
10 Bedding voor ontwikkelingsprocessen  
 

10.1 Stichten, verenigen en ondernemen 

 

 
 

Inzicht in de driegeleding binnen een organisatie kan leiden tot transparant overleg en 
besluitvorming.  Naast de driegeleding van de mens zelf1, en de driegeleding in de 
maatschappij2  kan men ook binnen een sociale organisatie  (op meso-niveau) onderscheid 
maken tussen de stichtende, de verenigende en de ondernemende impuls.   Het is een hele 
kunst om de school organisch te organiseren3, zodat deze drie elementen in harmonie met 
elkaar worden gebracht. 
 
Het laatste woord over schoolbeleid in steinerscholen is nog niet gevallen.4  Ook in de Vlaamse 
steinerscholen is een grote variatie merkbaar aan bestuurlijke organisatievormen. Driegeleding 
op organisatieniveau biedt kansen om constructieve samenwerking te bevorderen. Een gepaste 
verdeling van rollen en bevoegdheden is nodig, met respect voor de nooit volledig scheidbare 
(wel onderscheidbare) functies: het stichtende, verenigende en ondernemende aspect van de 
organisatie. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 In 1917 brengt Steiner, na 35 jaar lange nauwkeurige observatie een prachtig inzicht naar 
buiten:  tot in het kleinste detail is het lichaam van de mens drieledig opgebouwd. Drieledig 
komt de mens in de ruimte.  Maar ook in de ziel kan men drie krachten onderscheiden die 
naar het geestelijke toe aanleiding geven tot drie vormen van spirituele vermogens. Hoofd, 
hart en leden worden verbonden met denken, voelen en willen. In schema (steeds gevaarlijk): 

lichaam   ziel  geest 
 
zenuw-zintuigen  denken imaginatie 
ritmisch adem-hart  voelen  inspiratie 
ledematen-stofwisseling willen  intuïtie 

 
2 In 1919 schrijft Steiner ‘Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten 
der Gegenwart und Zukunft’, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen het culturele leven, 
het rechtsleven en het economische leven, waar respectievelijk vrijheid, gelijkheid en 
broederlijkheid als idealen kunnen worden nagestreefd. 
3 http://www.jansaal.nl/initiatiefkunde/organisch-organiseren/  
4 Zie bv Valentin Wember, Wille zur Verantwortung, Eine neue Organisations-führung durch 
Lehrer, Eltern und Schüler an Waldorfschulen, Tübingen, Stratosverlag 
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10.2 Opbouwende samenwerking 

 

 

10.2.1 Het vormgeven van de onderlinge afhankelijkheid 
 

Jan Saal schrijft: “ Wanneer mensen proberen zodanig samen te werken, dat ze 
complementaire vaardigheden inzetten, vraagt dat wel een zekere wil tot samenwerken en 
een zekere waardering voor de vaardigheden van anderen. Dit is niet zo vanzelfsprekend, 
omdat het belang van eigen-, bekende vaardigheden vaak wordt overschat en het belang van 
complementaire-, onbekende vaardigheden vaak wordt onderschat. Daarnaast is het 
belangrijk om te ontdekken welke rol precies bij een bepaalde functie past. “ 
 
Hij neemt verder op zijn website de functie-verdeling binnen een school als voorbeeld. Men 
kan er lezen hoe bestuur, directie, staffunctionarissen, coördinatoren, (vak)leerkrachten en 
ouders met elkaar in hygiënische samenwerking kunnen komen. 
 

10.2.2 Scheppingskrachten bevrijden 

 

Het gedachtengoed dat in het kader van een optimale werking binnen het lerarenteam werd 
ingebracht, kan ook als inspiratiebron worden gebruikt voor de samenwerking binnen de 
schoolorganisatie als geheel.  Zie daarvoor binnen deel 5: De leerkrachten en de klaspraktijk. 
 

10.2.3 Reinventing Waldorf schools 

 

Ook het gedachtengoed van Frederic Laloux5 kunnen we hier niet ongenoemd laten. De 
principes van ‘zelfsturing’, ‘streven naar heelheid’ en ‘luisteren naar het evolutieve doel’ vragen 
realistisch haalbare vertalingen, afgestemd op de specifieke situatie van de school.  
 

10.2.4 De biografie van een organisatie 

 

Wie zich wil verdiepen in de transformatie wetmatigheden, de evolutie die samenwerkings-
verbanden doorheen de tijd doormaken, vindt inspiratie bij Margarete van den Brink6 
 
 
 

                                                 
5 Frederic Laloux (2015), Reinventing Organizations, Leuven Lannoocampus /Haarzuilens, Het 
Eerste Huis 
6 Margarete van den Brink (2007),  Spirituele ontwikkeling van mens en organisatie in zeven 
fasen, Deventer Ankh-Hermes 
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10.3 Dynamische Oordeelsvorming 
 

 
 
Om tot besluiten te komen die richting en structuren geven aan kwaliteitsvolle processen in 
een school is een bewuste omgang met beeld- en oordeelsvorming heel nuttig.  We verwijzen 
naar moderne uitwerking en verderzetting van Lex Bos’ oorspronkelijke ideeën7. Als er een 
vraag of probleem gevoeld wordt, wint men inzicht door waarneming van feiten en 
begripsvorming in het denken. Om een besluit te kunnen nemen stelt men zich ook de vraag 
welke doelen men echt wil nastreven en welke middelen actie mogelijk maken. Er is vaak een 
pendelbeweging nodig  (bijvoorbeeld: als men zich een bepaald doel stelt kan het nodig zijn 
extra feiten te verzamelen om te zien in welke mate het doel haalbaar is). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis Gastmans legt de nadruk op het flexibele denken om tot persoonlijk leiderschap te 
komen. Heel wat handvatten kan men vinden bij de Lemniscaat Academie8 
 
 

10.4 Leiden vanuit de toekomst 

 

 
 
De U-theorie Otto Scharmer9 sluit aan bij het antroposofisch gedachtengoed.  Het geeft een 
kader en houvast bij verandering en ontwikkeling. 

                                                 
7 Martin van den Broek e.a.(2014), Praktijkboek  Dynamische Oordeelsvorming, een middel 
tot ontwikkeling van mens en organisatie, Zeist, Christofoor 
8 https://lemniscaatacademie.com  
9 Otto Scharmer en Katrin Kaufer (2013), Leiden vanuit de toekomst, Van ego-systeem naar 
eco-systeem, Zeist Christofoor 
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Velen hebben ervaren dat begeleiding vanuit deze visie openingen creëert waardoor vooraf 
ondenkbare initiatieven het licht zien.  De Pedagogische Begeleidingsdienst kan niet alleen 
vanuit haar eigen begeleidingsteam, maar ook via connecties met coaches, consultants en 
vormingswerkers ondersteuning aanbieden om ontwikkelingsprocessen vanuit de U-concepten 
te faciliteren. 
 
Een relatief bondige samenvatting van dit model vindt men op  
https://www.slideshare.net/R3nske/theory-usamenvatting  
 
 

10.5 Kwaliteitsontwikkeling 

 

 

10.5.1 Kwaliteit inzichtelijk maken 

 
Een opmerkelijke nota van de Nederlandse onderwijsraad10 bevat enkele passages die relevant 
zijn omtrent kwaliteitsbeleid: 
 

“Uit onderzoek blijkt voorts dat doelen, indicatoren en normen die recht doen aan de brede 
kwaliteitsopvatting van de onderwijsorganisaties op het niveau van het schoolbestuur niet of 
nauwelijks worden geformuleerd. Besturen besteden gemiddeld genomen meer en vaker 
aandacht aan het stellen van doelen op het gebied van leeropbrengsten van leerlingen, waarbij 
het inspectiekader als (minimale) norm geldt.” 
 

                                                 
10 Onderwijsraad (2016). De volle breedte van onderwijskwaliteit, van smal beoordelen naar 
breed verantwoorden Den Haag: Onderwijsraad  
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“Datgene wat niet of lastig kwantificeerbaar is, wordt dan benoemd als datgene wat wel 
degelijk merkbaar zou zijn. De raad is geen voorstander van het begrip merkbaar, omdat hij van 
mening is dat alle moeite moet worden gedaan om waar mogelijk brede kwaliteit met passende 
instrumenten inzichtelijk te maken. Dit gaat volgens de raad verder dan merkbaarheid, maar 
betekent niet dat het vaststellen van onderwijskwaliteit louter een kwestie van meten zou zijn. 
Iets inzichtelijk maken vergt bewustzijn van het handelen en van het wat, waarom en hoe.” 
 

10.5.2 Cyclische processen 

 

Op vele fronten wordt benadrukt dat de werking van de school in cyclische processen moet 
worden geëvalueerd. De aangehaalde Nederlandse brochure geeft het volgende plaatje en 
bijhorende tekst: 

 
“Om kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming richtinggevend te laten zijn voor het werken 
aan onderwijskwaliteit in brede zin en deze onderdeel te laten zijn van de kwaliteitscyclus, is het 
nodig dat scholen beschikken over passende instrumenten en methoden om de bijdrage van het 
onderwijs aan de drie doeldomeinen inzichtelijk te maken. Momenteel zijn vooral instrumenten 
voorhanden binnen het doeldomein kwalificatie. De raad pleit voor verdergaande 
samenwerking tussen wetenschap en onderwijspraktijk om het aanbod van bruikbare 
instrumenten en methoden voor het inzichtelijk maken van onderwijskwaliteit over de volle 
breedte te vergroten en toegankelijk te maken voor scholen.” 
 
Een andere nuttige voorstelling wordt gegeven in de volgende  illustratie: 
( https://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/imwr-cyclus/  )  
 

https://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/imwr-cyclus/


Het gaat om de combinatie van de Deming-
kwaliteitscirkel (Plan-Do-Check-Act  of  Ontwerp-
Voer uit – Controleer –Stel bij en borg het 
resultaat)  én de imwr-cirkel die door het Instituut 
Nederlandse Kwaliteit (INK) werd geïntroduceerd. 
 
Niet alleen de Pedagogische Begeleidingsdienst 
van de Steinerscholen hanteert zelf dit instrument 
om haar eigen ondersteuningswerk continu verder 
te ontwikkelen.  We adviseren de scholen om de 
veranderingsprocessen in hun kwaliteitsbeleid ook 

op deze manier in kaart te brengen. 
 

10.5.3 Evaluatie: zelfevaluatie, tevredenheidsonderzoek, peer review 

 

In de kwaliteitscyclus komt men onvermijdelijk bij het aspect ‘evaluatie’ (of waardering en 
controle).  Vaak is het een zoektocht naar ‘passende instrumenten’.  Bij 3.6 Resultaten en 
effecten schetsen we de methode van de verantwoordingsmatrix.  Hier komen andere vormen 
aan bod.  Vooral het aspect ‘passende instrumenten’ bij de fase evaluatie (of waardering en 
controle) wordt een uitdaging.   Laat ons hier inzoomen op enkele mogelijkheden 
 
In het OK-bronnendocument11 staat een leerzame passage over zelfevaluatie: 
Een belangrijke fase in de cyclus is nagaan of de beoogde kwaliteit gerealiseerd werd. Hierbij 
staat de zelfevaluatie centraal. De term zelfevaluatie wekt de indruk dat de proceseigenaar alle 
touwtjes in handen heeft en de zelfevaluatie helemaal alleen uitvoert. Dit is echter niet zo. Bij 
een goede zelfevaluatie is de inbreng van anderen noodzakelijk.  … Bij zelfevaluatie is het 
belangrijk om te beschikken over betrouwbare en volledige informatie over het eigen 
functioneren. Soms ontbreekt het de school aan relevante informatie of een volledig perspectief. 
Dat perspectief kan ze vinden bij externen (…). De literatuur verwijst hierbij nogal eens naar het 
Joharivenster, vernoemd naar Joe Luft en Harry Ingham en bestaande uit vier kwadranten:  

 
Het domein van de blinde vlekken kan interessante inzichten bevatten waarover de school niet 
beschikt als zij geen externen betrekt in de zelfevaluatie. Vanuit het oogpunt van goed bestuur 
is het zeker van belang dat de school zich minstens rekenschap geeft van de (on)tevredenheid 
van directe belanghebbenden zoals ouders, lerenden en eigen medewerkers maar ook van 
partners met wie ze samenwerkt (…).  
 

                                                 
11http://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OK_bronnendoc_LOW.p
df  

http://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OK_bronnendoc_LOW.pdf
http://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/OK_bronnendoc_LOW.pdf


Op terreinen als veiligheid, sfeer, begeleiding, brede ontwikkeling, media-educatie, leerlingen- 
en ouderbetrokkenheid en zo meer kan een tevredenheidsonderzoek bij ouders en leerlingen 
zinvolle informatie voor het kwaliteitsbeleid opleveren. 
 
Peer review, feedback van collega’s is vaak een bron van zeer gerichte informatie die nuttig is 
om samen verder te werken aan kwaliteitsverbetering.  Tandemwerking tussen leraren of 
zelf-georganiseerde ‘audits’ door collega-directeurs als critical friends zijn een meerwaarde. 
 
In elk geval is de geest van ‘appreciative inquiry’ een aanrader om de geestdrift en het 
enthousiasme voor onze pedagogische taak te beschermen.  In constructieve feedback 
worden dan vaak ‘tops’ (sterke punten) en ‘tips’ (aanbevelingen tot groei en verdere 
ontwikkeling) gegeven. 
 
 

10.5.4 Resultaten en effecten 

 
Er is een sterke nood om inzichtelijk te maken welke effecten breed onderwijs heeft. Laten we 
opnieuw de Nederlandse onderwijsraad12 aan het woord: 
 
“Het opnemen van de visie op en uitvoering van brede onderwijskwaliteit in het schoolplan 
alleen is niet voldoende in het proces van verantwoording. Om daadwerkelijk de dialoog te 
kunnen voeren over wat wel en niet goed gaat en/of beter kan en daardoor bij te dragen aan 
het bevorderen van onderwijskwaliteit in brede zin, zal de school nader zichtbaar moeten maken 
hoe is gewerkt aan brede onderwijsdoelen.  

Bij wijze van voorbeeld werkt de raad hieronder vier manieren uit die daarbij behulpzaam kun-
nen zijn: de verantwoordingsmatrix, de zelfevaluatie, het tevredenheidsonderzoek en peer 
review.” 
 
We bespraken de laatste drie al onder 3.4 kwaliteitsontwikkeling.  Hier nog aandacht voor een 
interessante wijze om effecten in kaart te brengen: de verantwoordings-matrix. 
 

 “Werken met de triband-verantwoordingsmatrix13 kan scholen helpen bij het afstemmen van   
hun informatie op de verschillende niveaus waarop verantwoording plaatsvindt (zie kader)14. 
Niet iedereen die bij de school betrokken is, heeft namelijk dezelfde informatiebehoefte. Voor 
ouders is het van belang dat de communicatie over het eigen kind goed verloopt en zij kunnen 
zien dat hun kind zich naar verwachting ontwikkelt. Voor een schoolbestuurder is het wellicht 
van belang dat scholen voldoen aan een gezamenlijk vastgesteld kwaliteitsbeleid. Een 

                                                 
12 Onderwijsraad (2016). De volle breedte van onderwijskwaliteit, van smal beoordelen naar 
breed verantwoorden Den Haag: Onderwijsraad  
13 Zoals ontwikkeld door Hoitink et al.,  zie ook   https://www.tribandverantwoorden.nl/  
14 Mertens, N. (2009). Verantwoordingswaaier. Utrecht: APS.;   
Hoitink, A., Mertens, N. & Zwart, A. (2011). Opbrengstgericht werken in Onderwijs Anders 
Scholen. Utrecht: APS 
 

 

https://www.tribandverantwoorden.nl/


onderbouwcoördinator heeft belang bij inzichtelijkheid van de ontwikkeling van aanvankelijk 
lezen bij vijf- tot zevenjarigen. De school heeft voor verantwoording dus verschillende  gegevens 
nodig. Soms hebben die gegevens betrekking op een specifieke leerling, soms op alle leerlingen 
in Nederland. Bij het werken met een triband-verantwoordingsmatrix worden daarom drie 
‘banden’  gebruikt.” 
 

 Band 1: breder kijken naar ontwikkeling; vergelijking met alle leerlingen in Vlaanderen (= 
aanpassing) – externe vergelijking. 

 Band 2: kijken naar de ontwikkeling van de groep (kwantitatief of kwalitatief) – interne 
vergelijking. 

 Band 3: kijken naar de ontwikkeling van het kind (kwantitatief of kwalitatief). 
 

Als deze drie banden worden gecombineerd met de driedeling kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming, ontstaat een matrix met negen cellen. Op al deze cellen kan worden 
verantwoord. Voor scholen is dit een handig hulpmiddel om te bezien of de gegevens die zij 
verzamelen passen bij de verantwoording die ze willen afleggen. Op basis van de matrix wordt 
duidelijk waar hiaten liggen, of waar juist volgens het gehanteerde onderwijsconcept meer 
verantwoording logisch lijkt. 
Ingevuld kan een dergelijke matrix er zo uitzien (voorbeeld aangepast voor Vlaanderen): 

 

 

 Kwalificatie Socialisatie Persoonsvorming 
 

Band 1 Toetsresultaten 
standaard test rekenen. 

Resultaten SAQI-toets. 
Kansschatting 
pesten/gepest worden; 
aanpassing aan school. 
 

SAQI-scores 
zelfvertrouwen, 
motivatie, welbevinden. 

Band 2 Uit de portfolio’s blijkt 
dat de kinderen in de 
rekenclub nu veel beter 
kunnen meten. 

De onderbouwunit is 
vooruitgegaan in 
samenwerken. 

De scores van de 
observatielijst komen 
overeen met de 
ontwikkelingslijnen in de 
portfolio’s. 
 

Band 3 Tess kan nu 
automatiseren tot 20. 

Huub houdt nu meer 
rekening met anderen. 

Isa durft  steeds  meer 
voor een groep te 
presenteren. 

 

Band 1 is in eerste instantie relevant als het gaat om verantwoording aan de overheid. Deze 

informatie zit namelijk voor een deel op het niveau van externe standaarden. Instrumenten die 

hiervoor worden gebruikt zijn bijvoorbeeld Cito, TTA, SAQI. Ook gaat het om aanvullende 

kwalitatieve en kwantitatieve informatie waarmee de inspectie een beeld kan krijgen van de 

bredere onderwijskwaliteit van een school, vergeleken bij andere scholen. 
 

Band 2 is gericht op interne vergelijking, en daarmee interessant voor het bestuur, de 

schoolleider en het schoolteam, maar ook voor de medezeggenschapsraad. Gegevens binnen 



deze band geven inzicht in hoe de verschillende ‘units’ binnen de school presteren. Daarmee is 

een vergelijking mogelijk tussen onderdelen van de school. Gegevens op dit niveau kunnen 

inzicht geven in hoe uitkomsten worden beïnvloed door bijvoorbeeld de gekozen pedagogisch-

didactische aanpak of methode. De teams kunnen de gegevens analyseren en op basis daarvan 

hun programma of pedagogisch-didactische aanpak bijstellen. 

 

Band 3 geeft inzicht in de ontwikkeling van het individuele kind. In eerste instantie zullen ouders 

(en leerlingen zelf) hierin geïnteresseerd zijn. Methodes die hiervoor kunnen worden gebruikt 

zijn portfolio’s, observatielijsten, maar ook scores op een leerlingvolgsysteem, aangezien die 

immers inzicht geven in de individuele ontwikkeling van een leerling. 

 

 


