe ziet het 

inspectiebezoek eruit in tijden van corona, hoe kan een school zich 

goed voorbereiden op een inspectiebezoek, of, liever nog, hoe kan 

ze zorgen dat zaken structureel op orde zijn?

Klaar voor een nieuw 
onderzoekskader#4
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Anja Knuver 
Anja is inspecteur voortgezet onderwijs bij de 

Inspectie van het Onderwijs en werkte mee aan 

de vernieuwing van het onderzoekskader.

Frits Hoekstra 
Frits is voorzitter van het college van bestuur 

van SCOPE scholengroep. Daarvoor was hij 

bestuurder van de Stichting Confessioneel 

Onderwijs Leiden (SCOL).

Koos Pluymert  
Koos is onderwijsconsultant en associate partner 

bij LinQue Consult. Hij werkt al vanaf het begin 

bij Leren verbeteren als adviseur en heeft veel 

ervaring met het begeleiden van scholen met 

kwaliteitsproblemen.

Koos Nieuwland  
Koos is directeur a.i van het Ulenhofcollege 

in Doetinchem. Daarvoor was hij onder meer 

directeur vwo/havo a.i. op locatie Lariks van CS 

Vincent van Gogh in Assen.

Luister de  
podcast hier
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Tips in deze podcast

 � Toon als schoolleider onderwijskundig leiderschap en investeer in een doorleefd onderwijskundig 

beleid. Organiseer het gesprek met collega’s over het onderwijskundig beleid, over hoe het 

onderwijs wordt vormgegeven en wat dit voor leerlingen betekent. Voer hierbij met elkaar ook het 

gesprek over de goede voorbeelden binnen de school om van elkaar te leren en om die voorbeelden 

expliciet te maken. Zo creëer je zelfbewustzijn ten aanzien van de onderwijskwaliteit en dat stelt je 

in staat om de kwaliteit van het onderwijs goed aan anderen (zoals de inspectie) te presenteren.

 � Gebruik een kwaliteitsagenda om op locatieniveau en daarboven cyclisch zicht te houden op 

onderwijskwaliteit en aandacht te besteden aan belangrijke thema’s daarbinnen. Voer ook periodiek 

het gesprek in de secties over hoe je onderwijs vormgeeft. Gebruik daarbij een jaaragenda zodat 

specifieke onderwerpen cyclisch aan de orde komen.

 � Wees kritisch in zelfevaluaties en organiseer daarnaast voldoende externe feedback op het 

onderwijsproces. Zet bijvoorbeeld een review in om externe en interne feedback op het 

onderwijsproces te organiseren en samen te bepalen wat de sterke en minder sterke punten van het 

onderwijs zijn.

 � Verdiep je in het onderzoekskader van de inspectie en weet waar de inspectie op let bij een bezoek. 

Kijk bij de inrichting van de kwaliteitszorgsystematiek ook goed naar het onderzoekskader en 

de deugdelijkheidseisen, zodat je de inspectie goed kunt meenemen in hoe de school het op deze 

punten doet.
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Hoe een teamleider invulling geeft aan 
kwaliteitszorg

In deze podcast bespreken we meerdere perspectieven op 

teamleiders: wie zijn zij en wat doen zij? Wat is hun precieze positie 

in de school (en daarbuiten)? Welke verschillende rollen vervullen 

teamleiders? En wat is hun relatie tot (de inrichting en aansturing 

van) kwaliteitszorg?

Schakelen tussen strategie  
en klas#5

Bas Wever 
Bas is vanaf het eerste uur betrokken bij Leren 

verbeteren, waar hij als procesbegeleider al 

negen jaar verbetertrajecten van zeer zwakke 

en zwakke scholen begeleidt. Ook werkt Bas 

regelmatig als interim school- en teamleider.

Esther Cicilia  
Esther is conrector op OSG Echnaton in 

Almere. Daarvoor was zij op deze school 

afdelingsleider mavo en havo. Ze heeft ruime 

ervaring met leidinggeven aan lerarenteams 

door haar (adjunct)directeurschap op meerdere 

basisscholen.

20

https://www.linkedin.com/in/bas-wever-4853bb5/?originalSubdomain=nl
https://www.linkedin.com/in/esthercicilia/?originalSubdomain=nl


Leezan van Wijk  
Leezan is algemeen directeur/rector van het 

Marnix Gymnasium in Rotterdam en heeft 

daarnaast gewerkt als locatie- en teamleider op 

verschillende vo-scholen. Zij was tevens directeur 

van het Schoolleidersregister VO (SRVO) en 

ontwikkelde bij SRVO de beroepsstandaard voor 

schoolleiders.

Docenten De Mavo Vos 
Mitchell van Schelven, Jaco Tettelaar, 

Marco Vroombout, Melissa de Wit & Sabah 

Yekhlef werken allen als docent op De Mavo 

Vos in Vlaardingen, waar John van Beek 

locatiedirecteur is.

Luister de  
podcast hier

Tips in deze podcast

 � Probeer zichtbaar te zijn in school en in de eerste plaats bij teamleden. Beantwoord vragen van 

teamleden liever niet per e-mail, maar loop even langs de lokalen en maak een praatje waarin 

je grotere en kleinere onderwerpen met elkaar bespreekt. Hierdoor ben je in verbinding met je 

teamleden, ook op het vlak van kwaliteitszorg.

 � Probeer tijd te faciliteren voor je teamleden, bijvoorbeeld door vergadertijd en vooral ook 

gezamenlijke werktijd te organiseren. Daarin kun je je teamleden bijvoorbeeld wegwijs maken in 

Microsoft Teams.

 � Samen, als team, sta je sterker. Probeer je daarom benaderbaar op te stellen en bied te allen tijde een 

luisterend oor aan je teamleden.

 � Bereid gesprekken met je teamleden goed voor, zodat je het gesprek niet voert vanwege het 

protocol, maar om snel tot de kern te komen en professionele ontwikkelpunten te formuleren. 
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Zicht op ontwikkeling en begeleiding

Het herziene onderzoekskader, het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO) en de weg naar inclusiever onderwijs maakt het 

zicht hebben op ontwikkeling tot een steeds groter thema. Maar 

hoe volg je de ontwikkeling van leerlingen? En hoe organiseer je 

vervolgens de begeleiding die nodig is? Wat kan je als teamleider 

doen om dit aspect van onderwijskwaliteit goed te organiseren 

en hoe gebruik je leerlingbesprekingen om zicht op de leerling te 

versterken? En waar moet je dan op letten?

De kracht van 
leerlingbesprekingen#6
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Math van Loo 
Math is werkzaam als adviseur en onderzoeker, 

onder andere voor zijn organisatie Van Loo en 

Partners. Daarnaast is hij adviseur van Leren 

verbeteren. Onder de vlag van de Stichting OOK 

doet hij samen met verschillende universiteiten 

Onderzoek naar Onderwijskwaliteit.

Laura van Dasselaar 
Laura is interim schoolleider en was onder 

meer teamleider vmbo-basis en kader op het 

RSG Magister Alvinus in Sneek en bestuurslid 

van het Schoolleidersregister VO. Kwaliteit en 

ontwikkeling staan bij haar hoog in het vaandel. 

Samen met Leren verbeteren hebben Laura en haar 

team een kwaliteitsslag gemaakt.

Janneke Sleenhof  
Janneke is promovendus op het thema 

overgangsvergaderingen en docent Nederlands 

op het Sint-Joriscollege in Eindhoven. Uit 

frustratie over hoe de overgangsbesprekingen 

waren ingericht, besloot ze onderzoek te 

gaan doen naar hoe deze besprekingen beter 

vormgegeven kunnen worden.

Egbert-jan Jonker 
Egbert-jan is afdelingsleider bovenbouw vwo 

en docent wiskunde op het Roelof van Echten 

College in Hoogeveen.

Luister de  
podcast hier
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Tips in deze podcast

 � Voorafgaand aan de leerlingbespreking is het goed om helder met het team te definiëren: wat is onze 

visie op leerlingbesprekingen? Wat vinden wij van doubleren? Hoe kijken wij naar overgaan? En wat 

vinden wij belangrijk om mee te nemen als we het hebben over de ontwikkeling van leerlingen? Een 

heldere visie maakt het gesprek over de ontwikkeling van leerlingen efficiënter en sterker.

 � Hanteer een stappenplan voor de vergadering: zorg voor een gestructureerd verloop van de 

vergadering, wat leidt tot een besluit of een plan voor desbetreffende leerlingen.

 � Zorg dat de mentor altijd een voorstel of vraag heeft over de te bespreken leerling: mijn voorstel is 

om…, want… of ik twijfel over.., want …

 � Als teamleider kan je de rol pakken van objectieve gespreksleider die zorgt dat alle argumenten 

gewogen meegenomen worden. Wat is de context van de leerling? Welke resultaten zien we en wat 

kan de aanleiding daarvoor zijn geweest?

 � Het is belangrijk om altijd na te denken over het toekomstbeeld van de leerling: wat zijn de 

consequenties van beslissingen voor de toekomst van de leerling? Kan de leerling op deze manier 

het eindexamen halen? Zo formuleer je een duidelijk toekomstperspectief binnen het team.

 � Als teamleider stuur je op de verbinding tussen wat besproken is, het plan dat is voorgesteld en 

vervolgens het evalueren van dit plan. Naast de mentor heeft de teamleider hierin een belangrijke 

rol om zicht te houden op de kwaliteit van de lessen en de begeleiding die wordt geboden.
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Hoe de teamleider met docenten de schooldoelen 
realiseert

Wat betekent strategisch personeelsbeleid in de praktijk? En wat 

is de rol van teamleiders? Hoe werken teamleiders samen met 

docenten aan het realiseren van schooldoelen? En hoe begeleiden 

en beoordelen ze docenten?

Strategisch personeelsbeleid#7

Ella Verweij 
Ella is schoolleider vmbo gl/mavo/havo op het 

Amsfort College in Amersfoort. Na een aantal 

jaar in het basisonderwijs en voortgezet (speciaal) 

onderwijs te hebben gewerkt, is zij inmiddels 

ruim vijftien jaar leidinggevende en schoolleider 

in het vo. De laatste jaren heeft Ella samen met 

het team een innoverend onderwijsprogramma 

ontwikkeld voor het Amsfort College.

Sjors van Eijl  
Sjors is adviseur bij Leren verbeteren en interim 

schoolleider en adviseur. Hij werkte lange tijd 

in het mbo en is na een korte periode in het 

bedrijfsleven vijftien jaar werkzaam voor het 

vo. Sjors is nauw betrokken bij teamleiders en 

heeft goed zicht op hun rol binnen strategisch 

personeelsbeleid.
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Bas Wever 
Bas is vanaf het eerste uur betrokken bij Leren 

verbeteren, waar hij als procesbegeleider al 

negen jaar verbetertrajecten van zeer zwakke 

en zwakke scholen begeleidt. Ook werkt Bas 

regelmatig als interim school- en teamleider.

Pascale Anholt  
Pascale werkt als beleidsadviseur P&O bij OVO 

Fryslân-Noord. Zij ondersteunt locatieleiders en 

teamleiders bij alles wat met personeelszaken te 

maken heeft.

Luister de  
podcast hier

Tips in deze podcast

 � Blijf continu met docenten in gesprek over hun professionalisering en over wat ze nodig hebben. Dit 

hoeven geen uitgebreide, geplande gesprekken te zijn. Ook gesprekken bij het koffiezetapparaat zijn 

belangrijk.

 � Probeer als teamleider zoveel mogelijk in de school te zijn. Observeer hoe collega’s binnenkomen 

tijdens een vergadering, kijk op welke manier ze je vragen stellen en hoe ze met collega’s omgaan 

tijdens vergaderingen. Al deze informatie is bruikbaar bij het realiseren van je schooldoelen.

 � Blijf jezelf scholen in het voeren van gesprekken. Verschillende typen docenten vragen verschillende 

aanpakken. Verdiep je hierin en oefen met mede-teamleiders en eventueel met iemand van de 

afdeling P&O of hr.

 � Observeer docenten ook tijdens het lesgeven, want dit kan je beeld van iemand veranderen. 

 � Maak in vacatureteksten expliciet naar welke competenties en vaardigheden je op zoek bent. 

Het gaat hierbij om meer dan alleen vakkennis. Door zelf een uitgesproken profiel te maken, 

spreek je sneller mensen die goed bij de school en de functie passen. Bovendien word je als school 

aantrekkelijker voor potentiële medewerkers.  

Hanteer deze criteria vervolgens  

consequent in de selectiegesprekken. 
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Hoe ze bijdragen aan het zicht op 
onderwijskwaliteit

Lesbezoek is een van de meest waardevolle instrumenten om 

zicht te krijgen op onderwijskwaliteit. We gaan in gesprek over de 

noodzaak van lesbezoeken voor teamleiders, over verschillende 

soorten lesbezoeken en het belang van een zorgvuldige 

voorbereiding en uitvoering. Deze podcast biedt teamleiders 

concrete handvatten om lesbezoeken in te zetten in hun eigen 

praktijk.

Lesbezoeken als strategisch 
instrument#8
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Ann de Jong 
Ann is teamleider vwo op het Esdal College 

in Emmen. Naast haar functie als teamleider 

doceert zij één klas het vak Nederlands, omdat 

zij deze combinatie waardevol en motiverend 

vindt. Tot mei 2020 was zij deelschooldirecteur 

vwo bij Winkler Prins in Veendam. Daar was zij 

onder andere schoolbreed verantwoordelijk 

voor het begeleiden van beginnende docenten en 

stagiaires.

Susan van Pinxteren 
Susan is sinds juni 2020 werkzaam als 

adjunct-directeur bij het Van Haestrecht 

College in Kaatsheuvel. Daarvoor was zij 

als leerlingcoördinator onderbouw al bezig 

met kwaliteitszorg en onderwijsinhoudelijke 

vraagstukken.

Anne van Meer 
Anne is docent geschiedenis op het Groene 

Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn en sinds 

september 2021 leraar-ambtenaar op het 

ministerie van OCW. Als leraar-ambtenaar geeft 

zij beleidsmakers in Den Haag een perspectief op 

de praktijk.

Geppie Bootsma  
Geppie is adviseur van Leren verbeteren. Zij heeft 

jarenlange ervaring met het begeleiden van 

scholen met kwaliteitsvraagstukken en weet als 

geen ander dat deze scholen altijd maatwerk 

nodig hebben. Samen met de schoolleiding werkt 

ze aan een analyse van de ontstane situatie, de 

ontwikkeling van een effectief plan en aan het 

betrekken van docenten.

Luister de  
podcast hier
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Tips in deze podcast

 � Een lesbezoek zonder nagesprek heeft geen waarde en heeft ook onvoldoende effect. Lesbezoeken 

zijn een wederkerige activiteit, waarbij de teamleider input ophaalt over het handelen van de docent 

in de praktijk en de docent feedback en aandacht krijgt. Een mooie startvraag die het nagesprek op 

gang kan brengen, is: ‘Is deze les representatief voor jouw lessen?’. Zo kom je tot de kern van hoe de 

docent zijn of haar handelen in de praktijk ervaart.

 � Een lesbezoek is een intiem moment. Er kijkt iemand mee naar hoe de docent een relatie opbouwt 

met leerlingen en naar de gewoontes die hij of zij er in de lessen op nahoudt. Ook volgt er daarna 

concrete feedback op zijn of haar handelen. Dat kan best spannend zijn. Het is daarom belangrijk om 

van tevoren helder te zijn over het doel en de focus van het lesbezoek: waar kijk je naar als bezoeker 

en waar gaat het nagesprek over? Waar kan de docent op worden aangesproken?

 � Je waarnemingen op orde hebben en goed kijken naar wat er écht gebeurt in de les is fundamenteel. 

Zelfs een les waarin leerlingen enkel een schriftelijke overhoring nakijken, kan veel zeggen over het 

leerklimaat in de klas. Wordt er samengewerkt? Wordt er gerichte feedback gegeven? Observeer en 

zorg dat je deze waarnemingen ook feitelijk kunt terugkoppelen.

 � Lesbezoeken worden zowel beoordelend ingezet als gericht op groei en ontwikkeling. Dit is een 

belangrijk onderscheid en deze twee vormen vragen een andere voorbereiding en een ander 

nagesprek. Bepaal van tevoren welk doel je wilt bereiken met een lesbezoek en kies daarbij de vorm 

die op dat moment het beste past.
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Hoe de teamleider stuurt op leeropbrengsten

In deze podcast staat de rol van de teamleider bij het sturen 

op leeropbrengsten centraal. Hoe houd je goed zicht op de 

onderwijsresultaten en hoe kijkt de inspectie daarnaar? Wat doe 

je als de resultaten tegenvallen en welke interventies zijn er dan 

mogelijk? En wie stuurt die interventies aan?

De onderwijsresultaten  
in beeld#9

Martijn van Velzen 
Martijn is locatiedirecteur van het Oranje Nassau 

College Parkdreef in Den Haag, Daarvoor was hij 

afdelingsleider vwo bovenbouw (jaarlaag 3-6) op 

het Haagse Lyceum Ypenburg.

Marian Everhardt  
Marian was jarenlang adviseur van Leren 

verbeteren en beleidsadviseur bij MBO Utrecht. 

Nu werkt zij als wethouder in Diemen. 
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Anne Bergsma 
Anne is werkzaam bij de Inspectie van het 

Onderwijs als Specialistisch Inspecteur  

Voortgezet Onderwijs. Vanuit deze functie is hij 

ook nauw betrokken bij Leren verbeteren.

Michel Otter 
Michel, oorspronkelijk docent aardrijkskunde, is 

sinds 2022 teamleider onderbouw vwo bij CSG 

Het Noordik. Daarvoor werkte hij als teamleider 

op De Waerdenborch in Holten en als teamleider 

onderbouw havo/vwo/tto op het Stedelijk 

Lyceum Enschede.

Luister de  
podcast hier

Tips in deze podcast

 � Een belangrijke rol van de teamleider is dat hij opbrengstbewustzijn creëert bij de mensen aan wie 

hij leidinggeeft. Dat betekent dat niet alleen hij en (de rest van) de schoolleiding, maar ook leraren 

weten wat de onderwijsresultaten zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van het startniveau 

van de leerlingen en of het lukt om leerlingen op dit niveau te houden. 

 � Om bijtijds veranderingen in de resultaten te signaleren is het belangrijk om goed zicht te hebben 

en te houden op de data. Het zicht hebben op resultaten is niet louter van belang op bestuursniveau, 

maar moet onderdeel van gesprek zijn in alle lagen in de school: van schoolleiding tot aan (vak)

secties en ook docenten.

 � Het gesprek over resultaten kan worden gebruikt om nader te kijken naar de onderwijskwaliteit. 

Als je kijkt naar welke resultaten je wilt bereiken, wat betekent dat dan voor de lessen? Vervolgens 

kun je vragen stellen als: waar maken we gebruik van? Wat kunnen we al? Welke ondersteuning 

hebben we nog nodig? En op welke manier kunnen we nog beter van en met elkaar leren? 

Collegiale visitaties, intervisie en feedbackgesprekken zijn krachtige instrumenten om te sturen op 

onderwijskwaliteit en onderwijsresultaten.
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Hoe je persoonlijk leiderschap inzet om 
onderwijskwaliteit te bevorderen

Hoe doe je dat, leidinggeven aan docenten? Hoe verhoudt het 

leiden van een team zich tot een plek in het managementteam of 

de directie? Hoe stuur je vanuit jouw leidinggevende positie op 

onderwijskwaliteit? En hoe ontwikkel je als teamleider je eigen 

leiderschap?

De teamleider als  
leidinggevende#10

Laura van Dasselaar 
Laura is interim schoolleider en was onder 

meer teamleider vmbo-basis en kader op het 

RSG Magister Alvinus in Sneek en bestuurslid 

van het Schoolleidersregister VO. Kwaliteit en 

ontwikkeling staan bij haar hoog in het vaandel. 

Samen met Leren verbeteren hebben Laura en haar 

team een kwaliteitsslag gemaakt.

Martijn Meerhoff  
Martijn is opleidingsmanager tweedegraads 

lerarenopleidingen, cluster maatschappijvakken 

bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij werkte 

eerder als docent, teamleider en rector bij 

ALASCA en het Cartesius Lyceum in Amsterdam 

en was bij de VO-raad betrokken als lid van de 

werkgroep Samen professionaliseren en opleiden. 
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Karin Brevoord 
Karin is teamleider havo op RSG Magister Alvinus 

in Sneek. Ze werkte tot voor kort als docent 

Engels en leerlingcoördinator op verschillende 

vo-scholen.

Gert-Jan Bos  
Gert-Jan is zelfstandig onderwijsadviseur en 

adviseur voor Leren verbeteren. Hij richt zich op het 

verbeteren van processen in het onderwijs. Hij is 

zelf docent, teamleider en schoolleider geweest, 

onder andere op het Delta College in Utrecht.

Luister de  
podcast hier

Tips in deze podcast

 � Als je net start als teamleider, helpt het om prioriteiten te stellen. Wat is voor jou het belangrijkste 

om te doen? Het beantwoorden van die vraag betekent dat je soms nee moet zeggen tegen bepaalde 

taken of op bepaalde vragen, of aan collega’s moet vragen om een afspraak te maken. Op deze 

manier kun je echt tijd voor ze maken. Een strak agendabeheer kan je ondersteunen bij het stellen 

van prioriteiten: hoe ziet mijn dag er vandaag uit? Wanneer werk ik mijn mail bij? Wanneer heb ik 

gesprekken? Wanneer kijk ik mee in de klassen?

 � Practice what you preach. Als je ontwikkeling van je team wilt, ontwikkel jezelf dan ook. Als je wilt 

dat er verbinding komt tussen mensen, verbind je dan zelf ook aan collega’s. Als je wilt dat mensen 

zich kritisch uitspreken, dan zal je jezelf ook kritisch moeten uitspreken.

 � Als je teamleider bent en tegelijkertijd in een verbetertraject zit rondom de onderwijskwaliteit, helpt 

het om te beginnen bij de relatie. Bespreek de opdracht die je met elkaar hebt en de manier waarop 

je er samen voor kan gaan. Wat past er bij de ontwikkeling van de school en bij de ontwikkeling van 

collega’s? Zoek samen naar wat er kan en wat er níet kan. En vier ook de successen!
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