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 In dit rapport wordt het woord ‘leraar’ gebruikt, i.p.v. ‘leerkracht’ (meer PO-term) en ‘docent’ (meer VO-term) 





 

SAMENVATTING 

 

Stichting leerKRACHT heeft een programma ontwikkeld dat op scholen een transformatie tot stand 

wil brengen naar een cultuur waarin leraren verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele 

ontwikkeling en daarbij worden ondersteund door de schoolleiding, gericht op het samen ontwikkelen 

en doorvoeren van verbeteringen in het lesgeven. Vier typen processen of ‘kernactiviteiten’ staan 

centraal:  

- korte, staande teamsessies (‘bordessies’) waarin leraren en schoolleiders leerresultaten bespreken 

en verbeteracties afspreken 

- lesobservaties van leraren bij elkaar, om van elkaar te leren en elkaar feedback te geven 

- Gezamenlijke voorbereiding van lessen, ervaringen uitwisselen en verbeteringen aanbrengen 

- Schoolleiders die sterk aanwezig zijn op de werkvloer en in de les. 

De interventies bestaan uit: 

- een aantal bijeenkomsten tijdens het jaar voor meerdere scholen tegelijkertijd (een startbijenkomst, 

door leerKRACHT ‘bootcamp’ genoemd, en zes periodieke avondsessies, ‘pizzasessies’ genoemd) 

- per school een programma van acht trainingsessies voor elk team (een team is een groep leraren, 

bijvoorbeeld van een onder- of bovenbouw of een afdeling) 

- begeleiding door een door de school (intern) geselecteerde coach die door de stichting 

leerKRACHT wordt opgeleid en door een expertcoach wordt begeleid 

- gesprekken met en intervisie voor schoolleiders en school-bestuurders  

Per school kunnen in een schooljaar meerdere transformatieteams deelnemen. Het doel daarbij is dat 

uiteindelijk iedereen op school aan het programma heeft deelgenomen. 

In overleg tussen Stichting LeerKRACHT, OC&W en NRO is besloten tot een evaluatieonderzoek van 

de leerKRACHT-aanpak, op de scholen voor PO en VO van de eerste tranche (2013-2014) en 

daarbinnen bij het eerste transformatieteam per school. Dit onderzoek is uitgevoerd bij de afdeling 

Onderwijsadvies & Training van de Universiteit Utrecht, in samenwerking met bureau Oberon, 

waarnaast het centrale leerKRACHT-team ook een deel van de gegevensverzameling heeft verzorgd. 

De vier genoemde centrale processen worden naar verwachting opgeroepen en bevorderd door de 

bovengenoemde interventies, en worden op hun beurt verondersteld van invloed te zijn op vier typen 

effecten: enthousiasme voor de aanpak, de beoogde cultuurverandering, verandering in het 

pedagogisch-didactisch handelen van leraren, en, uiteindelijk, verandering in motivatie, gedrag en 

leerprestaties van leerlingen. Zie onderstaand schema en de aanvullende opmerkingen daaronder. 

 

Interventies Processen of  ‘Kernactiviteiten’ Beoogde effecten 

Opleiding coaches 

Bootcamps 

Vorming transformatieteams 

Pizzasessies 

Forum en intervisie coaches 

Activiteiten expertcoaches 

Activiteiten coaches 

Forum en intervisie schoolleiders 

+ Metingen voor het onderzoek 

+ Terugkoppeling van uitkomsten 

Korte staande teamsessies 

Wederzijds lesbezoek 

Gezamenlijke lesvoorbereiding 

Schoolleiding actief op de werkvloer 

+ Initiatieven leraren 

+ Verwerking data-feedback 

+ Veranderingen bij leraren en leerlingen 

Enthousiasme van leraren 

Cultuurverandering in de school 

Verandering in pedagogisch-didactisch handelen leraren 

Verandering in motivatie, gedrag en leren van leerlingen 

 

 

De centrale actoren binnen leerKRACHT zijn de coaches, schoolleiders en leraren, en het onderzoek 

bestond grotendeels uit metingen met vragenlijsten bij deze groepen (en bij het pedagogisch-didactisch 

handelen van leraren ook bij hun leerlingen). Strikt genomen kunnen ook de metingen als interventies 

worden gezien, evenals de tussentijdse terugkoppelingen van uitkomsten die hebben plaatsgevonden.  

Naar aanleiding van of aanvullling op de vier kernactiviteiten hebben individuele leraren ook zelf 

initiatieven genomen, ontvangen feedback verwerkt, veranderingen in hun handelen uitgeprobeerd en 

doorgevoerd en veranderingen in gedrag en prestatie bij hun leerlingen opgemerkt. 



Het schema op de vorige bladzijde suggereert een lineair proces van oorzaak en gevolg, maar in de 

praktijk is sprake van voortdurende wisselwerking. Effecten kunnen namelijk weer inwerken op de 

processen (zoals het ontstaan en behouden van enthousiasme) of de vorm krijgen van structurele 

inbedding van bepaalde processen in de school (en zo bijdragen aan cultuurverandering), en effecten 

kunnen ook van invloed zijn op elkaar (zoals bijvoorbeeld door leraren waargenomen veranderingen 

bij leerlingen hen kunnen stimuleren tot (verdere) verandering in hun eigen handelen).  

Voor de beoogde cultuurverandering is een duidelijke richting aangegeven (samenwerking), maar voor 

de beoogde verandering in het handelen van leraren niet, die is aan henzelf. LeerKRACHT vertrouwt 

er als het ware op dat leraren, in onderlinge samenwerking, zelf de keuzen kunnen maken die 

bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van hun onderwijs en de leerresultaten van hun leerlingen. 

 

De verzameling van gegevens over de uitvoering van het programma (de interventies en de vier 

kernactiviteiten) is grotendeels door het centrale leerKRACHT team verzorgd, evenals de verspreiding 

van en communicatie over de door de onderzoekers opgestelde terugkoppelingen van uitkomsten per 

school en per leerkracht. De metingen van de effectvariabelen, en van een deel van de processen, was 

de taak van de onderzoekers, evenals de verdere verwerking van alle verzamelde data, de analyses, het 

maken van de tussentijdse terugrapportages, en het vervaardigen van dit onderzoeksrapport. 

 

De resultaten kunnen op hoofdlijnen als volgt worden samengevat.
2
 

- Het programma en de (hiervoor genoemde) interventies zijn grotendeels uitgevoerd zoals gepland 

- De beoogde (hiervoor genoemde) kernactiviteiten en processen zijn op de scholen in behoorlijke 

mate op gang gekomen 

- De gemiddelde score op de schaal voor enthousiasme is behoorlijk hoog, deze neemt tijdens het 

schooljaar iets af maar blijft vrij hoog 

- In de scholen zijn gemiddeld genomen bescheiden cultuurveranderingen waarneembaar zoals 

beoogd, met name op die aspecten (zoals aspecten die te maken hebben met de gezamenlijke 

verdere ontwikkeling van de lespraktijk en actieve aanwezigheid van de schoolleider op de 

werkvloer) waarop de aanpak van leerKRACHT mikt. Daarmee wordt in feite opnieuw 

vastgesteld dat het programma grotendeels is uitgevoerd zoals gepland en dat de kernactiviteiten 

in behoorlijke mate op gang zijn gekomen. Er kan uiteraard pas van een echte cultuurverandering 

worden gesproken als de activiteiten structureel blijven plaatsvinden, maar dat viel buiten de 

tijdshorizon van het onderzoek 

- In het pedagogisch-didactisch handelen van leraren zijn bescheiden gemiddelde veranderingen 

waarneembaar in de richting van verdere ontwikkeling van hun repertoire 

- Ten aanzien van alle drie hiervoor genoemde typen effecten, op enthousiasme, schoolcultuur en  

leerkrachthandelen, deden zich verschillen voor tussen beide onderwijssectoren PO en VO, 

waarbij de effecten in het PO in een aantal gevallen iets duidelijker zijn dan die in het VO 

- Processen op schoolniveau (cultuur) en op individueel niveau (pedagogisch-didactisch handelen) 

zijn niet heel sterk gekoppeld 

- De diverse metingen op schoolniveau vertellen in grote lijnen een consistent verhaal: er is sprake 

van gezamenlijk enthousiasme 

- De diverse metingen op leraarniveau vertellen in grote lijnen een consistent verhaal: een aantal 

(maar niet alle) leraren nemen naast hun deelname aan de kernactiviteiten ook zelf persoonlijke 

initiatieven tot leren en veranderen en percipiëren bepaalde veranderingen bij hun leerlingen 

                                                 
2
 Deze samenvatting is bewust in kwalitatieve termen gehouden en niet getalsmatig. Daarvoor zijn twee redenen. 

Ten eerste is de respons bij diverse (herhaalde) metingen wisselend en beperkt, waardoor eenduidige 

getalsmatige resultaten niet goed kunnen worden vastgesteld. Ten tweede wijst het geheel aan beschikbare 

gegevens erop dat sprake was van substantiële verschillen tussen scholen (en tussen teams), zodat een expliciete 

kwantificering van bepaalde resultaten ten onrechte de indruk zou kunnen wekken dat het nu bereikte of het te 

verwachten effect van leerKRACHT min of meer exact kan worden aangegeven. 



 

- De meeste coaches heben zich tijdens en door het uitvoeren van het leerKRACHT-programma en 

de daarbij ontvangen scholing en ondersteuning in behoorlijke mate kunnen ontwikkelen als 

coach, maar ze achten zichzelf nog niet uitgeleerd, zeker niet als het gaat om het zelfstandig 

begeleiden van een cultuurverandering op een school. 

- Over de leerlingresultaten die op de deelnemende scholen zijn bereikt en mogelijk aan het 

meedoen aan leerKRACHT kunnen worden toegeschreven of van deelname aan leerKRACHT 

kunnen worden verwacht, kunnen door de korte periode waarover zulke effecten konden worden 

onderzocht en de beperkte gegevens die konden worden verkregen, geen uitspraken worden 

gedaan. 

 

Deze bevindingen betreffen gemiddelden, meestal over de scholen en leraren per onderwijssector. 

Tussen scholen (en tussen teams) kunnen vrij grote verschillen bestaan (bij sommige scholen is op 

bepaalde indicatoren amper of helemaal geen effect zichtbaar). Er zijn geen nadere analyses gemaakt 

van de verschillen tussen de scholen die zulke verschillen mogelijk zouden kunnen helpen verklaren. 

De respons op de diverse vragenlijsten was te wisselend en deels (ook) te laag om zulke analyses uit te 

voeren en daaruit enigszins betrouwbare conclusies te trekken. 

Verschillen tussen achtereenvolgende transformatieteams binnen de scholen vielen buiten het 

onderzoek omdat dit zich in principe in elke school tot het eerste team zou beperken. In enkele van 

leerKRACHT ontvangen bestanden van door hen verzamelde gegevens waren echter onder de 

respondenten alle tijdens het schooljaar gestarte teams vertegenwoordigd en in dit rapport wordt op te 

constateren verschillen daartussen ter plekke kort ingegaan. 

 

Al met al lijkt de interpretatie verdedigbaar dat scholen en leraren die aan leerKRACHT deelnemen 

daaraan energie, inspiratie en steun kunnen ontlenen, maar dat dit ook afhangt van hoe zij zich zelf 

opstellen en van de keuzen en veranderingsinitiatieven die leraren zelf persoonlijk nemen. 

Een veranderproces op schoolniveau en verandering op individueel niveau gaan vaak niet gelijk op. 

Twee verschillen tussen beide zijn in dit geval ten eerste, dat voor de verandering in schoolcultuur 

vanuit leerKRACHT een duidelijke richting wordt genoemd (meer samenwerking), maar voor de 

invulling van het begrip ‘verbetering’ van de onderwijskwaliteit c.q. de lespraktijk en het bijbehorende 

pedagogisch-didactisch handelen van de leraren niet (dat wordt zoals gezegd aan de leraren zelf 

overgelaten), en ten tweede, dat de activiteiten die de kern van het leerKRACHT-programma uitmaken 

binnen de school (kunnen) worden georganiseerd (bijeenkomsten en activiteiten vinden dan meestal 

gewoon plaats), terwijl aanpassing van het handelen van leraren sterk afhangt van hun eigen 

individuele ervaringen, inzichten en initiatieven. 

 

Zoals in elk onderzoek was sprake van beperkingen. Er zijn veel metingen verricht die (mede door hun 

aantal) op zich een bepaalde invloed kunnen hebben gehad op het denken en doen van betrokkenen op 

de scholen; een deel van de dataverzameling gebeurde anoniem waardoor de betreffende gegevens 

alleen op schoolniveau konden worden geanalyseerd; de respons bij enkele eindmetingen viel tegen; 

en het programma bestaat uit een bundel activiteiten die als geheel is uitgevoerd waardoor het lastig is 

te bepalen welke aspecten of onderdelen de (meest) werkzame zijn. 

 

De leraren, coaches en schoolleiders hebben aan het eind van het schooljaar desgevraagd de volgende 

suggesties voor verbetering gegeven.  

- Laat alle leraren deelnemen aan de bootcamp (iedereen gelijk geïnformeerd), start niet in het 

voorjaar nog een nieuw team (te weinig tijd tot de zomervakantie), en werk in het PO helemaal 

niet met meerdere teams (geeft ongewenste verschillen binnen de school). 

- Beperk het aantal pizzasessies en misschien ook het aantal bordsessies, en geef ze een duidelijke 

en meer afgebakende inhoudelijke invulling (meer diepgang).  



- Bewaak in het VO de balans tussen vrijwilligheid en verplichting en de mate van sturing/leiding 

door de schoolleiding.  

- Zorg dat de coaches weten wat in het programma verplicht is en waar aanpassingen mogelijk zijn, 

dat de rollen van coach en schoolleiding stabiel bezet blijven en duidelijk kunnen worden vervuld, 

en dat het traject voor de schoolleiding voldoende aandacht krijgt. 

 

Vanuit het nu uitgevoerde onderzoek wordt aanbevolen om, samen met de coaches en expertcoaches, 

een nadere analyse te gaan maken van de verschillen tussen scholen, en tussen teams binnen scholen, 

en daaruit lering te trekken, en om voortaan het aantal grootschalige bevragingen te beperken en 

daarnaast enkele gerichte casestudies uit te voeren om meer inzicht te krijgen in succesbevorderende 

en –belemmerende factoren en processen binnen scholen. 
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1  De aanpak en het programma van leerKRACHT 
 

Uit diverse internationale onderzoeken kan worden opgemaakt dat de kwaliteit van het onderwijs in 

Nederland minder snel vooruitgaat dan in andere landen. Uit onderzoek naar effectieve scholen blijkt 

dat op effectieve scholen leraren in hun lessen consistenter en onderling meer overeenkomstig gedrag 

laten zien waarbij minder wenselijk gedrag achterwege blijft. Op zulke scholen wordt door leraren en 

schoolleiding meer over onderwijs gesproken en door leraren meer bij elkaar in de klas gekeken, wat 

kennelijk bijdraagt aan verbeteringen in het onderwijs met ook positieve gevolgen voor de 

leerresultaten van de leerlingen.
3
 

Op basis van internationaal vergelijkend onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijssystemen 

worden in het rapport ‘How the world’s most improved school systems keep getting better’
4
  

aanbevelingen gedaan voor de ontwikkeling van schoolsystemen. Voor verdere verbetering van 

systemen die op zich genomen goed functioneren, zoals het Nederlandse, wordt geadviseerd in te 

zetten op verbetering van de positie en de professionaliteit van leraren, en om leraren van elkaar te 

laten leren via collegiale uitwisseling, waarbij zij als hoogopgeleide professionals in teams hun 

onderwijs in hun eigen specifieke context verder verbeteren. 

 

Stichting leerKRACHT vertaalt deze adviezen naar de praktijk van het Nederlandse onderwijs door 

het ontwikkelen van een getoetste, praktische en kopieerbare aanpak waarbij scholen zelf de kwaliteit 

van hun onderwijs aanzienlijk kunnen verbeteren.
5
 De NRO laat in 2013-2014 deze aanpak toetsen en 

de impact van dit initiatief vaststellen door middel van een onderzoek door een onafhankelijke partner 

naar de uitvoering en effecten van het leerKRACHT programma.  

Het leerKRACHT programma wil een transformatie tot stand brengen naar een cultuur waarin leraren 

verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele ontwikkeling en daarbij worden ondersteund door 

de schoolleiding, gericht op het samen ontwikkelen en doorvoeren van verbeteringen in het lesgeven. 

Het programma is in het schooljaar 2012-2013 samen met scholen voor PO, VO en MBO ontwikkeld 

en bestaat uit een reeks interventies waarbij vier typen processen of ‘kernactiviteiten’ centraal staan: 

- Korte, staande teamsessies (‘bordsessies’) waarin leraren en schoolleiders leerresultaten bespreken 

en verbeteracties afspreken 

- Lesobservaties van leraren bij elkaar, om van elkaar te leren en elkaar feedback te geven 

- Gezamenlijk voorbereiden van lessen, ervaringen uitwisselen en verbeteringen aanbrengen 

- Schoolleiders die sterk aanwezig zijn op de werkvloer en in de les 

De interventies bestaan uit een zevental bijeenkomsten gedurende het jaar voor meerdere scholen 

tegelijkertijd (bootcamp en zes pizzasessies), een programma van acht trainingsessies van rond 2 uur 

voor elk team (een groep leraren, bijvoorbeeld van een bouw of een afdeling), een door de school 

(intern) geselecteerde coach die door de stichting leerKRACHT wordt opgeleid, en gesprekken met en 

intervisie voor schoolleiders en –bestuurders. Daarnaast bestaan er nog aparte interventies die gebruikt 

worden gedurende het programma voor bijsturing en verdieping (bijvoorbeeld een ‘mini-bootcamp’). 

Per school kunnen in een schooljaar meer transformatieteams deelnemen. Het doel is dat uiteindelijk 

iedereen op school aan het programma heeft deelgenomen. Elk team doorloopt in de eerste acht weken 

een vast programma waarin de bovengenoemde activiteiten plaatsvinden (bord- en teamsessies 

wekelijks, lesbezoek en gezamenlijke lesvoorbereiding beurtelings om de week, aanwezigheid en 

inbreng schoolleiding 6 uur per week), waarna met verminderde ondersteuning het team de activiteiten 

                                                 
3
 Deze intro is ontleend aan het onderzoeksplan. We nemen daaruit de volgende bijbehorende referenties over: 

Teddlie, C. (2009). The legacy of school effectiveness research tradition. In A. Hargreaves, A. Lieberman, M. 

Fullan & D. Hopkins (Eds.), Second international handbook of educational change (pp. 523-554). Dordrecht: 

Springer. 
4
 Mourshed, M., Chijioke, C., & Barber, M. (2010). How the world's most improved school systems keep getting 

better. London: McKinsey & Company. 
5
 Deze formulering is aangereikt vanuit het centrale leerKRACHT-team. 
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zelf voortzet. Voor scholen die aan het begin van het schooljaar starten, doorloopt het eerste team de 

eerste acht weken in het najaar, volgende teams starten in januari en in maart. 

 

Het centrale leerKRACHT team bestaat uit vrijwilligers, eigen medewerkers, medewerkers van 

corporate partners en inmiddels (juli 2014) 25 expertcoaches met ervaring in operationele 

transformaties. Het centrale team heeft als taak het werk op de scholen te coördineren en ondersteunen 

en de aanpak te verbeteren. De scholen worden ondersteund door een coach, voorgedragen door de 

deelnemende scholen (~0.3 FTE per school, waarvan 0.1 voor opleiding en 0.2 voor uitvoering). De 

coach wordt door het centrale team getraind in het werken met de transformatieaanpak en moet in de 

toekomst zelfstandig een transformatieaanpak kunnen begeleiden. De coach volgt bij aanvang een 

driedaagse training (bootcamp), wordt wekelijks ‘on the job’ begeleid door een expertcoach, en neemt 

deel aan een maandelijks coachforum (met alle coaches). De coach zorgt voor regelmatige evaluatie 

van de uitvoering van het programma en de activiteiten van de leraren, de schoolleiding en zichzelf. 

 

De hoofdvraag is: Wat is het effect van de leerKRACHT aanpak op de onderwijskwaliteit op de 

scholen? Voor beantwoording van deze vraag moet worden vastgesteld: ten eerste of de leerKRACHT 

aanpak is uitgevoerd zoals bedoeld, en ten tweede welke effecten de uitvoering daarvan heeft gehad.
 
 

In overleg tussen leerKRACHT, NRO en de onderzoekers is ervoor gekozen de resultaten van de 

leerKRACHT aanpak vast te stellen aan de hand van metingen van de volgende vier indicatoren: 

- Waardering door de betrokkenen van de invoering en effecten van de aanpak op de school 

- Verandering van de cultuur op de school 

- Verbetering van het handelen van de leraren in de klas 

- Verbetering van de resultaten bij de leerlingen 

 

Om vast te kunnen stellen in hoeverre de resultaten als effecten kunnen worden toegeschreven aan de 

(uitvoering van) de leerKRACHT aanpak worden deze indicatoren herhaaldelijk gemeten (begin- en 

eindmetingen) en worden de uitkomsten daarvan vergeleken met gegevens van andere scholen (met 

name voor wat betreft de leerlingresultaten), en in verband gebracht met geregistreerde gegevens over 

de uitvoering van de aanpak. Voor medewerking aan de vergelijkingsgroep worden scholen benaderd 

die ook belangstelling hebben voor deelname aan leerKRACHT (en dus in dat op zicht vergelijkbaar 

zijn met de scholen in de onderzoeksgroep) maar die daarmee starten in september 2014 (en dus nog 

niet met de aanpak hebben gewerkt). 

Verder is in overleg afgesproken dat bij het ontwikkelen van de benodigde instrumenten en bij de 

gegevensverzameling nauw zal worden samengewerkt tussen de onderzoekers en het centrale 

leerKRACHT team, zonder dat de onafhankelijkheid van de onderzoekers en de betrouwbaarheid en 

validiteit van de verzamelde gegevens in gevaar komen, en dat verzamelde gegevens (door tussen-

tijdse terugkoppeling) ook een functionele rol kunnen hebben in de transformatieaanpak zelf. 

Tot slot is afgesproken dat het onderzoek zich beperkt tot de scholen voor PO en VO die vanaf 

september 2014 gaan deelnemen (1
e
 tranche) en in elke school tot het eerste transformatieteam. Deze 

onderzoeksgroep betreft 20 scholen voor PO en 12 voor VO. Tijdens het onderzoek is op verzoek van 

leerKRACHT de analyse van de data over de cultuur op de 2
e
 tranche scholen hieraan toegevoegd. 

 

Het aantal leraren op deze 32 scholen dat participeert in het eerste transformatieteam op hun school is 

niet eenduidig aan te geven. Een door leerKRACHT verstrekte lijst van deelnemers bevat de namen 

van 282 leraren. Daarvan hebben er 207 begin oktober 2013 de eerste vragenlijst ingevuld, de 

beginmeting Cultuur, te weten 134 leerkrachten in PO en 73 in VO. Het aantal leraren waarvan 

gegevens beschikbaar zijn gekomen op de beginmeting met de vragenlijst PDH in november 2013, 

over hun pedagogisch-didactisch handelen, betrof 132, waarvan 65 in PO en 67 in VO. Het aantal 

responderende leraren op de vragenlijst over deelname, activiteiten en effecten in mei 2014 bedroeg 

150, (waarvan 12 leraren mogelijk niet aan team 1 deelnamen maar aan team 2 of 3 op hun school), 
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waarvan 93 in PO en 57 in VO. Uit de antwoorden op de vraag in deze vragenlijst naar de maand 

waarin ze feitelijk zijn gaan deelnemen, blijkt dat leraren op verschillende momenten tijdens de 

geplande transitieperiode van vier maanden (de eerste 8 weken waarin het programma onder 

begeleiding wordt doorlopen en daarna nog eens 8 weken van zelf blijven doen) daadwerkelijk zijn 

‘ingestapt’. Het valt daarom niet uit te sluiten dat de bovengenoemde 282 leraren de leraren betreffen 

die zich bij de start van leerKRACHT op hun school als belangstellende hebben opgegeven. Deelname 

was echter vrijwillig, en het lijkt aannemelijk dat een deel van hen in het eerste team op hun school 

aan de activiteiten is gaan meedoen, en anderen mogelijk in een volgend team. Als we het responderen 

op vragenlijsten opvatten als blijk van actieve deelname, dan lijkt al met al sprake te zijn geweest van 

een ‘harde kern’ van 130-140 leraren, ongeveer gelijk verdeeld over PO en VO, met gemiddeld 4-5 

leraren per school als actieve deelnemers in team 1. 
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2  De onderzoeksopzet 

 

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag in hoeverre de leerKRACHT aanpak is uitgevoerd en 

tot welke effecten dit heeft geleid. Het onderzoek kent een looptijd van 13 maanden (september 2013 

t/m september 2014). De uitvoering van het onderzoek omvat overleg en afstemming, ontwikkeling 

van meetinstrumenten, dataverzameling, verwerking en analyse, en rapportage. Het verzamelen van 

gegevens over de uitvoering van de aanpak is de taak van leerKRACHT c.q. de coaches, via het 

periodiek registreren van activiteiten en het (doen) invullen van rubrics. Het verwerken van die 

gegevens en het op gezette tijden verzamelen en analyseren van gegevens op basis waarvan uitspraken 

moeten kunnen worden gedaan over de (mogelijke) effecten is de taak van de onderzoekers. 

 

De aanpak van leerKRACHT beoogt een cultuurverandering op scholen, waarbij de schoolleider meer 

aanwezig is op de werkvloer en de leraren meer samenwerken, hetgeen zou moeten doorwerken in hun 

handelen in de klas en bij de leerlingen. Voor het meten van effecten zijn in het onderzoeksplan vier 

indicatoren genoemd: waardering voor de aanpak (vervolgens meestal genoemd: enthousiasme), 

cultuurverandering, verbetering van de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen, en 

verbetering van de resultaten bij de leerlingen.  

Het enthousiasme voor de aanpak bij de leraren wordt vastgesteld door periodieke invulling van een 

digitale vragenlijst tijdens de interventieperiode (de eerste twee maanden per team) waarin het 

leerKRACHT programma wordt uitgevoerd, en voortzetting daarvan in de periode daarna. 

De eventuele veranderingen in de cultuur op de school en in het handelen van leraren in de klas 

worden beide vastgesteld door vergelijking tussen beginmeting en eindmeting. 

Het criterium ‘verbetering van de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen’ is in het plan, in 

navolging van het programma van leerKRACHT, niet nader gespecificeerd. (Er wordt in het plan wel 

verwezen naar een bepaald observatie-instrument, maar bij de concrete uitwerking van het onderzoek 

is niet voor dat instrument gekozen, maar voor een breder en eenvoudiger af te nemen vragenlijst). Het 

open laten van dit criterium past goed bij de insteek van leerKRACHT om de leraren zelf de regie te 

laten voeren. 

De eventuele veranderingen in de leerlingresultaten worden vastgesteld aan de hand van vergelijking 

van in leerlingvolgsystemen beschikbare resultaten op gestandaardiseerde toetsen ten tijde van de 

eindmeting en op eerdere momenten (in voorafgaande jaren), van zowel de aan het project 

deelnemende scholen als een aantal andere scholen die als vergelijkingsgroep kunnen dienen. 

 

In het begin van de uitvoering van het project zijn de schoolleiders bevraagd over de besluitvorming 

over en motieven voor deelname aan het project en de facilitering van de deelnemende leraren. Omdat 

deze beginsituatie mogelijk verklarende betekenis heeft voor de uitvoering en effecten op de scholen, 

is besloten de uitkomsten hiervan te betrekken bij het onderzoek. 

De meting van het enthousiasme werd ter hand genomen door leerKRACHT, door middel van een 

regelmatig aan de deelnemers voorgelegde digitale vragenlijst, aangeduid met ‘barometer’. 

De beginmeting van de cultuur is uitgevoerd bij in principe alle leraren op de deelnemende scholen. 

Op verzoek van leerKRACHT zijn de uitkomsten teruggekoppeld aan de schoolleiders. 

De beginmeting van het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is uitgevoerd bij in principe 

alle leraren in het eerste transformatieteam op hun school en de leerlingen in hun klas (PO) resp. de 

leerlingen van een door de leraar zelf te kiezen klas (VO), direct na afloop van een bepaalde les. 

 

Tijdens de eerste golf van acht weken training gevolgd door acht weken min of meer zelfstandige 

voorzetting van de activiteiten met afnemende begeleiding van de coach, van half oktober 2013 

tot eind februari 2014, is door het leerKRACHT-team met verschillende periodiek door de coaches in 

te vullen digitale vragenlijsten de programma-uitvoering en de rolvervulling door de coaches en de 

schoolleiders in kaart gebracht. 
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Tijdens de uitvoering van het onderzoek werd in het periodieke overleg tussen het leerKRACHT-team 

en de onderzoekers voorgesteld en besloten om de resultaten van de beginmeting van het pedagogisch-

didactisch handelen terug te koppelen aan de leraren die aan die beginmeting deelnamen. Daarmee 

werd feitelijk een extra interventie geïntroduceerd. Om de mogelijke bijdrage daarvan aan de vast te 

stellen effecten van de leerKRACHT-aanpak te kunnen inschatten, is een extra bevraging van deze 

leraren voorgesteld, ontwikkeld en toegevoegd, naar kennisname, waardering en gebruik van de 

teruggekoppelde gegevens. 

Ter aanvulling op de registratie van de uitvoering van de aanpak door de coaches en van de in het 

onderzoeksplan voorgenomen vaststelling van effecten op leerresultaten, is een tweede extra 

vragenlijst voorgesteld, ontwikkeld en toegevoegd, ditmaal bij alle leraren die in de eerste teams aan 

het project deelnemen, naar uitgevoerde activiteiten en ingeschatte effecten. Daarmee wordt in kaart 

gebracht in hoeverre de leraren zelf hebben deelgenomen aan de activiteiten, welke veranderingen zij 

hebben aangebracht of overwegen aan te brengen in hun handelen en welke veranderingen zij 

signaleren of verwachten bij de leerlingen, en in hoeverre zij deze veranderingen toeschrijven aan hun 

deelname aan het project. 

Aan het eind van het schooljaar zijn vanuit het landelijke leerKRACHT-team nog drie evaluatieve, 

door henzelf uitgevoerde bevragingen onder schoolleiders, coaches en leraren toegevoegd. 

Tot slot is vanuit het onderzoek na afloop van het schooljaar onder de coaches en de expertcoaches een 

vragenlijst uitgezet ter evaluatie van de gerealiseerde bekwaamheidsontwikkeling bij de coaches. 

Een en ander heeft geleid tot het onderstaande raster van metingen. De indicator Cultuur betreft het 

niveau van de school, de Waardering (verder te noemen: Enthousiasme) het niveau van de teams op de 

scholen die aan de activiteiten in het kader van leerKRACHT meedoen, en het Pedagogisch-didactisch 

handelen (PDH) het niveau van de individuele leraren en hun betreffende klassen. 

Op verzoek van leerKRACHT is de beginmeting cultuur op de scholen van de 2
e
 tranche (gestart in 

januari 2014, niet in het raster opgenomen) teruggekoppeld aan de schoolleiders. In juli 2014 zijn alle 

eindmetingen en de vergelijkingsmetingen van Cultuur en PDH nog weer teruggekoppeld. 
 

Raster van metingen (september 2013-juni 2014) 

niveau sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun 

Project            Monitor programma-uitvoering (herhaalde metingen, t/m feb) 

Monitor rolvervulling coaches, schoolleiders (herh. metingen) 

Eindejaars evaluatie door coaches en schoolleiders (juni) 

Vragenlijst bekwaamheidsontwikkeling coaches (juni) 

School Vragenlijst 

schoolleider 

Cultuur  

Beginmeting 

Maken en 

versturen 

feedback 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 Cultuur  

Eindmeting 

Team  Monitor Enthousiasme (herhaalde metingen, tweewekelijks) Monitor Enthousiasme (herhaalde metingen, maandelijks) 

Eindejaars evaluatie door leraren (juni) 

Leraar   PDH  

Beginmeting 

   Maken en 

versturen 

feedback  

(terug-

koppeling 

naar de 

leraren) 

Vragenlijst 

Kennis-

name en 

gebruik van 

deze 

feedback 

Vragenlijst 

*Feitelijke eigen 

deelname 

*Inschatting 

van effecten op 

eigen handelen 

*Inschatting van 

effecten  

bij leerlingen 

PDH  

Eindmeting 

Klas   PDH 

Beginmeting 

(leerlingen) 

      PDH 

Eindmeting 

(leerlingen) 

Leer-

lingen 

         Inventarisatie 

LLprestaties 

Andere 

scholen 

         *Cultuur 

*PDH 

*LLprestaties 
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In de meeste vragenlijsten zijn een of meer begrippen uitgewerkt in een aantal uitspraken (‘items’) 

waarbij de respondenten per uitspraak op een 3-, 4- of 5-puntsschaal hun antwoord kunnen aangeven. 

Indien de antwoorden op de uitspraken per begrip (de items) voldoende met elkaar samenhangen, kan 

daarvan het gemiddelde worden bepaald als meting van het betreffende begrip. De betreffende itemset 

vormt dan een schaal en het gemiddelde daarop is de score op die schaal.
6
 

De analyses van de verzamelde data betreffen naast de zojuist genoemde schaalanalyses en 

beschrijvende analyses in termen van aantallen, percentages, gemiddelden en standaardafwijkingen, 

ook analyses van verschillen en van verbanden. Analyses van verschillen worden gedaan met behulp 

van T-tests, zowel voor onafhankelijke steekproeven (bijvoorbeeld bij vergelijkingen tussen scholen 

en leraren in het PO resp. het VO) als voor afhankelijke steekproeven (bij vergelijkingen tussen 

verschillende metingen bij dezelfde groep). Analyses van verbanden worden gedaan met behulp van 

enkelvoudige correlatieberekeningen. Bij analyses die betrekking hebben op grote aantallen 

respondenten wordt het gebruikelijke significantieniveau van p<.05 aangehouden. Bij analyses op data 

van relatief kleine aantallen (in de orde van niet meer dan enkele tientallen) wordt een significantie-

niveau van p<.10 gehanteerd. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de mate waarin de scores op de beginmetingen en procesvariabelen de 

scores op de eindmetingen en de veranderingen kunnen voorspellen, zou in principe ook multiple 

regressieanalyse kunnen worden gebruikt. Omdat deze techniek nogal gevoelig is voor de specifieke 

kenmerken van de data (tussen scholen wisselende nonrespons, onderlinge relaties tussen predictoren, 

kleine steekproefomvangen) en de uitkomsten daardoor sterk kunnen fluctueren, is daarvan afgezien. 

Idealiter zouden de data in dit onderzoek aanvullend worden geanalyseerd met multilevelanalyse. De 

beschikbare data maken dat dit niet goed uitvoerbaar is en ook weinig zou kunnen toevoegen. Het 

aantal identificeerbare leraren per school waarvan op verschillende metingen data beschikbaar zijn, is 

klein, op schoolniveau zijn amper relevante schoolkenmerken beschikbaar om bij zo’n analyse te 

betrekken en de schoolcultuur zoals gemeten varieert voor het grootste deel niet tussen scholen maar 

op individueel niveau. In plaats hiervan zijn de meest relevante variabelen op twee niveaus 

geanalyseerd: op schoolniveau (geaggregeerd) en op individueel niveau, en is nagegaan of de daaruit 

te trekken conclusies in min of meer in dezelfde richting wijzen. 

 

Er zijn geen nadere analyses gemaakt van de verschillen tussen de scholen in termen van de processen 

die daarbij een rol kunnen hebben gespeeld. De respons op de diverse vragenlijsten was te wisselend 

en deels (ook) te laag om zulke analyses uit te voeren en daaruit enigszins betrouwbare conclusies te 

trekken. Verschillen tussen achtereenvolgende transformatieteams binnen de scholen vielen buiten het 

onderzoek omdat dit zich in principe in elke school tot het eerste team zou beperken. In enkele van 

leerKRACHT ontvangen bestanden van door hen verzamelde gegevens waren alle tijdens het 

schooljaar gestarte teams vertegenwoordigd en wordt daar in het rapport ter plekke kort op ingegaan. 

                                                 
6
 Er zijn in onderzoek drie redenen om begrippen te meten door deze eerst uiteen te leggen in een aantal items en 

vervolgens de antwoorden op die items weer te middelen: deze manier van meten is meer valide (het te meten 

begrip wordt beter gedekt), meer betrouwbaar (toevalsfouten vallen tegen elkaar weg), en meer onderscheidend 

(het aantal mogelijke scores neemt toe). Analyseren van verschillen, verbanden en effecten en conclusies trekken 

en rapporteren in termen van de begrippen is bovendien meer overzichtelijk dan in termen van alle losse items. 
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3  Resultaten per meting en instrument 

 

A  Startsituatie en uitvoering programma
7
 

 

3.1 Vragenlijst voor schoolleiders over deelnamebesluit, motieven en facilitering (sep 2013) 

 

Bij de start is op alle scholen door een directielid een korte vragenlijst ingevuld: in het PO door 17 

directeuren en 3 adjunct-directeuren en in het VO door 7 directeuren en 5 sector- of locatiedirecteuren. 

Op 19 van de 20 scholen in het PO en 6 van de 12 scholen in het VO werd verwacht dat het totale 

schoolteam (schoolleiding en leraren) tijdens het betreffende schooljaar 2013-2014 bij het project 

leerKRACHT betrokken zou zijn. In het VO werd op 4 scholen verwacht dat dit de schoolleiding en 

enkele delen van het lerarenteam zou betreffen en op 2 scholen dat het zou gaan om de schoolleiding 

en één deel van het lerarenteam. 

Op één directielid in het VO na (waar het besluit door anderen was genomen) waren allen die de 

vragenlijst invulden betrokken geweest bij het besluit om de school voor deelname aan het project aan 

te melden. Het varieerde tussen de scholen in hoeverre zij daarbij ook anderen hebben betrokken, zie 

onderstaande tabel. 

 

Betrokkenheid bij deelnamebesluit (aantallen) 

Betrokkenheid bij deelnamebesluit PO VO 

De invuller zelf (als enige) 1 1 

In overleg met het schoolbestuur 6 1 

In overleg met andere leidinggevenden 3 7 

In overleg met een deel van het team 3 1 

In overleg met het hele team 7 1 

 

De opgegeven redenen om mee te doen varieerden. Zie de volgende tabel. 
 

Redenen om aan leerKRACHT mee te willen doen (aantallen) 

 PO VO 

Omdat het aanbod van leerKRACHT: Hele-

maal 

geen 

Een 

beetje 

Een 

belang-

rijke 

De 

belang-

rijkste 

Hele-

maal 

geen 

Een 

beetje 

Een 

belang-

rijke 

De 

belang-

rijkste 

al goed past bij onze manier van werken in de school 2 5 9 4 2 5 5  

goed aansluit bij onze visie op professionalisering van 

leraren 
  12 8 1 2 6 3 

de opmaat is naar een andere manier van 

samenwerken door onze leraren en de schoolleiding 
1 1 8 10  1 10 1 

zal bijdragen aan het verbeteren van de lespraktijk in de 

klas 
  11 9   5 7 

zal bijdragen aan het verbeteren van de resultaten van 

leerlingen 
 2 11 7  1 8 3 

 

Bijna alle invullers gaven aan goed op de hoogte te zijn van de verschillende onderdelen binnen de 

aanpak van leerKRACHT: de aanleiding en ambities (alle 32 invullers), de aanpak met drie 

kerninterventies (alle 32), de activiteiten van leraren tijdens de wekelijkse bijeenkomsten (31; 1 in PO 

‘enigszins’) en de rol van de schoolleiding bij de wekelijkse bijeenkomsten (28; 2 in PO en 2 in VO 

‘enigszins’). Van de training en ondersteuning die de coach krijgt vanuit leerKRACHT gaven 20 

invullers aan goed op de hoogte te zijn (14 PO, 6 VO), 10 enigszins (5 PO, 5 VO) en twee niet of 

nauwelijks (1 PO, 1 VO). 

                                                 
7
 De in de inhoudsopgave cursief toegevoegde rubrieken waarin alle metingen kunnen worden geordend, worden 

in de tekst op betreffende plaats nogmaals weergegeven. 
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De extra tijd benodigd voor de deelname van de diverse betrokkenen is op de scholen gefaciliteerd 

zoals weergegeven in de volgende tabel. 

 

Facilitering van de extra benodigde tijd voor de deelname van de betrokkenen (aantallen) 

  PO VO 

 Niet  Binnen de 

taakstelling 

Bovenschools  Niet Binnen de 

taakstelling 

Bovenschools  

De coach 2 1 17  7 5 

De leraren 5 15  5 7  

De schoolleiding 16 3 1 11 1  

 

Uit deze gegevens blijkt dat de coach in het PO meestal bovenschools is gefaciliteerd en in het VO 

meestal binnen de taakstelling, en dat op de meeste scholen de leraren voor hun deelname worden 

gefaciliteerd, maar op 10 van de 32 scholen niet. 
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3.2 Monitor programma-uitvoering 

 

Gedurende de eerste vier maanden na de start van het eerste transformatieteam op elke deelnemende 

school is op de scholen door de coaches met enige regelmaat genoteerd in hoeverre de beoogde 

activiteiten zijn uitgevoerd (=1), niet zijn uitgevoerd maar wel van plan (=2), of niet zijn uitgevoerd en 

ook niet van plan (=3). In de periode van 16 oktober 2013 t/m 24 februari 2014 is deze informatie 

beschikbaar, in de vorm van 99 invullingen verdeeld over negen perioden van ongeveer twee weken. 

De tabel hieronder vat de uitkomsten samen, in de vorm van de percentages ‘uitgevoerd’ en ‘van 

plan’. De percentages ‘niet van plan’ zijn uit de tabel weggelaten, om de tabel niet te vol te maken en 

vanwege hun redundantie (de drie percentages tellen immers steeds op tot 100). 

 

Uitvoering per activiteit per periode (PO en VO samen): percentages “1(uitgevoerd)” / “2(van plan)” 

 medio oktober – medio december begin januari – eind februari 

Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Respons (aantal invullingen) 8 13 29 21 13 4 6 3 2 

Activiteit          

Algemeen - introductie, veranderverhaal 88 /12 100 97 / 3 95 / 5 100 100 100 100 100 

Feedbacktraining (eenmalig) 38 /62 62 / 38 90 / 10 95 / 5 92 / 8 100 100 67 / 33 100 

Efficiënt werken training (eenmalig) 0 / 88 92 / 8 31 / 62 33 / 48 31 / 54 50 / 50 67 / 33 33 / 67 100 

Verbindingssessie (eenmalig, na 8 weken) 0 / 88 0 / 100 3 / 93 19 / 81 8 / 81 75 / 25 67 / 17 67 / 33 100 

          

Bordsessie - introductie 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Eerste bordsessie 88 /12 85 / 8 90 / 10 95 / 5 92 / 8 100 100 100 100 

Grondige evaluatie en aanpassing bord 38 /38 23 / 69 72 / 28 81 / 19 62 / 38 100 100 100 100 

Lesbezoek - introductie 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Evaluatie eerste lesbezoek 75 /13 77 / 23 83 / 17 91 / 9 100 100 83 / 17 100 100 

Gezamenlijke lesvoorbereiding – introductie 38 /25 46 / 46 97 / 3 95 / 5 85 / 8 100 100 100 100 

Evaluatie eerste gezamenlijke lesvoorbereiding 25 /38 15 / 77 45 / 52 43 / 57 54 / 39 50 / 50 67 / 33 67 / 33 50 /50 

 

Kijkend naar het totaal aantal deelnemende scholen (20 PO + 12 VO = 32 scholen), dekt alleen de 

invulling in de derde periode (medio november 2013) de meeste van de scholen en is in de andere 

perioden sprake van meer of minder beperkte respons. Kijkend naar de eerste acht weken, waarin het 

programma onder begeleiding van de coach wordt uitgevoerd, lijken alle kernactiviteiten geheel of 

grotendeels te zijn uitgevoerd, en ook ongeveer in of vanaf de periode waarin ze in het programma 

waren gepland. De lage respons na de kerstvakantie (perioden 6-9) lijkt alleen nog afkomstig van 

scholen waar men alle activiteiten bleef uitvoeren (gezien de vele ‘100’ procent), maar in hoeverre dit 

op de andere scholen anders was, kan hieruit niet worden opgemaakt. 

 

In de bovengenoemde perioden 5 t/m 9, vanaf 11 december 2013 t/m 25 februari 2014 is in totaal 53 

keer de “programma-integriteit” (zoals het werd aangeduid) geregistreerd met behulp van een binnen 

het leeKRACHT team geconstrueerde andere set items, met daarbij meer specifieke aspecten rond de 

drie kernactiviteiten bordsessie, lesboek en gezamenlijke lesvoorbereiding. Zie de volgende tabel, de 

percentages ‘uitgevoerd’ en ‘van plan’. De percentages ‘niet van plan’ zijn weer uit de tabel 

weggelaten, opnieuw om de tabel niet te vol te maken en vanwege hun redundantie (de drie 

percentages tellen immers steeds op tot 100). 
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Uitvoering kernactiviteiten per periode (PO en VO samen): percentages “1” (uitgevoerd) / “2” (van plan) 

Periode 5 6 7 8 9 

Respons (aantal invullingen) 16 13 9 10 5 

Bordsessie – Frequentie (1: elke week, 2: bijna elke week, 3: regelmatig geen) 81 / 19 100 / 100 / 90 / 10 80 / 20 

Idem  - Actieve deelname (hele team, behoorlijk deel team, kleine minderheid team) 81 / 19 92 / 8 100 /  70 / 30 60 / 40 

Idem - Tijdsduur (bijna altijd binnen 15 min, regelmatig zo, zelden binnen 15 min) 38 / 44 62 / 15 44 / 22 60 / 40 20 / 40 

Idem – Inhoud (belangrijke * uitdagingen, minder belangrijke, vooral andere zaken) 63 / 31 54 / 46 56 / 11 30 / 60 80 / 20 

Idem – Verbeteracties (bijna steeds en ook opgepakt, behoorlijk vaak, zelden) 56 / 38 62 / 38 33 / 67 40 / 60 100 / 

Lesbezoek – Frequentie (bijna alle leraren, behoorlijk deel ervan, enkele leraren) 56 / 31 39 / 31 67 / 11  50 /40 100 / 

Idem – Voorbereiding (bijna altijd met bespreking beider leervragen, vaak, zelden) 19 / 44 23 / 54 22 / 44 20 / 20 20 / 60 

Idem – Nabespreking (bijna altijd en met constructieve aandacht, vaak, zelden) 44 / 44 69 / 31 56 / 44 70 / 30 80 / 20 

Gezamenlijke lesvoorbereiding – Frequentie (bijna alle leraren, behoorlijk deel, enkele) 38 / 25 23 / 54 44 / 22 40 / 10 60 / 40 

Idem – Inhoud/kwaliteit (bijna altijd met bespreking * uitdaging, vaak, zelden) 25 / 63 31 / 39 22 / 56 30 / 40 60 / 20 

 * met “uitdaging” wordt een (belangrijke) onderwijsinhoudelijke uitdaging bedoeld 

 

Uit deze tabel kan worden opgemaakt dat bordsessies ook na de eerste 8 weken frequent blijven 

plaatsvinden en ook met actieve deelname van veel van de in het eerste transformatieteam 

participerende leraren. Wel duren ze in een aantal gevallen langer dan beoogd, gaan ze ook wel over 

minder belangrijke of niet onderwijsinhoudelijke zaken en monden ze lang niet altijd uit in 

verbeteracties. Vlak voor en na de kerstvakantie vindt minder lesbezoek plaats en in deze hele periode 

van twee maanden worden tijdens de voorbereiding daarvan lang niet altijd de leervragen van beide 

betrokken leraren besproken; in de nabespreking is daarvoor echter meestal wel constructieve 

aandacht. De beoogde frequentie en kwaliteit van gezamenlijke lesvoorbereiding lijkt vooralsnog 

minder gemakkelijk te realiseren.  

Vergelijking van deze tabel met de gegevens over dezelfde periode van twee maanden (perioden 5-9) 

in de voorafgaande tabel (zie vorige pagina), lijkt erop te wijzen dat de beperkte respons in de 

betreffende perioden in die tabel inderdaad afkomstig was van scholen waar de kernactiviteiten in 

hoge mate bleven worden uitgevoerd, want in de tweede, hierboven staande tabel, waarin sprake is van 

iets hogere respons, zijn de percentages ‘uitgevoerd’ in die periodes vaak lager dan in de eerste tabel. 
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3.3 Monitor rolvervulling coach en schoolleider 

 

Niet alleen de uitvoering van het programma is in de betreffende vier maanden geregistreerd, ook is 

regelmatig aan de hand van een aantal aspecten door de coach vastgelegd hoe de coach en de 

schoolleider hun rollen vervulden. Dit is in negen perioden van twee weken in totaal 151 keer gedaan, 

dus gemiddeld op rond de helft van de scholen. De aspecten waren als volgt gespecificeerd. 
 

Omschrijvingen van rolvervulling coach en schoolleiding op drie niveaus (formuleringen ingekort) 
 Score 1 Score 2 Score 3 

Coach    

Frequentie aanwezigheid Elke werkweek aanwezig in de rol van coach Bijna elke werkweek Regelmatig een werkweek 

niet 

Begeleiding van leraren Begeleidt leraren bij de transformatie en 

coacht hen op hun houding en gedrag 

Begeleidt leraren bij de transformatie Legt alleen de methodiek uit 

Begeleiding van schoolleiding Begeleidt de schoolleiding op de 

belangrijkste uitdagingen in hun 

professionele ontwikkeling als schoolleiding 

Begeleidt de schoolleiding bij 

uitdagingen in hun rol, maar niet in 

hun professionele ontwikkeling 

Bespreekt de voortgang met 

de schoolleiding 

Begeleiding hele transformatie Houdt pro-actief zicht op de belangrijkste 

uitdagingen naar een cultuur van ‘elke dag 

samen een beetje beter’ 

Registreert de belangrijkste 

uitdagingen nadat zich problemen 

voordoen 

Heeft er geen zicht op 

Eigenaarsschap  Bij een probleem lost hij/zij dit zelden zelf op 

maar bespreekt dit met de schoolleiding of 

het team 

Lost dit voor een behoorlijk deel zelf 

op en bespreekt dit soms met 

schoolleiding of team 

Lost dit (bijna) altijd zelf op 

Schoolleiding    

Aanwezigheid – teams Bij (bijna) alle bijeenkomsten van een team 

is een lid van de schoolleiding aanwezig 

Bij een behoorlijk deel van de 

bijeenkomsten is een lid aanwezig 

Er is zelden een lid 

aanwezig 

Aanwezigheid – pizzasessies Bij alle pizza-sessies is een lid van de 

schoolleiding aanwezig 

Bij bijna alle pizza-sessies is een lid 

van de schoolleiding aanwezig 

Het komt vaker voor dat 

geen lid aanwezig is 

Betrokkenheid De hele schoolleiding is actief betrokken bij 

de transformatie 

De schoolleiding staat achter de 

transformatie en draagt dit 

desgevraagd uit 

De schoolleiding is er niet 

altijd helder over en soms 

moeilijk te bewegen 

Randvoorwaarden Randvoorwaarden (bijv.rooster) maken het 

leraren mogelijk zich optimaal ‘elke dag 

samen een beetje beter’ te ontwikkelen 

Randvoorwaarden beperken de 

leraren soms 

Randvoorwaarden beperken 

de leraren regelmatig 

Begeleiding hele transformatie Houdt pro-actief zicht op de belangrijkste 

uitdagingen voor de transformatie 

Registreert de belangrijkste 

uitdagingen 

Heeft er geen zicht op 

Feedback vragen Staat open voor feedback op eigen houding 

en gedrag en vraagt hier actief om 

Staat open voor feedback maar 

vraagt hier niet actief om 

Staat niet open voor 

feedback 

Feedback geven Geeft meermalen per week feedback aan 

teamleden volgens het feedback-model 

Doet dit soms Doet dit zelden  

 

Ook deze scores zijn kwantitatief verwerkt. De uitkomsten staan in de volgende tabel. 
 

Rolvervulling coach en schoolleider: percentages “1” (zie 1
e
 kolom hierboven) / “2” (zie 2

e
 kolom) 

 medio oktober – medio december begin januari – eind februari 

Periode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Respons (aantal invullingen) 8 18 28 23 22 10 19 11 12 

Coach          

Frequentie aanwezigheid 88 / 12 89 / 11 79 / 21 100 86 / 14 90 / 10 79 / 11 91 / 9 83 / 17 

Begeleiding leraren 38 / 50 44 / 44 54 / 46 57 / 43 64 / 36 60 / 40 79 / 21 73 / 27 50 / 50 

Begeleiding schoolleiding 38 / 50 39 / 28 29 / 54 48 / 30 41 / 46 30 / 50 68 / 21 55 / 36 58 / 42 

Begeleiding transformatie 75 / 13 78 / 22 68 / 32 74 / 26 77 / 23 80 / 20 79 / 21 64 / 36 92 / 8 

Eigenaarschap 63 / 37 44 / 56 54 / 36 56 / 44 55 / 41 40 / 40 53 / 37 64 / 36 58 / 42 

Schoolleiding          

Aanwezigheid teams 100 / - 94 / 6 93 / 7 96 / 4 82 / 18 100 / - 95 / 5 91 / 9 75 / 25 

Aanwezigheid pizzasessies 75 / 25 89 / 11 93 / 7 91 / 9 82 / 9 70 / 30 68 / 26 45 / 55 67 / 25 

Betrokkenheid 88 / 12 67 / 28 61 / 36 74 / 26 77 / 18 70 / 30 74 / 26 89 / 11 67 / 33 

Randvoorwaarden 38 / 62 56 / 33 43 / 43 44 / 44 27 / 55 60 / 40 53 / 42 55 / 45 33 / 67 

Begeleiding transformatie 75 / 25 72 / 28 75 / 25 52 / 48 73 / 27 70 / 30 68 / 26 91 / 9 75 / 25 

Feedback vragen 75 / 25 45 / 55 57 / 43 61 / 39 55 / 45 60 / 40 53 / 47 55 / 45 25 / 75 

Feedback geven 12 / 38 16 / 44 11 / 64 30 / 35 18 / 64 10 / 40 26 / 47 36 / 46 8 / 83 
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Uit de voorgaande tabel komt naar voren dat de aanwezigheid van zowel de coach als de schoolleiding 

vanaf het begin hoog is en dat ook grotendeels blijft.  

De mate waarin de coaches de leraren en de schoolleiding begeleiden lijkt in de loop van de tijd te 

groeien, de mate waarin ze naar eigen zeggen zicht hebben op de belangrijkste uitdagingen in het 

transformatieproces is gedurende de hele looptijd relatief hoog (vaak rond 70% of hoger). De mate van 

eigenaarschap van het beoogde proces, dat wil zeggen de mate waarin de coach problemen die zich 

aandienen niet zelf oplost maar met het team en/of de schoolleiding bespreekt, is gezien vanuit de 

bedoelingen van leerKRACHT niet optimaal en lijkt in de loop van de tijd niet toe te nemen. 

De betrokkenheid van de schoolleiding is en blijft relatief hoog (vaak rond 70% of hoger), evenals de 

mate waarin de schoolleiding zicht heeft op de belangrijkste uitdagingen in het transformatieproces. 

De mate waarin de randvoorwaarden voor de leraren gunstig zijn is enigszins beperkt en lijkt niet 

duidelijk toe te nemen. De schoolleiding vraagt vanaf het begin in behoorlijke mate feedback op eigen 

houding en gedrag en/of staat daarvoor open, maar de mate waarin de schoolleiding aan leraren 

feedback geeft volgens het vanuit leerKRACHT aangereikte model is en blijft nogal beperkt. 
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B  Beginmetingen centrale indicatoren 

 

3.4 Schoolcultuur, beginmeting 

 

Beschrijving van inhoud en uitkomsten 

Het project beoogt op scholen in het Nederlandse onderwijs een cultuurverandering te bevorderen, 

naar meer samenwerking tussen schoolleiding en leraren en tussen leraren onderling. Om te kunnen 

vaststellen of daarvan sprake is, is op de deelnemende scholen met een digitale vragenlijst tweemaal 

(begin- en eindmeting) een aantal aspecten van de cultuur gemeten. In de lijst zijn negen aspecten van 

de cultuur op een school opgenomen, elk uitgewerkt in een aantal uitspraken waarbij de leraren op een 

4-puntsschaal kunnen aangeven in hoeverre deze van toepassing zijn, van helemaal niet van toepassing 

(1) tot helemaal van toepassing (4). Indien de antwoorden op de uitspraken per aspect voldoende met 

elkaar samenhangen, kan daarvan het gemiddelde worden bepaald als meting van het betreffende 

cultuuraspect. Het schema hieronder geeft een overzicht van de inhoud van dit instrument.
8
 De keuze 

voor de schalen is geënt op het soort cultuurverandering dat leerKRACHT nastreeft. Dit geldt vooral 

voor de schalen Ontwikkeling van de lespraktijk, Onderzoek en Leiding geven aan onderwijs 1.  
 

Overzicht inhoud vragenlijst schoolcultuur 

Schaal (naam) Meetdoel (omschrijving gebaseerd op de 
items in de schaal) 

Aantal 
items 

Voorbeelditem  

Samenwerking De mate waarin collega’s ervaringen en 
voornemens uitwisselen en elkaar 
ondersteunen 

6 Mijn collega’s steunen mij bij het uitproberen van 
nieuwe werkvormen 

Vertrouwen De mate waarin leraren op de school 
openhartig zijn en elkaar vertrouwen 

5 Op onze school zijn leraren eerlijk tegenover elkaar 

Doelen De mate waarin de leraar werkt aan het 
realiseren van de visie van de school 

5 Mijn persoonlijke onderwijsdoelen liggen in het 
verlengde van de visie van de school 

Ontwikkeling van 
de lespraktijk 

De mate waarin de leraar probeert zijn 
lespraktijk te verbeteren en daarbij van 
anderen te leren 

6 Ik bespreek problemen in mijn lespraktijk met 
anderen om daarvan te leren 

Sfeer De mate waarin de leraar zich prettig voelt op 
de school en in het schoolteam 

5 De sfeer op school is goed 

Onderzoek De mate waarin de leraar met collega’s de 
eigen lespraktijk onderzoeken, kennis delen 
en problemen oplossen 

5 Mijn collega’s en ik gebruiken gegevens bij het 
oplossen van problemen in ons onderwijs 

Visie De mate waarin de schoolleiding de visie van 
de school actief uitdraagt en realisatie 
daarvan bevordert 

5 De schoolleiding zorgt dat de prioriteiten van leraren 
in de klas in overeenstemming zijn met de 
vastgestelde doelen van de school 

Leiding geven aan 
onderwijs 1 

De mate waarin de schoolleiding leraren 
concreet stimuleert in verbetering van het 
onderwijs en hun eigen professionele 
ontwikkeling 

8 De schoolleiding moedigt leraren aan nieuwe dingen 
uit te proberen in het verlengde van hun interesses 
De schoolleiding stimuleert leraren na te denken over 
hoe het beter kan op onze school 

Leiding geven aan 
onderwijs 2  

De mate waarin de schoolleiding de 
samenhang tussen ontwikkelingen op klas- en 
schoolniveau bewaakt en bevordert 

4 De schoolleiding streeft naar het gezamenlijk 
oplossen van het probleem als een leraren een 
probleem meldt over onderwijskundige zaken 

                                                 
8
 Bij samenstelling van deze vragenlijst is gebruik gemaakt van de volgende bronnen: 

Hilbink, E.A. (2012). Schoolleiderschap en verandercapaciteit in het primair onderwijs. Een onderzoek naar de 

samenhang tussen kenmerken van schoolleiderschap en de verandercapaciteit in scholen in het primair 

onderwijs in Nederland (masterscriptie). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.  

Krüger,  M.L.  (1994). Sekseverschillen  in  schoolleiderschap. Alphen  aan  den  Rijn:  Samsom  H.D. Tjeenk 

Willink. 

Krüger,  M.L.  (2010). De  invloed  van  schoolleiderschap  op  het  onderzoeksmatig  handelen  van leraren in 

veranderingsprocessen. Amsterdam:  Kenniscentrum  Onderwijs  en  Opvoeding  van  de Hogeschool van 

Amsterdam.  

Thoonen,   E.E.J.   (2012). Improving   classroom   practices:   The   impact   of   leadership,   school 

organizational conditions and teacher factors. Amsterdam: Ipskamp Drukkers B.V. 
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Uit factoranalyses op de verkregen data (zie verderop) bleek dat de schalen drie groepen vormen: 

- De vier schalen Doelen, Visie en Leiding geven aan onderwijs 1 en 2, met als focus het werken binnen 

de visie van de school (hierna in tabellen genoemd: schoolfocus) 

- De drie schalen Samenwerking, Ontwikkeling van de lespraktijk en Onderzoek, waarin de 

samenwerking tussen de leraren centraal staat (genoemd: samen leren) 

- De twee schalen Vertrouwen en Sfeer, die gaan over de onderlinge relaties op de school (genoemd: 

veilig team). 

Op basis hiervan zijn drie extra schalen gevormd, en omdat alle negen schalen samen ook een goede 

schaal bleken te vormen, is ook deze als overkoepelende maat toegevoegd (genoemd: schoolcultuur). 

Aan de beginmeting werd deelgenomen door zoveel mogelijk leraren per school (c.q. dat deel van de 

school dat aan het project deelnam). Dit resulteerde in respons van 364 leraren in het PO (gemiddeld 

18 per school) en 346 in het VO (gemiddeld 29 per school), met een zoals te verwachten brede 

spreiding qua geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, bevoegdheid en ervaring. 

Van deze in totaal 710 respondenten staan er 207 geregistreerd als deelnemer aan leerKRACHT in de 

1
e
 tranche (Team 1), waarvan 134 in het PO en 73 in het VO. Dit betekent dat van de respondenten op 

de Cultuurvragenlijst in PO 37% deelnemer in de 1
e
 tranche was en in VO 21%. Andersom bekeken 

hebben van de in totaal 282 deelnemers in de 1
e
 tranche er 207 de Cultuurvragenlijst ingevuld (73%). 

In de sector PO verschillen de deelnemers en niet-deelnemers niet significant op alle (hierna te 

noemen) schalen, in de sector VO wel, met een gemiddeld verschil van 0,15 schaalpunt. De grootste 

verschillen in deze sector doen zich voor op de schalen Vertrouwen, Visie en Leiding geven (1 en 2), 

waarbij de deelnemers steeds gemiddeld 0,2  lager scoren dan de niet-deelnemers. 

Bijlage 1 bevat, voor PO en VO apart, per schaal de gemiddelden en standaarddeviaties op de 

beginmeting. Daaruit blijkt dat in beide sectoren het aspect ‘sfeer’ het hoogste scoort (in zowel PO als 

VO 3,4), terwijl in PO ‘samenwerking’ (2,5) en in VO ‘onderzoek’ en ‘visie’ (beide 2,4) het laagste 

scoren, bij een overall gemiddelde van 3,0 (PO) resp. 2,8 (VO) op de gebruikte schaal van 1 tot 4. 

 

Validiteit, betrouwbaarheid en onderscheidingsvermogen 

De scores van de individuele leraren varieerden bij (op twee na) alle items van 1 tot 4. Alle schalen 

bleken, zowel in PO als in VO, voldoende tot zeer betrouwbaar (zie Bijlage 1 voor de details). Om 

inzicht te krijgen in de samenhang tussen en daarmee ook de betekenis van de schalen is op alle 50 

items een factoranalyse uitgevoerd. In zowel PO als VO resulteerde dit in drie factoren, die elk 

conceptueel goed interpreteerbaar zijn en nieuwe en betrouwbare (tweede orde) schalen vormen. Ook 

alle 50 items samen (en alle negen schalen samen) vormen een betrouwbare, overkoepelende schaal. 

Deze vier schalen zijn aan het databestand toegevoegd (zie Bijlage 1). 

De antwoorden die met deze vragenlijst zijn verzameld, kunnen alleen worden gebruikt als maat voor 

de schoolcultuur als de leraren per school in hun beantwoording voldoende overeenstemmen. Om dit 

te controleren is per school op de scores van de leraren op de negen schalen in de vragenlijst de 

interbeoordelaarsbetrouwbaarheid berekend. Deze jury alpha’ bleek op de meeste scholen hoog (>.80), 

op twee basisscholen voldoende (>.70) en op drie scholen (met lage respons) onvoldoende (<.60).  

Ten slotte is nagegaan in hoeverre op basis van de scores van de leraren op de schalen onderscheid kan 

worden gemaakt tussen de scholen, zodat kan worden gezegd dat inderdaad een kenmerk (cultuur) van 

de school wordt gemeten. Daartoe is van alle 13 schalen (de negen schalen in de vragenlijst, de drie 

schalen gebaseerd op de factoranalyse en de overkoepelende schaal) de intraclassecorrelatie (ICC) 

berekend. Bij de meeste schalen varieerde deze ruwweg tussen .10 en .20. Bij enkele schalen was deze 

lager (duidelijk <.10), namelijk de schalen Samenwerking en Onderzoek (in PO en VO) en 

Ontwikkeling lespraktijk (in VO). Bij deze laatstgenoemde schalen variëren de scores van de leraren 

dus bijna geheel individueel. De ICC van de overkoepelende schaal voor Schoolcultuur is .20 in PO en 

.16 in VO, hetgeen substantieel kan worden genoemd. Al met al kunnen de scholen met dit instrument 

enigszins worden onderscheiden en is analyse op schoolniveau daardoor zinvol. Anderzijds is sprake 

van grote variatie in beantwoording tussen de leraren (ook binnen scholen) en is zeker ook analyse op 

het niveau van de individuele leraren geïndiceerd. 
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3.5  Monitor Enthousiasme, eerste serie metingen (okt-feb) 

 

Beschrijving van inhoud en uitkomsten 

Vanuit het project wordt de waardering voor de aanpak als eerste succesindicator gezien. (In dit 

rapport wordt hierover gerapporteerd na schoolcultuur, omdat dat een kenmerk van de school als 

geheel betreft en de waardering alleen wordt gemeten bij de deelnemende teams). Deze waardering 

wordt tweewekelijks gemeten met een instrument waarvan de naam het gebruiksdoel weergeeft: de 

Barometer. Het project en de betreffende coach willen hieraan kunnen aflezen hoe de waardering bij 

de deelnemende leraren zich ontwikkelt. Het instrument bevat 10 uitspraken waarop kan worden 

geantwoord op een 5-puntsschaal, van 1= helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens. In het 

onderzoeksvoorstel is hetgeen hiermee wordt gemeten aangeduid met het woord Enthousiasme, 

ontleend aan het eerste item: Ik ben er enthousiast over dat onze school meedoet aan leerKRACHT. 

De overige items gaan over de verwachtingen ten aanzien van verbetering van de onderwijskwaliteit in 

de school en de opbrengsten voor de eigen professionele ontwikkeling, de tevredenheid over de 

ondersteuning door de schoolleider (in de afgelopen twee weken), de samenwerking met de coach en 

de communicatie binnen het project, het zicht op waar de deelnemer zelf en het transformatieteam zich 

de komende tijd op zullen richten, en de van collega’s verkregen en aan hen gegeven feedback.  

De items met betrekking tot de schoolleider, de coach en de collega’s (zie de items 4, 5, 9 en 10 in de 

tabel hierna) refereren aan de activiteiten die in het kader van leerKRACHT worden uitgevoerd en 

gestimuleerd (vergelijk 3.2 en 3.3), waardoor deze maat voor Enthousiasme enigszins overlapt met de 

meting van de uitvoering van het programma. 

In de periode vanaf half oktober 2013 (toen in de eerste groep deelnemende scholen het eerste team 

van start ging) tot eind februari 2014 is dit instrument tweewekelijks en in totaal negen keer ingevuld, 

waarvan 479 keer door deelnemers in het PO (gemiddeld 22 keer per school) en 234 keer in het VO 

(gemiddeld 20 keer per school). Per meting bekeken is dit gemiddeld 53 keer per meting in het PO 

(dat is door gemiddeld 2,5 leraren per meting per school) en gemiddeld 26 keer per meting in het VO 

(dat is door gemiddeld 2,2 leraren per meting per school). Het aantal leraren dat de barometer invulde 

varieerde zowel overall als per school tussen de metingen, en niet alle leraren hebben op de 

meetmomenten dat ze het instrument invulden op alle 10 items geantwoord. 

In Bijlage 2 staat een overzicht van de respons en de betrouwbaarheid, het gemiddelde en de 

standaarddeviatie van de op basis van de items geconstrueerde schaal (zie onder) per sector per 

meting. Omdat de beschikbare gegevens op een hoger aggregatieniveau meer robuust zijn en het 

project bij de activiteiten van een transformatieteam op een school onderscheid maakt tussen de eerste 

acht weken en de periode daarna, zijn de gegevens van de metingen aanvullend over twee perioden 

samengenomen: de eerste vijf metingen (voor de kerstvakantie) en de vier daarop volgende metingen 

(na de kerstvakantie). Uit deze gegevens blijkt dat het gemiddelde van het op deze manier gemeten 

enthousiasme in het PO schommelde tussen 4,0 en 4,3 op de gebruikte schaal van 1 tot 5 (okt-dec 

gemiddeld 4,2 en jan-feb gemiddeld 4,1), en in het VO tussen 3,7 en 4,0 in okt-dec (gemiddeld 3,8) en 

tussen 3,5 en 3,7 in jan-feb (gemiddeld 3,6). 

 

De volgende tabel bevat de omschrijvingen van de items en hun gemiddelden per sector per periode. 

De leraren konden elk item scoren op een schaal van 1 tot 5. 

In de sector PO zijn vrijwel alle gemiddelden hoger dan 4, waarbij vooral de eerste drie, algemeen 

gestelde, items eruit springen. De gemiddelden in de sector VO liggen over de hele linie lager (bij alle 

items is het verschil tussen beide sectoren statistisch in hoge mate significant, p ≤ .001). In beide 

sectoren is het gemiddelde in periode 2 (januari-februari) bij de items 5 (over de samenwerking met de 

coach) en 9 (over verkregen feedback van een collega) significant lager dan in periode 1 (half oktober 

tot half december) (p<.05), en in de sector PO is dit ook het geval bij item 10 (over aan een collega 

gegeven feedback). 

 



16 

 

Gemiddelde scores per item per sector per periode (oktober-december 2013 / januari-februari 2014) 

 PO VO 

Periode > 1 2 1 2 

1  Ik ben er enthousiast over dat onze school meedoet aan leerKRACHT 4,48 4,47 4,18 4,02 

2  Ik ben ervan overtuigd dat de onderwijskwaliteit binnen onze school gaat verbeteren doordat 

onze school meedoet aan leerKRACHT 

4,43 4,42 3,98 3,93 

3  Ik ben ervan overtuigd dat mijn professionele ontwikkeling als docent erbij is gebaat dat onze 

school meedoet aan leerKRACHT 

4,50 4,44 4,11 4,04 

4  Ik ben tevreden over de steun die ik de afgelopen twee weken van de schoolleiding heb 

gekregen bij het leerKRACHT initiatief 

4,18 4,02 3,51 3,33 

5  Ik ben tevreden over de samenwerking met de coach in de afgelopen twee weken 4,34 4,06 * 4,08 3,55 * 

6  Ik ben tevreden over de communicatie over het leerKRACHT initiatief naar mij als leraar in de 

afgelopen twee weken 

4,09 3,99 3,53 3,48 

7  Ik weet waarop ik mij de komende tijd in mijn professionele ontwikkeling als docent wil richten 4,22 4,28 3,89 3,86 

8  Ik weet waar voor ons als transformatieteam de komende tijd de belangrijkste uitdagingen 

liggen 

4,23 4,23 3,71 3,78 

9  Ik heb de afgelopen twee weken van een collega feedback gekregen die mij helpt in mijn 

professionele ontwikkeling als docent 

3,93 3,63 * 3,55 3,03 * 

10  Ik heb de afgelopen twee weken aan een collega feedback gegeven die hem/haar helpt in 

zijn/haar professionele ontwikkeling als docent 

4,04 3,61 * 3,47 3,09 

* het verschil tussen periode 1 en 2 is statistisch significant (p<.05) 

 

 

Validiteit, betrouwbaarheid en onderscheidingsvermogen 

Er is nagegaan in hoeverre de 10 items samen een betrouwbare schaal vormen. Dit bleek het geval te 

zijn, de overall betrouwbaarheidscoëffiënt (Cronbach’s alpha) is hoog: .87. Ook per sector, per meting, 

en per sector per meting is deze coëfficiënt consistent hoog. Doordat een aantal leraren bij een aantal 

metingen niet op alle 10 items heeft geantwoord, daalde bij het maken van de schaal (als gemiddelde 

over de 10 items) de bruikbare respons van 713 naar 541. Om de bruikbare respons zo hoog mogelijk 

te houden, is een tweede versie van de schaal berekend, door per leraar per meting toe te staan dat 

maximaal twee van de 10 antwoorden ontbraken (hetgeen gezien de consistent hoge betrouwbaarheid 

zeker verantwoord is). Hierdoor steeg de bruikbare respons naar 669. 

Van beide versies van de schaal is in beide sectoren nagegaan in hoeverre deze onderscheid kan 

maken tussen de scholen (c.q. de eerste transformatieteams). De intraclassecorrelaties van de eerste 

variant waren .31 in PO en . 25 in VO en van de tweede variant . 29 in PO en . 21 in VO. Ondanks de 

iets lagere ICC’s concentreren we ons verder op de tweede variant, gezien het voordeel van de 

duidelijk hogere bruikbare respons. De betreffende schaal duiden we aan met Enthousiasme. 

 

Aanvullend is nagegaan in hoeverre het enthousiasme van de deelnemende leraren verschilt tussen het 

eerste transformatieteam (in oktober-december van start gegaan) en het daarop volgende team 2 (in 

januari-februari van start gegaan). Het gemiddelde beginenthousiasme van team 1 in periode 1 

(oktober-december) was in PO afgerond 4,2 en in VO 3,8. Het gemiddelde beginenthousiasme in 

periode 2 (januari-februari) van team 2 was in PO 3,9 en in VO 3,5, dus in beide sectoren 0,3 lager dan 

van hun collega’s in team 1. Deze laatsten scoorden gemiddeld in periode 2 weliswaar lager dan in 

periode 1 (4,1 in PO en 3,6 in VO) maar nog wel hoger dan het beginenthousiasme van team 2. 

 



17 

 

3.6 Pedagogisch-didactisch handelen van leraren, beginmeting 

 

Beschrijving van inhoud en uitkomsten 

Naast cultuurverandering is verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen van leraren een 

tweede beoogd effect van leerKRACHT. In het leerKRACHT programma is niet gespecifieerd welke 

veranderingen in het handelen van leraren als verbetering (kunnen) gelden. Overwogen is om het 

handelen van leraren in kaart te brengen door gerichte observaties van bepaalde gedragingen in de les. 

Dit bleek echter vanwege de benodigde training en organisatie niet haalbaar. Bovendien ging de 

voorkeur uit naar een breder zicht op het handelen van leraren dan via observatie mogelijk lijkt. 

Er werd gekozen voor gebruik van een vragenlijst die zowel door de leraren zelf als door hun 

leerlingen (aan het eind van een les) als ook door hun coaches kan worden ingevuld (die daartoe 

uiteraard wel bij de les aanwezig dienden te zijn). Daarvoor is een aantal schalen gekozen uit het 

instrument Pedagogisch-Didactisch Handelen (PDH), ontwikkeld en gevalideerd in een recent 

promotieonderzoek voor het in kaart brengen van het repertoire van pedagogisch-didactisch handelen 

van leraren in het voortgezet onderwijs (Sol, 2012). 
9
 

 

De PDH bestrijkt zowel meer traditionele aspecten van het handelen van leraren in de les als meer 

vernieuwende, overigens zonder in te gaan op aspecten van klassenmanagement, instructiemodel en 

vakdidactiek, die bij de ontwikkeling van het instrument buiten beschouwing zijn gelaten. Omdat naar 

verwachting bij veel leraren ten aanzien van diverse meer traditionele aspecten nog verbeteringen 

mogelijk zijn en om de bevraging niet te richten op meer vernieuwende aspecten die waarschijnlijk op 

veel scholen nog niet zo ver zijn ingevoerd, is gekozen voor een tiental aspecten die in veel lessituaties 

van toepassing zijn. Deze staan vermeld in de eerste kolom van het overzicht hieronder. 

In het ontwikkelde instrument PDH worden de aspecten van het pedagogisch-didactisch handelen 

gezien als taken van een leraar. Elke taak is gespecificeerd in een aantal items die samen een schaal 

vormen, waarmee wordt gemeten in welke mate de leraar die taak vervult (volgens hem/haar zelf resp. 

volgens zijn/haar leerlingen). 

De in dit onderzoek gebruikte vragenlijst voor PO bevat negen schalen en in totaal 47 items, die voor 

VO tien schalen en 51 items. Het onderstaande schema geeft een overzicht van de inhoud van deze 

vragenlijst (de voor dit onderzoek gemaakte selectie uit de volledige PDH).  

 

Overzicht inhoud vragenlijst pedagogisch-didactisch handelen van de leraar 

Schaal (Taak) Aantal 

items 

Voorbeelditems (NB: formuleringen van de VO-versie) 

Zorgen voor een goed leerklimaat 6 De leraar laat ons merken dat hij vertrouwen in ons heeft 

Geven van les, uitleg en instructie 6 De leraar controleert of wij het [de uitleg] hebben begrepen 

Leerlingen laten zien dat de leerstof nuttig is 4 De leraar vertelt waarom wij iets moeten leren 

Leerlingen wijzen op verbanden tussen vakken * 4 De leraar brengt de leerstof in verband met de inhoud van andere vakken 

Leerlingen leren om opdrachten te maken 6 De leraar laat ons terugkijken op een opdracht en hoe we die aanpakten 

Leerlingen stimuleren om te werken en te leren 5 De leraar geeft ons de ruimte om onze eigen interesse te ontwikkelen 

Rekening houden met verschillen tussen leerlingen 4 De leraar geeft apart instructie aan leerlingen die dat nodig hebben 

Leerlingen helpen bij het sturen van hun leerproces 5 De leraar vraagt ons er zelf op te letten of we op schema blijven 

Volgen wat leerlingen leren en hoe ze zich ontwikkelen 5 De leraar wil graag weten waarmee we moeite hebben 

Geven van feedback aan leerlingen 6 De leraar legt uit waarom hij iets goed of niet goed vindt 

* Alleen in VO 

 

Alle schalen vormen samen een betrouwbare overkoepelende schaal (zie verderop), die kan worden 

gezien als een maat voor de omvang van het pedagogisch-didactisch handelingrepertoire van de leraar. 

 

                                                 
9
 Zie Y.B. Sol. (2012). Pedagogisch-didactisch handelen van docenten in het voortgezet onderwijs. (Dissertatie). 

Utrecht: Universiteit Utrecht. 
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In de sector PO zijn gegevens beschikbaar gekomen van 61 leraren op 17 scholen, 1037 leerlingen 

(over 48 leraren; alleen leerlingen in de bovenbouw vulden de vragenlijst over een leraar in) en 69 

coaches, in het VO van 57 leraren op 11 scholen, 1514 leerlingen (over 67 leraren) en 54 coaches. 

Over de lessen van sommige leraren is alleen door de leraar zelf een vragenlijst ingevuld of alleen 

door de leerlingen. Het aantal leraren/lessen waarover gegevens beschikbaar zijn gekomen, is 

daardoor iets hoger dan de hiervoor genoemde aantallen ontvangen vragenlijsten van leraren. 

Zie voor de respons, alpha’s, gemiddelden en standaarddeviaties per sector per schaal Bijlage 3. De 

informatie in deze tabellen kan als worden samengevat. In het PO varieerde het gemiddelde per schaal 

(taak) van 2,8 (nut van de leerstof laten zien) tot 4,1 (inspelen op verschillen tussen leerlingen) bij een 

overall gemiddelde voor het repertoire als geheel van 3,5 op de gebruikte schaal van 1 tot 5 (volgens 

zowel de leraren zelf als hun leerlingen). In het VO liepen de gemiddelden per schaal uiteen van 2,2 

(verbanden leggen tussen vakken) en 3,7 (zorgen voor een goed leerklimaat) bij een gemiddelde voor 

het repertoire als geheel van 3,2 (volgens de leraren) tot 3,3 (volgens de leerlingen). 

 

Validiteit, betrouwbaarheid en onderscheidingsvermogen 

In beide sectoren bleken alle schalen voldoende betrouwbaar te zijn (zie Bijlage 3). Gezien de omvang 

van de item non-response (ontbrekende antwoorden op bepaalde items bij bepaalde leraren) is bij het 

berekenen van de schaalscores (de gemiddelden over de items per schaal) bij schalen met 6 items 

toegestaan dat maximaal 2 items ontbraken en bij schalen met 5 of 4 items maximaal 1 item.  

Desondanks is, doordat bij een aantal leraren de vragenlijst door de coach niet of slechts gedeeltelijk was 

ingevuld, de bruikbare respons van de coaches in het PO slechts 51 en in het VO slechts 30. Bovendien bleek 

dat de gemiddelde schaalscores van de coaches op de helft van de PDH-schalen significant afwijken van de 

gemiddelden van de leraren en leerlingen (welke onderling in hoge mate overeenkomen, zie onder). Op 

grond hiervan is besloten om de gegevens van de coaches verder niet in het onderzoek te betrekken (ook al 

omdat inzet van de coaches voor de nameting tegen het einde van het schooljaar naar verwachting logistiek 

extra lastig zou worden, waardoor de basis voor vergelijking tussen begin- en eindmeting bij de coaches 

waarschijnlijk nog verder zou versmallen). 

Aanvullend op de gebruikte schalen is een overallschaal berekend, die eveneens betrouwbaar bleek. 

Deze kan worden gezien als maat voor het handelingsrepertoire van de leraar (in breedte en diepte). 

Ter controle op de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de leerlingen in hun antwoorden ten aanzien 

van het handelen van hun leraar in de les is per leraar de jury-alpha berekend. In het PO was bij 41 

leraren door zowel de leraar als de leerlingen gerespondeerd en in het VO was dit zo bij 48 leraren. 

In het PO was bij negen van deze 41 leraren de jury alpha bij de leerlingen <.70. Dit kon in drie 

gevallen worden teruggevoerd op een of enkele leerlingen met een duidelijk ander scorepatroon op de 

schalen dan de andere leerlingen in de klas, waarbij door het weglaten van de gegevens van de leerling 

met het meest afwijkende scorepatroon de jury alpha boven de norm van .70 kwam. Bij de resterende 

zes leraren bleken de leerlingen zoveel items in de vragenlijst niet te hebben ingevuld dat slechts 

scores op minder dan de helft van de negen schalen beschikbaar waren. Mogelijk kan dit worden 

toegeschreven aan het feit dat in een les niet alle in de vragenlijst opgenomen leerkrachthandelingen 

behoeven voor te komen en heeft een aantal leerlingen niet begrepen dat zij dan het antwoord 

‘helemaal niet van toepassing’ dienden aan te kruisen. In alle overige gevallen was de jury alpha 

voldoende tot goed (bij 31 leraren >.80). 

In het VO was de vragenlijst meestal volledig of nagenoeg volledig ingevuld, en was de jury alpha 

slechts in drie van de 48 gevallen <.70, en nam deze in twee van deze drie gevallen na weglaten van de 

gegevens van de leerling met het meest afwijkende scorepatroon toe tot boven de .70. In alle overige 

gevallen was de jury alpha voldoende tot goed (bij 42 leraren >.80 en bij 34 daarvan zelfs > .90). 

De jury alpha, oftewel de overeenstemming tussen de leerlingen in hun scorepatroon op de schalen, is 

in het VO gemiddeld iets groter dan in het PO. Dit zou kunnen betekenen dat leerlingen in klassen in 

het VO een meer gemeenschappelijk beeld hebben van het handelen van hun leraren dan leerlingen in 

het PO. Dit komt mogelijk doordat zij ouder zijn, te maken hebben met een aantal leraren (in plaats 

van slechts één of twee zoals in het basisonderwijs) en deze onderling vergelijken, en hun ervaringen 
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met deze leraren meer onderling uitwisselen en daardoor een meer gemeenschappelijk referentiekader 

ontwikkelen waarmee zij het pedagogisch-didactisch handelen van hun leraren waarnemen. 

Ter controle op het onderscheidend vermogen van de schalen tussen de leraren is per schaal de 

intraclassecorrelatie (ICC) berekend, om na te gaan of met de PDH inderdaad een kenmerk van leraren 

wordt gemeten. In het PO (t.a.v. 48 leraren, in bovenbouwklassen) varieerde deze tussen .18 en .34 

met .36 voor de overallschaal, en in het VO (t.a.v. 67 leraren) tussen .20 en .40, met .32 voor de 

overallschaal. Deze ICC’s zijn vergelijkbaar met de in eerder onderzoek bij 49 leraren in het VO 

gevonden ICC’s, die varieerden tussen .21 en .36, met .35 voor de overallschaal (Sol, 2012). Deze 

waarden zijn fors; volgens Mainhard (2009) is een intraclassecorrelatie van .25 in onderwijsonderzoek 

te beschouwen als hoog en volgens Lűdke, Robitzsch, Trautwein en Kunter (2009) komt een 

intraclassecorrelatie van >.30 daarbij zelden voor.
10

 

Aanvullend is per leraar berekend in hoeverre het patroon van zijn/haar eigen scores op de schalen 

overeenkomt (correleert) met het patroon volgens de leerlingen. Dit geeft antwoord op de vraag of de 

leerlingen op dezelfde wijze het handelen van hun leraar waarnemen als de leraar zelf, c.q. of de leraar 

eenzelfde beeld heeft van zijn/haar handelen als de leerlingen. 

Bij de 41 leraren in het PO waarbij hierboven de jury alpha kon worden gerapporteerd, bleek de 

correlatie tussen het scorepatroon van de leraar zelf en het gemiddelde scorepatroon van de leerlingen 

in de klas bij 26 leraren >.60 te zijn, hetgeen bij 22 leraren statistisch significant was bij p<.05 en bij 

de overige vier leraren bij p<.10. Bij 11 leraren lag de correlatie tussen .30 en .60, zodat bij in totaal 

37 van de 41 leraren de correlatie >.30 was, en bij vier leraren <.30. Bij deze laatstgenoemde vier 

leraren was geen sprake van het vaak ontbreken van antwoorden van de leerlingen op de items in de 

vragenlijst of de aanwezigheid van een of meer leerlingen met een afwijkend scorepatroon, zodat deze 

leraren kennelijk een ander beeld hebben van hun eigen handelen dan hun leerlingen rapporteren. 

Bij de 48 leraren in het VO waarbij hierboven de jury alpha is gerapporteerd, was de correlatie tussen 

het scorepatroon van de leraar zelf en het gemiddelde scorepatroon van de leerlingen in de klas bij 27 

leraren >.60 (bij 25 significant bij p<.05 en bij twee bij p<.10). Bij 13 leraren lag de correlatie tussen 

.30 en .60, zodat in totaal bij 40 van de 48 leraren de correlatie >.30 was, en bij de resterende acht 

leraren <.30. Ook bij deze leraren kan dit niet aan de invulling door de leerlingen worden 

toegeschreven, zodat ook zij kennelijk hun handelen anders waarnemen dan hun leerlingen doen. 

Samengevat komen bij de meeste leraren de profielen van de scoring van hun handelen op de 

onderscheiden taken door henzelf respectievelijk door hun leerlingen in behoorlijke tot sterke mate 

overeen. 

 

                                                 
10

  
Mainhard, M.T. (2009). Time Consistency in Teacher-Class Relationships. Doctoral Dissertation. Utrecht: 

Ipskamp Drukkers B.V. 

Lűdtke, O., Robitzsch, A., Trautwein, U. & Kunter, M. (2009). Assessing the impact of learning environments: 

How to use student ratings of classroom or school characteristics in multilevel modelling. Contemporary 

Educational Psychology, 34 (2), 120-131. 
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C  Leraren, coaches, schoolleiders en expertcoaches over de activiteiten en effecten 
 

3.7 Kennisname, waardering en gebruik van de feedback op het handelen van leraren 
 

In overleg tussen het centrale leerKRACHT-team en het onderzoeksteam is met betrekking tot de 

voormeting op de vragenlijst PDH besloten om de resultaten daarvan naar alle deelnemende leraren 

terug te koppelen, te onderscheiden naar de antwoorden van de leraar zelf en de gemiddelde 

antwoorden van zijn of haar leerlingen. Dit gebeurde in de vorm van een grafiek met de gemiddelden 

op de schalen, en een korte toelichting daarbij. Deze feedback vormde in feite een aanvulling op de 

vanuit leerKRACHT gepleegde interventies. Daarom is aanvullend besloten de leraren ongeveer een 

maand na de terugkoppeling te vragen een digitaal toegezonden vragenlijst in te vullen om inzicht te 

verkrijgen in wat de leraren al dan niet met of naar aanleiding van de ontvangen feedback hebben 

gedaan. Indien uit vergelijking tussen voor- en nameting met de PDH zou blijken dat zich in het 

handelen van de leraren veranderingen hebben voorgedaan, kan hierdoor worden nagegaan in hoeverre 

deze wellicht (mede) zijn toe te schrijven aan de terugkoppeling van de resultaten op de voormeting. 

Op de vragenlijst over de terugkoppeling is gerespondeerd door 37 leraren in PO en 33 in VO (dat is 

ruim de helft van de leraren die aan de voormeting van de PDH hebben deelgenomen). 

Ruim 90% van de leraren (97% PO, 90% VO) gaf aan dat zij van de ontvangen informatie kennis 

hadden genomen en alle overigen gaven aan dat zij dit nog gaan doen. Ongeveer twee derde van de 

leraren had op het moment van invullen van de digitale vragenlijst de ontvangen informatie grondig 

bestudeerd (68% PO, 58% VO) en een kwart gaf aan dat nog te gaan doen (21% PO, 29% VO), dit is 

samen bijna 90%. Een derde deel van de leraren had op dat moment al met anderen over de uitkomsten 

gesproken (41% PO, 29% VO) en bijna de helft gaf aan dat nog te gaan doen (44% PO, 52% VO), dit 

is samen bijna 85%. Degenen met wie al was gesproken, waren bij ruim 50% van de leraren een of 

meer collega’s, bij ongeveer 30% de coach en bij rond 20% de schoolleider (hierbij waren geen 

duidelijke verschillen tussen PO en VO). 

Een kleine 60% van de leraren was het eens met de stelling ‘De uitkomsten bieden de mogelijkheid 

om bij mijn huidige pedagogisch-didactisch handelen stil te staan en erover na te denken’, afgerond 

35% reageerde hierop neutraal en 5% was het er niet mee eens. Een kleine 40% van de leraren in PO 

en 50% in VO was het eens met de stelling ‘In dit profiel, van meer en minder sterk naar voren 

komende aspecten in mijn handelen, kan ik me wel herkennen’, een derde deel reageerde hierop 

neutraal (in zowel PO als VO) en 30% in PO en 15% in VO was het er niet mee eens. Een klein aantal 

leraren had de gegevens over het eigen handelen vergeleken met die van een of meer collega’s in het 

eigen team (zes in PO en drie in VO). 

Tot slot is in de vragenlijst over de terugkoppeling gevraagd om te reageren op vier uitspraken over 

wat men eventueel al naar aanleiding van de verkregen resultaten had gedaan. Zie de volgende tabel. 
 

Naar aanleiding van de verkregen feedback ondernomen activiteiten (percentages) 

 PO VO 

 

 

Ik heb naar aanleiding van de resultaten … 

ja Nee, 

maar ga 

ik nog 

wel doen 

Nee, en 

ben ik 

ook niet 

van plan 

ja Nee, 

maar ga 

ik nog 

wel doen 

Nee, en 

ben ik 

ook niet 

van plan 

… informatie gezocht of opgevraagd over een of meer aspecten 

van het pedagogisch-didactisch handelen 
9 30 61 7 38 55 

… nagedacht over een of meer aspecten van mijn handelen en of 

ik daarin iets wil gaan veranderen 
61 27 12 55 24 21 

… met leerlingen over een of meer aspecten van mijn handelen 

gesproken 
18 37 52 17 41 41 

… in de klas bepaalde dingen uitgeprobeerd 

 
42 44 21 28 48 24 
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Samengevat heeft het met het gebruikte instrument (PDH) verzamelen en het op de gevolgde wijze 

terugkoppelen aan leraren van gedifferentieerde informatie over het eigen pedagogisch-didactisch 

handelen bij 40-45% van de leraren gestimuleerd dat zij op zoek gaan naar meer informatie, bij 50-

60% dat zij er met leerlingen over gaan spreken, bij 80-90% dat zij erover gaan nadenken of zij daarin 

iets willen veranderen en bij 75-80% dat zij in de klas bepaalde dingen gaan uitproberen. 

Deze vier items vormen samen een betrouwbare schaal (Cronbach’s alpha in PO .73 en in VO .77). De 

scores op deze schaal kunnen worden gerelateerd aan de scores op de PDH zelf en de eventuele 

veranderingen daarin tussen voor- en eindmeting (zie hoofdstuk 4 van dit rapport). 

Een tiental leraren (drie PO, zeven VO) heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om opmerkingen 

aan de vragenlijst toe te voegen. Vijf leraren (twee PO en drie VO) schreven iets over de 

beantwoording van de vragenlijst door de coach, in vier gevallen dat de coach slechts kort had 

geobserveerd (10 of 20 minuten), in de beantwoording erg negatief was geweest en/of tot antwoorden 

kwam die vrij sterk afweken van die van de leraar zelf en van de leerlingen (die onderling veel meer 

overeenkwamen), en in één geval (in VO) dat het leuk was om van de coach complimenten te krijgen 

over wat goed was gegaan. Twee leraren (VO) schreven dat zij graag meer informatie hadden willen 

hebben om de verkregen antwoorden goed te kunnen duiden, namelijk antwoorden van meerdere 

klassen resp. een schoolgemiddelde of landelijk gemiddelde om mee te kunnen vergelijken. Eén leraar 

(VO) merkte op dat zij van plan was geweest om de resultaten met collega’s te bespreken maar dat de 

resultaten daarvoor te lang op zich hadden laten wachten waardoor ze achterhaald waren. Eén leraar 

(PO) schreef dat de les slechts een halfuur had geduurd, waardoor het voor de leerlingen moeilijk was 

geweest om de vragenlijst in te vullen. 
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3.8 Vragenlijst leraren over deelname, activiteiten en effecten 

 

Deze vragenlijst is in mei 2014 ingevuld door 150 aan het project deelnemende leraren, waarvan er 

vier aangaven te zijn gestart in de maanden juni-juli 2013, 134 te zijn gestart in de maanden augustus-

december (waarvan 117 in de maanden september-oktober) en 12 te zijn gestart in de maanden 

januari-maart 2014. We nemen aan dat de eerste 138 respondenten in ieder geval deelnamen aan het 

eerste transformatieteam dat in het najaar startte en dat de laatste 12 respondenten hetzij laat zijn 

ingestapt (10 van deze 12 betreffen leraren in het PO, waar dat goed voorstelbaar is), hetzij deel 

uitmaakten van een inmiddels gevormd team 2. We nemen hieronder alle 150 respondenten mee. 

 

Feitelijke deelname van de leraren aan de activiteiten van leerKRACHT 

 

Het programma van leerKRACHT op een school begint met een driedaagse startbijeenkomst 

(Bootcamp). Afgerond 40% van de respondenten heeft daaraan deelgenomen. 

De rode draad wordt vervolgens gevormd door wekelijkse gezamenlijke ‘Bordsessies’ van de leraren 

(van het betreffende team) en de schoolleiding. In de eerste 8 weken (tijdens welke de coach de 

uitvoering stuurt) heeft 86% wekelijks aan een bordsessie deelgenomen, 8% tweewekelijks en 4 % 

maandelijks (enkele respondenten gaven aan dit niet meer te weten). In de tweede 8 weken waren dit 

72% wekelijks, 21% tweewekelijks en 6% maandelijks. Ervan uitgaande dat ook in de tweede 8 

weken wel wekelijks een bordsessie is gehouden, nam de feitelijke deelname hieraan iets af. 

Aan de feedbacktraning die in de eerste 8 weken op vrijwel alle scholen tijdens een van de wekelijkse 

bijeenkomsten is verzorgd, heeft rond 60% deelgenomen (5 % kon zich niet meer herinneren of zij wel 

of niet hebben deelgenomen). Aan de op een deel van de scholen tijdens een van de andere 

bijeenkomsten verzorgde workshop over efficiënter werken zegt 20% te hebben deelgenomen (en 17% 

kon zich dit niet meer herinneren). In de digitale vragenlijst staat deze workshop overigens benoemd 

als ‘workshop over effectiever werken’ zodat niet helemaal kan worden uitgesloten dat sommige 

respondenten dit niet hebben opgevat als de bedoelde workshop over efficiënter werken). 

Tijdens het schooljaar worden in de avond ook zes zogenoemde ‘pizzasessies’ georganiseerd. 

Afgerond 20% van de responderende leraren heeft aan geen enkele pizzasessie deelgenomen, 30% aan 

één, 25% aan twee, 15% aan drie en 10% aan vier of vijf van zulke sessies (dit laatste alleen bij 

degenen die voor januari zijn begonnen). 

Naast zulke gezamenlijke bijeenkomsten beoogt het programma eraan bij te dragen dat leraren 

onderling op verschillende manieren (meer) gaan samenwerken, waarbij het bij elkaar bijwonen en 

observeren van een les en gezamenlijke lesvoorbereiding de kern vormen. Lesbezoek bij een collega 

en een collega laten observeren in de eigen les is gedaan door rond 95% van de respondenten. Samen 

lessen voorbereiden, uitwisselen van nieuwe ideeën, en uitproberen van iets nieuws (bijvoorbeeld een 

andere werkvorm of een andere aanpak) zijn elk gedaan door 75-80%. Ontwikkelen van nieuw 

lesmateriaal gebeurde door 35% en een onderzoekje uitvoeren door 20%. 

 

In de vragenlijst is vervolgens gevraagd hoe vaak men deze activiteiten voorheen deed (voor de start 

van de deelname van de school aan leerKRACHT) en hoe vaak men dit nu doet. Aangezien ‘nu’ 

betekent: tijdens de periode dat men deelneemt aan het programma van leerKRACHT, mag worden 

aangenomen dat de antwoorden op de vraag hoe vaak men de verschillende activiteiten nu doet 

weergeven hoe vaak men deed waarvan men op de vorige vraag aangaf dat men het deed. Deze 

overweging is van belang, omdat in de digitale vragenlijst alleen degenen die op de vorige vraag 

aangaven een activiteit in het kader van leerKRACHT te hebben gedaan (eenmaal of vaker) de daarop 

volgende twee vragen naar het ‘hoe vaak’ (voorheen en nu) werden aangeboden.  
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De hierna volgende tabel vat de antwoorden op beide vragen naar ‘hoe vaak’ samen, waarbij we het 

ontwikkelen van nieuw lesmateriaal en het uitvoeren van een onderzoekje weglaten (want weinig 

genoemd en ook niet centraal binnen leerKRACHT, en deze activiteiten werden en worden weinig 

gedaan, namelijk slechts 1-2 x per jaar). Bij de vraag hoe vaak men iets voorheen deed, is het aantal in 

de kolom ‘niet’ tussen haakjes gezet, omdat als men op de voorafgaande vraag antwoordde iets in het 

kader van leerKRACHT niet te hebben gedaan, het wel aannemelijk is dat men het voorheen ook niet 

deed, maar niet zeker. 

 

Frequentie van een aantal activiteiten, voorheen en nu (n=150) 
  

 

(score→) 

Periode 

 

niet 

(0) 

1x  

per jaar 

(1) 

2-3x  

per jaar 

(2) 

4-6x 

per jaar 

(3) 

1x per 

maand 

(4) 

2x per 

maand 

(5) 

elke 

week 

(6) 

Gemid-

delde 

(0-6) 

Lesbezoek bij een collega Voorheen (4) 105 16 10 9 4 2 1,57 

 Nu 4 9 19 24 45 38 11 3,70 

Collega een eigen les laten observeren Voorhen (13) 93 22 9 6 4 3 1,51 

 Nu 13 11 15 26 44 35 6 3,37 

Samen lessen voorbereiden Voorheen (38) 43 26 15 14 8 6 1,81 

 Nu 38 4 12 22 35 25 14 2,95 

Uitwisselen van nieuwe ideeën Voorheen (28) 9 18 39 21 17 18 2,93 

 Nu 28 2 7 16 26 36 35 3,72 

Uitproberen van iets nieuws Voorheen (35) 14 35 31 12 20 3 2,29 

 Nu  35 4 17 25 32 25 12 2,92 

 

De tabel laat zien dat de frequentie van alle activiteiten is toegenomen (in termen van de in de tabel 

genoemde frequenties (van 1x per jaar tot 1x per week) vinden ze nu gemiddeld twee tot drie keer zo 

vaak plaats). Alle toenames zijn statistisch significant (p<.001). 

De in de vragenlijst opgenomen en hiervoor genoemde activiteiten (inclusief ontwikkelen van nieuw 

lesmateriaal en uitvoeren van een onderzoekje) vormen bij de beide vragen naar ‘hoe vaak’ een 

betrouwbare schaal (de alpha’s zijn .78 en .77). De verschilscore tussen beide schalen, die aangeeft in 

hoeverre de leraren individueel de activiteiten meer zijn gaan doen, varieert van -0.57 tot +3.14, 

waaruit blijkt dat niet alle leraren de activiteiten vaker zijn gaan doen. Van alle respondenten heeft 

80% een verschilscore >0 en 50% een verschilscore >1 (minimaal één schaalpunt opgeschoven). 

Van de respondenten op deze vragenlijst werken er 93 in het PO en 57 in het VO. De leraren in het PO 

deden deze activiteiten voorheen gemiddeld (signficant) minder vaak (1,54) dan die in het VO (1,88) 

maar zijn dit gemiddeld wel (significant) vaker gaan doen (1,17 om 0,74) waardoor de leraren in beide 

sectoren het nu gemiddeld vrijwel even vaak doen (2,71 om 2,62). 

De scores van de respondenten op deze schalen kunnen worden gerelateerd aan de mate waarin de 

leraren veranderingen hebben aangebracht of nog denken te gaan aanbrengen in hun eigen handelen en 

de mate waarin ze veranderingen signaleren of verwachten in gedrag en prestaties van hun leerlingen. 
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Inschatting door leraren van effecten van deelname op hun eigen pedagogisch-didactisch handelen 
 

In de vragenlijst werd vervolgens gevraagd in hoeverre men naar aanleiding van leerKRACHT in het 

eigen handelen veranderingen heeft doorgevoerd op een 11-tal aspecten. Zie de volgende tabel. 
 

Doorgevoerde veranderingen in het eigen handelen naar aanleiding van leerKRACHT (percentages) 
 

 

 

Ja, dit doe ik nu 

anders 

Ja, dit doe ik nu 

vaker 

Nee, maar 

verwacht ik nog 

wel 

Nee, en 

verwacht ik ook 

niet 

Geven van instructie 44 18 11 29 

Stellen van vragen aan leerlingen 26 39 7 30 

Met de leerlingen onderwijsleergesprekken voeren 11 37 21 32 

De leerlingen aan het werk zetten 29 28 7 37 

Leerlingen ruimte geven om zelf keuzes te maken 20 40 15 28 

Leerlingen ruimte geven om samen te werken 19 42 12 28 

Feedback geven op hoe leerlingen aan het werk zijn 23 51 5 24 

Feedback geven op resultaten die leerlingen behalen 18 51 8 24 

Inspelen op verschillen tussen leerlingen 21 36 11 32 

Gesprekjes voeren met leerlingen over wat hen bezighoudt 12 40 14 36 

Gesprekjes voeren met leerlingen over de sfeer in de klas 16 39 11 36 

 

De tabel laat zien dat bij de meeste aspecten gemiddeld 10-20% van de leraren dit nu anders doet en 

dat 35-50% dit vaker doet en daarnaast dat 5-20% nog verandering verwacht en 25-35% niet. Kortom: 

rond 70% van de leraren heeft veranderingen doorgevoerd of verwacht dat nog te zullen doen. Iets op 

een andere manier doen komt vooral voor bij het geven van instructie en het aan het werk zetten van 

de leerlingen. 

De leraren konden zowel aangeven dat ze nu iets op een andere manier doen als dat ze het nu vaker 

doen, maar deze combinatie is gemiddeld per aspect slechts door enkele leraren aangekruist. Door van 

de leraren die beide antwoordmogelijkheden aankruisten alleen het tweede antwoord (‘vaker’) mee te 

tellen, kon elke leraar op elk aspect één score worden gegeven (1-4). Dan blijken de 11 aspecten 

samen een zeer betrouwbare schaal te vormen (alpha .91), met als gemiddelde 2,5. De leraren in het 

PO scoren gemiddeld (significant) lager (2,34) dan de leraren in het VO (2,78) hetgeen betekent dat zij 

gemiddeld vaker aangeven veranderingen te hebben doorgevoerd dan de leraren in het VO. Ook per 

aspect bekeken geven de leraren in het PO steeds gemiddeld vaker aan veranderingen te hebben 

doorgevoerd dan de leraren in het VO (zij het niet bij alle aspecten significant vaker, bij 7 van de 11 

aspecten wel, bij de overige niet). 

De leraren konden aanvullend aangeven of ze naar aanleiding van leerKRACHT nog andere 

veranderingen hebben doorgevoerd (dan in de vragenlijst genoemd). Dit is door 40% van de leraren 

bevestigd (in zowel PO als VO). Hun antwoorden vallen in vijf categorieën, die we hier omschrijven, 

met daarbij tussen haakjes het aantal leraren waarvan het antwoord in de betreffende categorie viel. 

- Meer openheid, interactie, feedback, overleg en samenwerking met collega’s (16 leraren). 

- Aanpassingen in de eigen lespraktijk, zoals duidelijker starten en afsluiten; meer benoemen van 

doelen en evalueren; meer de leerlingen erbij betrekken en hen feedback geven; andere 

organisatie, gebruik van middelen en aanpak (21 leraren).  

- Andere omgang met de leerlingen: verantwoordelijkheid meer bij hen leggen, problemen niet zelf 

maar samen met hen oplossen, meer met hen communiceren (3 leraren).  

- Veranderingen bij de leraar zelf: meer bewust geworden van processen en doelen, beter aan 

afspraken houden, meer relaxed, meer intiatief nemen (naar collega’s), meer gestructureerd, meer 

innovatief, meer zelfvertrouwen, meer ruimte creëren voor bepaalde taken, meer reflecteren op 

eigen aanpak, verdieping, aanscherping (15 leraren).  

- Een toelichting op de in de vragenlijst aangekruiste antwoorden (6 leraren).  
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Inschatting door leraren van effecten bij leerlingen 

 

Tot slot is ook gevraagd in hoeverre men verbeteringen bij de leerlingen heeft waargenomen, in 

gedrag of prestatie, ten aanzien van een achttal aspecten. Zie de volgende tabel. 

 

Waargenomen veranderingen in gedrag of prestatie bij de leerlingen (percentages) 
 

 

 

Ja, bij veel 

leerlingen 

Ja, bij 

meerdere 

leerlingen 

Nee, maar dat 

verwacht ik 

nog wel 

Nee, en dat 

verwacht ik 

ook niet 

Belangstelling voor de stof 12 51 16 21 

Actieve betrokkenheid bij de les 24 55 8 13 

Zelfstandig werken aan een opdracht 20 47 14 19 

Algehele motivatie en inzet 19 44 18 19 

Begrip van de stof 11 48 18 24 

Stellen van vragen over de stof 11 40 26 24 

Stellen van vragen over een opdracht 9 43 24 25 

Betere prestaties van leerlingen bij uw vak 9 37 34 20 

 

Uit de tabel blijkt dat door 20% van de leraren veranderingen bij veel leerlingen zijn waargenomen op 

de aspecten betrokkenheid, zelfstandigheid en motivatie en door 10% op de overige aspecten. Door 

40-50% van de leraren zijn op alle aspecten bij meerdere leerlingen veranderingen waargenomen. 

Samengevat hebben 65-80% van de leraren bij meerdere tot veel leerlingen veranderingen 

waargenomen in belangstelling, betrokkenheid, zelfstandigheid en motivatie en inzet en 45-60% in 

begrip van de stof, stellen van vragen en prestaties bij het vak. Zo’n 10-25% (ten aanzien van 

prestaties 35%) van de leraren verwacht nog zulke veranderingen. Het percentage leraren dat aangeeft 

geen veranderingen te hebben waargenomen en die ook niet te verwachten is voor de in de vragenlijst 

opgenomen aspecten gemiddeld 20%. 

De 8 aspecten samen vormen een zeer betrouwbare schaal (alpha .95), met als gemiddelde 2,5. De 

leraren in het PO scoren gemiddeld op deze schaal 2,38 en die in het VO gemiddeld 2,63 maar dit 

verschil blijkt niet significant. Per aspect bekeken scoren de leraren in het PO alleen significant 

verschillend van die in het VO op de aspecten ‘actieve betrokkenheid’ en ‘motivatie en inzet’ ((1,9 en 

2,2 in PO versus 2,4 en 2,5 in VO). 

De leraren konden aanvullend aangeven of ze nog andere veranderingen bij de leerlingen hebben 

waargenomen (dan in de vragenlijst genoemd). Dit was bij 20% van de leraren het geval. Hun 

antwoording vielen in vijf categorieën. Betere betrokkenheid, motivatie, werkhouding (bij 6 leraren). 

Meer rust in de klas, betere sfeer, meer gestructureerd (5). Betere omgang met elkaar, sociale 

vaardigheden, samenwerking (4). Meer zelfstandig, doelgericht, zelfverantwoordelijk (8). Reacties op 

veranderingen bij mij en collega’s (meer klasbezoek bij elkaar, met verbeteringen bezig, e.d.) (4). 
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3.9 Eindvragenlijst evaluatie door leraren 

 

In juni 2014 is door het landelijke leerKRACHT team een evaluatie uitgevoerd door het afnemen van 

een digitale vragenlijst onder de in 2013-2014 op de scholen in tranche 1 deelnemende leraren. De 

gegevens zijn door de onderzoekers verwerkt en geanalyseerd. De volgende tabel toont de respons op 

deze vragenlijst. Hieruit blijkt dat per school per team (voor wat betreft de teams 1-3) gemiddeld 3-5 

leraren hebben gerespondeerd. Het is niet bekend in hoeverre deze leraren representatief kunnen 

worden geacht voor alle in 2013-2014 op de scholen deelnemende leraren (de beantwoording gebeurde 

anoniem, waardoor dit niet aan de hand van de verkregen antwoorden op eerdere vragenlijsten met een 

grotere respons kan worden nagegaan). 

 

Aantallen responderende leraren (aantal scholen) 
 PO VO 

Team 1 73 (22) 39 (10) 

Team 2 75 (22) 36 (11) 

Team 3 38 (11) 25 (7) 

Teams 4 en hoger 10 40 

 
De vragenlijst bevatte 12 items over tevredenheid, enthousiasme, gepercipieerde impact en 

verwachtingen met een 5-puntsschaal (1=helemaal oneens, 5=helemaal mee eens). Deze items bleken 

te samen een betrouwbare schaal te vormen, ook per sector en per team (met als alpha in de teams 1-3 

steeds .92). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de betreffende items met hun gemiddeldeen 

per team (voor de teams 1 en 2) en per sector (voor team1). 

 

Gemiddelde scores op aspecten van verwachtingen, tevredenheid en impact 

 Team Team 1 

1 2 PO VO 

Kerninterventies     
De manier waarop wij met het bord werken, draagt bij aan het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit bij ons op school 

4,0 3,6 4,1 3,8 

De manier waarop wij op dit moment met lesbezoeken werken, daart bij aan het verbeteren van 
de onderwijskwaliteit bij ons op school 

3,7 3,4 3,8 3,5 

De manier waarop wij op dit moment met de gezamenlijke lesvoorbereiding werken, draagt bij aan 
de onderwijskwaliteit bij ons op school 

3,5 3,2 3,7 3,1 

Coach/Schoolleiding     
Ik ben tevreden over de rol die onze coach heeft gespeeld in het programma van leerKRACHT 3,8 3,7 3,9 3,7 
Ik ben tevreden over de rol die de schoolleiding heeft gespeeld in het programma van 
leerKRACHT 

3,6 3,4 3,8 3,2 

Ik ben tevreden over de rol die de expertcoach van leerKRACHT heeft gespeeld in het 
programma van leerKRACHT 

3,6 3,4 3,6 3,5 

Impact     
Ik was in het begin van het programma enthousiast over onze deelname aan leerKRACHT 4,0 3,3 4,1 4,0 
Ik ben enthousiast over onze deelname aan leerKRACHT 4,2 3,7 4,2 4,2 
Ik verwacht dat wij het volgende schooljaar doorgaan met deze nieuwe manier van werken 4,3 4,3 4,4 4,3 
Deelname aan leerKRACHT heeft bijgedragen aan mijn professionele ontwikkeling als leraar 4,0 3,5 4,1 4,0 
Deelname aan leerKRACHT heeft bijgedragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit op 
onze school 

3,9 3,5 3,8 3,9 

Ik verwacht dat onze deelname aan leerKRACHT bijdraagt aan het verbeteren van de 
leerlingresultaten bij ons op school 

3,8 3,6 3,8 3,7 

Schaal (alle bovenstaande 12 items samen) 3,9 3,6 3,8 3,7 

 

De vet gezette gemiddelden verschillen statistisch significant (p<.05) tussen beide teams 1 en 2 (zie de 

eerste twee kolommen; de gemiddelden in team 3, hier niet getoond, verschillen niet significant van 

die in team 2), en in team 1 tussen beide onderwijssectoren (PO en VO; zie laatste twee kolommen). 

De gemiddelde scores op de in deze vragenlijst gebruikte items over tevredenheid, enthousiasme, 

gepercipieerde impact en verwachtingen) komen uit tussen 3,5 en 4,0 op de schaal van 1 tot 5.  
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NB: De twee losse items over enthousiasme in deze tabel moeten niet worden verward met de schaal 

voor het meten van enthousiasme; zie daarvoor 3.5, 3.13 en bijlage 2. De schaal is meer betrouwbaar 

en valide (zie ook voetnoot 7) en is de grondslag voor de conclusies over enthousiasme in dit rapport. 

Het enthousiasme en de ervaren impact en verwachtingen in de tabel op de vorige bladzijde zijn op 

een aantal punten hoger in het eerste transformatieteam op de scholen dan in het tweede, en hoger in 

het PO dan in het VO, maar er was in beide gevallen al een verschil in enthousiasme in het begin van 

deelname (zie het eerste item onder ‘impact’; overigens een retrospectieve voormeting en daardoor 

enigszins discutabel). Als we dit verdisconteren, dan lijken de verwachtingen over de bijdrage van de 

gezamenlijke lesvoorbereiding aan de verbetering van de onderwijskwaliteit op de school en de 

tevredenheid over de rol van de schoolleiding in het PO duidelijk hoger dan in het VO. De gemiddeld 

lager ingeschatte bijdrage van de gezamenlijke lesvoorbereiding in het VO kan te maken hebben met 

dat in een aantal gevallen in eenzelfde transformatieteam leraren van uiteenlopende vakken 

participeerden, waarbij het samen voorbereiden van lessen minder gemakkelijk uitvoerbaar kan zijn. 

Aanvullend werd de vraag gesteld: “zou je het leerKRACHT-programma aan collega’s van andere 

scholen aanbevelen?”, met drie antwoordmogelijkheden: ja, nee, weet niet. Zie de tabel hieronder, 

waaruit blijkt dat van de deelnemers in het eerste transformatieteam ruim 85% van de responderende 

leraren in het PO en 80% in het VO het programma aan collega’s zou aanbevelen. 
 

De geneigdheid om het programma leerKRACHT aan collega’s aan te bevelen (percentages) 

 PO VO 

 Ja Nee Weet niet Ja Nee Weet niet 

Team 1 86 1 12 80 5 15 

Team 2 67 9 24 75 6 19 

Team 3 87 - 13 56 8 36 
 

Tot slot waren in de vragenlijst drie open vragen opgenomen. Van de 336 op de lijst responderende 

leraren hebben bij elke open vraag ongeveer 300 leraren een antwoord ingevuld. In bijlage 5 is per 

vraag een aantal antwoorden als citaat opgenomen. 
 

Op de vraag ‘Waar heb je het meest profijt van gehad in het leerKRACHT programma?’ zijn vooral 

drie typen antwoorden gegeven: 

- noemen van een of meer kernactiviteiten van het programma (bordsessies, samen lessen 

voorbereiden, lesbezoeken, feedbackgesprekken) 

- benadrukken van het toegenomen contact op de werkvloer, de (nu meer) onderwijsinhoudelijke 

gesprekken, de uitwisseling van ervaringen, ideeën, tips en voorbeelden, en het geven en 

ontvangen van feedback, met als gevolgen: meer doelgerichtheid, meer openheid en 

betrokkenheid, meer eenheid en eenduidigheid 

- wijzen op de voordelen van kortere en meer efficiënte besprekingen (i.p.v. van lange 

vergaderingen over allerlei kleine punten en/of veel spreken zonder dat het ergens toe leidt).  
 

Op de vraag ‘Wat zou je graag anders hebben gezien in het leerKRACHT programma’ gaf in het PO 

ongeveer een kwart van de leraren als antwoord: niets. Ruwweg 15% vond het programma nu erg 

intensief en zou graag meer tijd voor bepaalde activiteiten willen hebben, rond 10% pleitte voor 

minder maar inhoudelijk betere pizza-sessies en voor minder of meer in de tijd gespreide en minder 

volle bordsessies (over beide soorten sessies werd herhaaldelijk opgemerkt dat ze te vol zaten met 

punten waardoor er te weinig tijd was om goed op de zaken in te gaan). Zo’n 5-10% wil liever met het 

hele schoolteam aan de slag (en niet team voor team), zodat in de school geen ongewenste verschillen 

ontstaan (in tempo en geïnformeerdheid), 5-10% vindt het voorjaar te laat om nog met een nieuw team 

te starten, en 5-10% noemt organisatorische problemen (weinig structuur in overleg, problemen met 

plannen bij parttimers, noodzaak tot lesvervanging voor lesbezoek, veel andere activiteiten). 
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In het VO werd regelmatig uiteenlopend geantwoord, in die zin dat tegenover bepaalde opmerkingen 

antwoorden van andere leraren stonden (ook van dezelfde school) die zich tegenovergesteld uitlieten. 

Enkele voorbeelden: de rol van de schoolleiding/directie zou te sturend zijn geweest versus zou meer 

sturend en leidend hebben moeten zijn; deelname aan leerKRACHT was teveel verplicht of ging 

gepaard met teveel druk versus was te vrijblijvend of zou minder in de tijd moeten worden 

uitgesmeerd; er was teveel aandacht aan feedback besteed (‘een belediging voor docenten’) versus er 

had meer aandacht aan moeten worden besteed. Een aantal leraren pleitte voor meer aanbod en meer 

verdieping (sommigen noemden het programma een ‘cursus’). En net als in PO werden als problemen 

benoemd het uitéénlopen van teams (verschil in tempo en in geïnformeerdheid (Bootcamp), en 

specifiek het uiteenvallen van vaksecties), en het laat in het jaar starten zodat te weinig effectieve tijd 

resteert. 

 

Op de vraag ‘Waarom zou je leerKRACHT wel/niet aanbevelen aan collega’s van andere scholen’ 

kwamen bij een aantal leraren meer uitgewerkte antwoorden (dan op de beide voorgaande vragen) en 

naast een aantal positieve (min of meer vergelijkbaar als bij de eerste vraag) ook een aantal kritische 

(kritischer dan bij de tweede vraag). De antwoorden waren nogal uiteenlopend en konden daardoor 

niet gemakkelijk in een beperkt aantal duidelijk te onderscheiden rubrieken worden ingedeeld en aan 

de hand daarvan hier samenvattend getypeerd (anders dan hierboven gedaan, met de tweedeling in 

positief (vergelijkbaar met de antwoorden op de eerste vraag) en kritisch). (Bij de antwoorden van de 

coaches en van de schoolleiders was een rubricering wel mogelijk, zie 3.10). In bijlage 5 is van de 

leraren een wat groter aantal antwoorden opgenomen, dat van deze variatie een goede indruk geeft. 
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3.10 Eindvragenlijst evaluatie door coaches en schoolleiders 

 

Net als aan de leraren (zie 3.9) is in juni 2014 door leerKRACHT ook een vragenlijst voorgelegd aan 

de coaches en de schoolleiders, en zijn de gegevens door de onderzoekers verwerkt en geanalyseerd. 

 

Coaches 

Op de vragenlijst voor de coaches is gereageerd door 16 coaches in PO en 11 in VO (waarvan twee 

coaches op dezelfde school als coach werkzaam waren). 

In de vragenlijst waren 18 items opgenomen over aspecten van tevredenheid, enthousiasme, en ervaren 

en nog verwachte impact van de deelname aan leerKRACHT, waarbij kon worden geantwoord op een 

5-puntsschaal van 1= helemaal oneens tot 5 = helemaal mee eens, met bij de items over de voor de 

coaches georganiseerde bijeenkomsten ook de antwoordmogelijkheid “niet van toepassing”. 

De tabel hieronder bevat de uitkomsten in gemiddelden per sector (PO en VO) per item. De items 

vormen hier geen betrouwbare schaal (de antwoorden hangen daarvoor onvoldoende samen). 

 

Gemiddelde scores op aspecten van tevredenheid en impact (coaches) 

 PO VO 

Rollen   

Ik ben tevreden over de rol die ik als coach heb kunnen spelen in het programma van leerKRACHT 3,9 4,0 

Ik ben tevreden over de rol die de schoolleiding heeft gespeeld in het programma van leerKRACHT 3,9 3,4 

Ik ben tevreden over de wijze waarop de schoolleiding is ondersteund door leerKRACHT (expertcoach, coachfora, ...) 4,3 3,9 

Ik ben tevreden over de rol die de expert-coach van leerKRACHT heeft gespeeld in het programma van leerKRACHT 4,6 4,1 

De expert-coach was altijd goed bereikbaar en toegankelijk voor ondersteuning 4,8 4,8 

De expert-coach leverde altijd een goede bijdrage aan discussies 4,6 4,1 

De expert-coach was altijd goed voorbereid 4,6 4,6 

De expert-coach heeft een bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling 4,3 3,7 

Bijeenkomsten   

Het bootcamp coach heeft mij in staat gesteld om de begeleiding van leerKRACHT op deze school te starten 4,1 4,3 

De coachfora gaven mij altijd waardevolle input om de teams zo goed mogelijk te begeleiden bij de implementatie van 

het leerKRACHT programma 

4,1 4,2 

Het bootcamp scholen heeft onze school veel aanknopingspunten gegeven om te gebruiken in het verdere 

programma van leerKRACHT 

4,4 3,8 

Het bootcamp scholen heeft het team enthousiast gemaakt om aan de slag te gaan met het programma van 

leerKRACHT 

4,4 3,9 

De pizzasessies gaven onze school altijd nieuwe ideeën die wij konden toepassen in het programma van 

leerKRACHT 

3,4 2,8 

Impact   

Ik ben enthousiast over onze deelname aan leerKRACHT 4,8 4,5 

Ik verwacht dat de school die ik heb begeleid in het komende schooljaar doorgaat met de nieuwe manier van werken 4,6 4,6 

Deelname aan leerKRACHT heeft bijgedragen aan mijn professionele ontwikkeling 4,9 4,8 

Deelname aan leerKRACHT heeft bijgedragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit op onze school 3,8 3,9 

Ik verwacht dat onze deelname aan leerKRACHT bijdraagt aan het verbeteren van de leerlingresultaten bij ons op 

school 
3,8 4,4 

 

De tevredenheid en het enthousiasme van de coaches scoren gemiddeld rond of (veel) hoger dan 4 op 

de gebruikte schaal van 1 tot 5. De tevredenheid over de rol van de schoolleiding en de expert-coach is 

in het PO gemiddeld hoger dan in het VO, waarbij het verschil bij de expertcoach (vet gezet) 

significant is (bij p<.10). Ook de tevredenheid over de bootcamp scholen en de pizzasessies is 

gemiddeld hoger in PO dan in VO. Het enthousiasme van de coaches en de ervaren bijdrage van de 

deelname aan leerKRACHT aan de eigen ontwikkeling en aan de onderwijskwaliteit op de school zijn 

in PO en VO gemiddeld even groot. De verwachtingen aangaande de bijdrage aan het verbeteren van 

de leerlingresultaten op school is in het VO hoger dan in het PO. 
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Op de vraag of ze het leerKRACHT programma aan collega’s van andere scholen zouden aanbevelen 

antwoordden alle coaches in PO en op een na alle coaches in VO bevestigend. 

 

Tot slot waren in de vragenlijst drie open vragen opgenomen. Van de 27 op de vragenlijst 

responderende coaches hebben bij elke open vraag rond 25 coaches een antwoord ingevuld. In bijlage 

5 is een aantal antwoorden als citaat opgenomen. 

Op de vraag “Waar heb je het meest profijt van gehad in het leerKRACHT programma?” zijn door de 

coaches vijf typen antwoorden gegeven:  a) de coachfora, de expertcoaches, de verkregen feedback, de 

beschikbare externe deskundigheid (door rond 30% genoemd); b) de verkregen toolbox, tips, skills, 

coachboekje, feedbacktraining en oefeningen (eveneens rond 30%); c) de systematiek, structuur of 

methodiek van leerKRACHT (doelen, aanpak, afspraken, e.d.) (ook rond 30%); d) werken met het 

bord, samenwerking, focus, slagvaardigheid en concrete acties (20%); en e) de ‘algehele 

ondersteuning’ vanuit leerKRACHT, professioneel, blikverruiming (10%). 

Op de vraag “Wat zou je graag anders hebben gezien in het leerKRACHT programma?”kwamen 

vooral vier typen antwoorden (elk bij 15-20%): a) meer duidelijkheid over wat verplicht is in het 

programma en welke ruimte er is voor aanpassing (een aantal coaches, zowel in PO als in VO, bleek 

hierover onzeker te zijn geweest of hiermee te hebben geworsteld); b) aspecten van toewijzing van en 

voorbereiding op rollen van coach en schoolleider en wisselingen in bezetting van deze rollen (alleen 

genoemd door coaches in het PO); c) minder nadruk op en minder onderwerpen in pizzasessies; d) 

meer uitwisseling en samenwerking tussen scholen. 

Op de vraag “Waarom zou je leerKRACHT wel/niet aanbevelen aan collega’s van andere scholen” 

gaf ongeveer eenderde deel van de coaches een uitgesproken enthousiast antwoord, type: ‘het werkt!’ 

terwijl de meeste andere antwoorden meer omschrijvend of beschouwend van aard waren of 

verwachtingen uitspraken. Alle antwoorden waren positief en ze betroffen vooral de volgende vijf 

aspecten: a) het belang van de benadering van onderop, eigenaarschap, de passie terugbrengen; b) 

goede methodiek voor cultuurverandering en ontwikkeling, dichtbij leraren en goed toepasbaar; c) 

meer samen leren en verantwoordelijkheid nemen en meer cohesie; d) kwaliteitsverhoging, met 

duidelijke doelen, elkaar scherp houden, professionele ontwikkeling; e) bewerkstelligen van een 

doorbraak in vastgelopen situaties.  

 

Schoolleiders 

Een grotendeels vergelijkbare vragenlijst als aan de coaches is door leerKRACHT ook voorgelegd aan 

de schoolleiders van de deelnemende scholen. Op deze vragenlijst werden reacties ontvangen van 20 

schoolleiders van 14 scholen voor PO en 16 schoolleiders van 9 scholen voor VO; op een aantal 

scholen hebben meerdere leden van de schoolleiding de vragenlijst ingevuld. Zie de uitkomsten in de 

tabel hierna. Op de meeste aspecten van tevredenheid, enthousiasme en verwachte impact scoren de 

schoolleiders gemiddeld rond of duidelijk boven de 4 (op de schaal van 1 tot 5). De gemiddelden zijn 

alleen lager bij de bijdrage van de expertcoach aan de eigen ontwikkeling, de aanpassing van het 

bestuur aan de nieuwe manier van werken, en de pizzasessies, intervisie en schoolleidersforum. 

 

Blijkens de tabel uitten de schoolleiders zich gemiddeld meer tevreden over hun coach dan over de 

expert-coach, terwijl de schoolleiders in het PO gemiddeld sgnificant meer tevreden zijn over hun 

bestuur dan die in het VO (vet: p<.10), evenals over het bootcamp scholen. Ook zijn de schoolleider in 

het PO gemiddeld meer enthousiast over hun deelname aan leerKRACHT. De tevredenheid van de 

schoolleiders in beide onderwijssectoren over hun deelname is hoog, en de schoolleiders verwachten 

in zeer hoge mate dat de school in het komende schooljaar doorgaat met de nieuwe manier van werken 

(gemiddeld > 4,9 op de schaal van 1 tot 5). 

 

Op de vraag of ze het leerKRACHT programma aan collega’s van andere scholen zouden aanbevelen 

antwoordden alle schoolleiders in PO en op een na alle schoolleiders in VO bevestigend. 
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Gemiddelde scores op aspecten van tevredenheid en impact (schoolleiders) 

 PO VO 

Rollen   

Ik ben tevreden over de rol die onze acoach heeft gespeeld in het programma van leerKRACHT 4,5 4,6 

Ik ben tevreden over de wijze waarop onze coach is ondersteund door leerKRACHT (o.a. expertcoach, coachfora, ..) 4,1 4,2 

Ik ben tevreden over de rol die de expert-coach van leerKRACHT heeft gespeeld in het programma van leerKRACHT 3,6 3,9 

De expert-coach was altijd goed bereikbaar en toegankelijk voor ondersteuning 4,2 3,9 

De expert-coach leverde altijd een goede bijdrage aan discussies 4,0 3,8 

De expert-coach was altijd goed voorbereid 4,1 4,2 

De expert-coach heeft een bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling 3,5 3,1 

Ik ben tevreden over de ondersteuning die ik vanuit het schoolbestuur heb gekregen voor de uitvoering van het 

leerKRACHT programma 
4,1 3,4 

Ik merk dat ons bestuur zich aanpast aan de nieuwe manier van werken 3,7 2,6 

Bijeenkomsten   

Het bootcamp scholen heeft onze school veel aanknopingspunten gegeven om te gebruiken in het verdere 

programma van leerKRACHT 

4,3 3,4 

Het bootcamp scholen heeft het team enthousiast gemaakt om aan de slag te gaan met het programma van 

leerKRACHT 

4,6 3,8 

De pizzasessies gaven onze school altijd nieuwe ideeën die wij konden toepassen in het programma van 

leerKRACHT 

3,3 3,1 

De intervisie met andere schoolleiders op de pizzasessie gaf mij altijd handvatten mee voor het begeleiden van mijn 

school in het leerKRACHT programma 

3,6 3,5 

Het schoolleidingsforum gaf mij handvatten voor het zo goed mogelijk begeleiden van de teams in het leerKRACHT 

programma 

3,8 3,6 

Impact   

Ik ben enthousiast over onze deelname aan leerKRACHT 4,9 4,6 

Ik verwacht dat de school die ik heb begeleid in het komende schooljaar doorgaat met de nieuwe manier van werken 4,95 4,9 

Deelname aan leerKRACHT heeft bijgedragen aan mijn professionele ontwikkeling 4,3 4,1 

Deelname aan leerKRACHT heeft bijgedragen aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit op onze school 4,1 3,9 

Ik verwacht dat onze deelname aan leerKRACHT bijdraagt aan het verbeteren van de leerlingresultaten bij ons op 

school 

4,2 4,1 

 

Tot slot waren in de vragenlijst drie open vragen opgenomen. Van de 36 op de lijst responderende 

schoolleiders hebben bij elke open vraag rond 30 schoolleiders een antwoord ingevuld. In bijlage 5 is 

een aantal antwoorden als citaat opgenomen. 

Op de vraag “Waar heb je het meest profijt van gehad in het leerKRACHT programma?” hebben de 

schoolleiders acht typen antwoorden gegeven, waarvan er drie overeenkomen met de antwoorden van 

de coaches, namelijk: de systematiek en methodiek van werken (een cultuuromslag naar een lerende 

organisatie), de beschikbare coaching, deskundigheid en feedback, en het werken met het bord. De 

overige vijf typen antwoorden betroffen: de uitwisseling met andere schoolleiders, de pizzasessies en 

het schoolleiderforum, het eigenaarschap van het team of vaksectie en de leraren, het veel meer 

onderwijsinhoudelijke gesprek, en het samen delen en leren. 

Op de vraag “Wat zou je graag anders hebben gezien in het leerKRACHT programma?” Noemde 

ongeveer eenderde deel van de schoolleiders eenzelfde antwoord als een aantal coaches gaven, 

namelijk: minder pizzasessies met minder onderwerpen, en daarnaast noemden zij nog vijf andere 

typen antwoorden: de samenstelling van groepen en de keuze van werkvormen meer doen passen bij 

het VO, een duidelijker rol van de expertcoach, een duidelijker plek van de Bootcamp, meer aandacht 

voor het traject voor de schoolleider, en minder enquêtes. 

Op de vraag “Waarom zou je leerKRACHT wel/niet aanbevelen aan collega’s van andere scholen” 

gaven zij grotendeels vergelijkbare typen antwoorden als de coaches (zie eerder in deze paragraaf), 

waarbij het aandeel uitgesproken enthousiaste reacties echter iets lager lag en in plaats daarvan ook 

meer genuanceerde of terughoudende antwoorden werden gegeven, waarin zogezegd een ‘slag om de 

arm’ wordt gehouden.  
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3.11 Vragenlijst bekwaamheidsontwikkeling coaches 

 

Aan alle coaches die een of meer teams hebben begeleid in een of meer scholen van de eerste tranche 

is na afloop van het schooljaar een (digitale) vragenlijst gestuurd met vragen over de ontwikkeling van 

hun bekwaamheid als coach. Aan de expertcoaches die de coaches hebben begeleid is een soortgelijke 

vragenlijst verstuurd met het verzoek deze in te vullen voor elke door hen begeleide coach, met daarin 

een aantal dezelfde vragen, nu te beantwoorden vanuit hun inschatting als begeleidend expertcoach. 

De vragen betroffen achtereenvolgens: het begeleidingsaanbod vanuit leerKRACHT voor de coaches; 

de uitvoering door de coach van het leerKRACHT programma op de scholen; het gebruik dat de coach 

tijdens het schooljaar heeft gemaakt van een aantal typen coachende interventies; beoordeling van de 

mate waarin de op de scholen gegeven begeleiding succesvol was; beoordeling van de ontwikkeling 

van de bekwaamheid als coach en de behoefte aan verdere ontwikkeling en begeleiding. De vraag over 

het gebruik van coachende interventies waren mede gebaseerd op literatuur over coaching en bedoeld 

als een enigszins objectieve maat voor de bekwaamheidsontwikkeling; deze vraag is alleen aan de 

coaches gesteld omdat de expertcoaches daarop te weinig zicht zullen hebben gehad. 

Gegevens zijn verkregen van 16 van de 31 coaches (52%), en van 6 van de 11 expertcoaches (55%) 

die hun inschattingen gaven over 15 coaches, waarvan er 9 ook zelf respondeerden en 6 niet. 

Vergelijkingen binnen de gegevens van de 16 coaches tussen de 9 coaches waarvan ook gegevens van 

de expertcoaches zijn verkregen en de overige 7 coaches, over de breedte van hun repertoire van 

coachende interventies, hun eigen beoordeling van hun bekwaamheidsontwikkeling en de mate waarin 

zij zich op dit moment bekwaam achten (drie betrouwbare schalen, zie verderop), en het cijfer dat zij 

zichzelf op dit moment toekennen voor hun bekwaamheid als coach bij processen van transformatie 

zoals leerKRACHT beoogt, wees uit dat dat de verschillen tussen beide groepen beperkt en niet 

significant zijn. Diverse vergelijkingen binnen de gegevens van de 6 expertcoaches over 15 coaches 

tussen de genoemde 9 coaches en de overige 6 coaches leidden eveneens niet tot grote verschillen. Op 

grond daarvan worden hieronder de antwoorden van de 16 coaches als totale groep gerapporteerd en, 

bij die vragen die ook aan de expertcoaches zijn voorgelegd, daarnaast de antwoorden van de 

expertcoaches (t.a.v. twee coaches werd echter vrij vaak ‘kan ik niet beoordelen’ aangekruist). 

 

Het begeleidingsaanbod vanuit leerKRACHT voor de coaches 

Het begeleidingsaanbod vanuit leerKRACHT voor de coaches betrof drie typen activiteiten. Per type 

zijn drie vragen gesteld, te beantwoorden op een driepuntsschaal. Zie de volgende tabel (aantallen, 

antwoorden coaches en [expertcoaches]). 

  

 Heeft u hieraan deelgenomen? Droeg dit bij aan de bekwaamheid om 

het programma uit te voeren? 

Droeg dit bij aan de bekwaamheid om 

zelfstandig een cultuurverandering op 

een school te begeleiden? 

 Ja  Deels / 

redelijk 

Nee / 

beperkt 

Ja  Deels / 

redelijk 

Nee / 

beperkt 

Ja  Deels / 

redelijk 

Nee / 

beperkt 

Bootcamp  

 

16     15   1  13 3  

Coachfora  

 

11 4 1 11 4 1 10 4 2 

Begeleiding 

door een 

expertcoach 

wekelijks paar keer 

per maand 

af en toe 10  [6] 3  [6] 3  [2] 8  [7] 6  [4] 2  [2] 

6  [1] 5  [9] 5  [5] 

 

Bij de overlap van 9 coaches werd de frequentie van begeleiden door de coaches en hun expertcoaches 

vrijwel gelijk ingeschat (aantallen 2-3-4 bij de coaches en 1-4-4 bij de expertcoaches). Aanvullend 

werd gevraagd in hoeverre sprake was van een vertrouwsrelatie tussen beiden. Door 12 coaches werd 

dit bevestigd (‘ja’), 3 scoorden ‘redelijk’ en 1 coach scoorde ‘beperkt’. De expertcoaches bevestigden 

dit ten aanzien van 13 coaches (‘ja’) en ten aanzien van 2 coaches scoorden zij ‘beperkt’. 
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De uitvoering door de coach van het leerKRACHT programma op de scholen 

Van de coach werd verwacht (ten minste) drie soorten activititeiten op de school uit te voeren, in een 

of meer transformatieteams. Per activiteit zijn drie vragen gesteld, te beantwoorden voor één van de 

door de coach begeleide scholen, door de coach zelf te kiezen maar bij voorkeur een school waarop 

hij/zij meerdere teams heeft begeleid en waar het proces volgens hem/haar (redelijk) succesvol verliep. 

Zie de volgende tabel (aantallen, antwoorden coaches en [expertcoaches]). 

 
 In hoeverre heeft u in de eerste 8 

weken het programma kunnen 

uitvoeren in team 1 op de school 

die u begeleid? 

Verliep dit in het / de volgende team(s) op de 

school anders? 

Droeg dit bij aan uw 

bekwaamheid om zelfstandig 

een cultuurverandering op een 

school te begeleiden? 

 Geheel Groten-

deels 

Gedeel-

telijk 

Gemak-

kelijker 

Hetzelf-

de 

Moei-

lijker 

n.v.t. Ja Redelijk Beperkt 

Uitvoering van het programma 

in de eerste 8 weken 

13  [8] 3  [4]      [2] 9 6 1  9   [10] 4   [4] 3 

Op gang houden van de ritmiek 

van de activiteiten in de periode 

na de eerste 8 weken 

13  [4] 2  [6] 1  [4] 4 7 3 2 11  [9] 4   [5] 1   [1] 

Stimuleren van diepgang van 

de onderwijsverbetering 

4  [1] 6  [6] 6  [6] 5 7 4  10  [7] 5  [5] 1  [1] 

 

Aanvullend is gevraagd in hoeverre de coach uit de voeten kon met de leerKRACHT-aanpak. Alle 16 

coaches antwoordden bevestigend (‘ja’). De expertcoaches antwoordden t.a.v. 14 van de 15 coaches 

waarvoor zij de vragen beantwoordden bevestigend (‘ja’) en ten aanzien van één coach ‘nee’ (de 

betreffende expertcoach gaf aan nauwelijks contact met deze coach te hebben kunnen krijgen). 
 

Het gebruik door de coach tijdens het schooljaar van een aantal typen coachende interventies 

In de vragenlijst werd dit onderdeel als volgt geïntroduceerd: “In literatuur over coachen en in 

opleidingsprogramma’s voor coaches komt een aantal interventies naar voren die (goede) coaches 

zouden moeten (kunnen) uitvoeren. Deze interventies kunnen geschikt zijn in individuele situaties (bij 

coaching van een leraar of enkele leraren) en bij coaching van een team. Een aantal interventies is in 

beide situaties bruikbaar, zeker bij de leerKRACHT-aanpak waarin teamvorming centraal staat.” 

Vervolgens was een aantal interventies opgenomen, met de vraag om per interventie aan te geven in 

welke mate men die in het afgelopen jaar heeft gebruikt, met twee antwoordmogelijkheden: weinig tot 

enigszins regelmatig, of zeer regelmatig tot vrijwel steeds. Zie de tabel hieronder (percentages), 

waarin de interventies in twee kolommen zijn gezet (in de vragenlijst stonden ze alle onder elkaar). 

 
Type interventie Weinig tot 

enigszins 

regelmatig 

Zeer 

regelmatig 

tot vrijwel 

steeds 

Type interventie Weinig tot 

enigszins 

regelmatig 

Zeer 

regelmatig 

tot vrijwel 

steeds 

Stimuleren om problemen of behoeften naar 

voren te brengen 

1 15 Bevorderen dat iedereen meedoet en mee kan 

doen 

3 13 

Stimuleren om ideeën of plannen naar voren 

te brengen 

 16 Stimuleren van het onderling uitwisselen van 

kennis 

3 13 

Stellen van vragen die het nadenken 

stimuleren 

 16 Stimuleren van het uitwisselen van ervaringen 

en ideeën 

 16 

Een probleem of ambitie helpen 

vereenvoudigen of structureren 

5 11 Stimuleren van het komen tot afspraken 1 15 

Samenvatten of ordenen van hetgeen is 

gezegd 

 16 Stimuleren van onderling overleg en 

ondersteuning 

3 13 

Geven van sugesties voor een mogelijke 

aanpak 

2 14 Stimuleren van doelmatig en resultaatgericht 

werken 

1 15 

In herinnering brengen van doelen of 

afspraken 

4 12 Signaleren en bespreekbaar maken van 

belemmerende communicatiepatronen 

9 7 

Tijdig signaleren en voorkomen van 

terugtrekken of afhaken 

7 9 Als coach het goede voorbeeld geven in het 

omgaan met elkaar en met de taak 

1 15 

Bevorderen van het gevoel van persoonlijke 

en gezamenlijke verantwoordelijkheid 

2 14 Zich terughoudend opstellen, dingen overlaten 

aan of terugleggen bij de leraar of het team 

4 12 
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De tabel toont dat alle 16 coaches van vier typen interventies aangaven deze zeer regelmatig tot 

vrijwel steeds te hebben gebruikt. De meeste andere interventies vormden samen een betrouwbare 

schaal voor het repertoire (alpha=.85, gemiddelde=1,8 (‘zeer regelmatig’), range=1,3-2,0, sd=.21). 

 

Beoordeling van de mate waarin de op de scholen gegeven begeleiding succesvol was 

Aan de coach is gevraagd in hoeverre hij/zij vindt erin te zijn geslaagd de cultuurverandering zoals 

leerKRACHT die voorstaat te bereiken binnen de school of scholen die hij/zij begeleid: helemaal, 

grotendeels, deels, dan wel niet of nauwelijks. De 16 coaches antwoordden 2x ‘helemaal’, 11x 

‘grotendeels’, 3x ‘deels’, de 6 expertcoaches antwoordden t.a.v. 15 coaches 3x ‘helemaal’, 5x 

‘grotendeels’, 5x ‘deels’ en 2x ‘niet of nauwelijks’. 

Aanvullend werd aan de coaches verzocht aan te geven over welke (maximaal) drie aspecten van de 

gegeven beleiding men tevreden is en over welke (maximaal) drie aspecten men ontevreden is. Over 

de volgende gerealiseerde opbrengsten is steeds een aantal (3-5) coaches tevreden: samenwerking met 

en rol van de schoolleider, eigenaarsschap bij de docenten, ontwikkeling van en samenwerking in het 

team, focus op concrete doelen en verbeteringen, docenten weer (open) in gesprek over onderwijs, en 

de ritmiek van en planning tijdens de bordsessies. In mindere mate worden aspecten genoemd 

waarover men niet tevreden is: zelf nog teveel het werk gedaan, zelf nog te onzeker (in het omgaan 

met ontwijkgedrag en weerstand, en in het zoeken naar de juiste balans tussen sturen en begeleiden), 

de wens tot meer individueel op maat coachen en daarbij betere en meer diepgaande feedback geven. 

 

Beoordeling van de bekwaamheid als coach en de behoefte aan verdere ontwikkeling en begeleiding 

Op negen aspecten kon de coach zijn/haar bekwaamheidsontwikkeling scoren op een vijfpuntsschaal 

van helemaal niet (1) tot helemaal wel (5). Zie de tabel (aantallen, van coaches en [expertcoaches]). 

 

In mijn rol als coach …. hele-

maal 

wel 

wel enig-

zins 

weinig hele-

maal 

niet 

Kan ik 

niet 

beoor-

delen * 

.. van individuele leraren heb ik veel zelfvertrouwen ontwikkeld ** 3    8  4  1   

.. van lerarenteams heb ik veel zelfvertrouwen ontwikkeld 4  [3]   7  [9] 5  ]2]   [1] 

.. heb ik veel vertrouwen in de leraren die ik coach 4  [3] 10  [9] 2   [3] 

.. sta ik open voor de problemen, behoeften en ideeën van leraren 8  [11]   7  [2] 1  [2]   [2] 

.. onthoud ik mij van oordelen over wat leraren inbrengen 4  [4]   8  [7] 3  [2] 1  [2] 

.. richt ik mij vooral op het wijzen van mogelijkheden 4  [4] 11  [8] 1  [1]   [2] 

.. kan ik zelfstandig een team begeleiden dat werkt aan onderwijsverbetering 9  [8]   6  [5] 1   [2] 

.. kan ik zelfstandig een cultuurverandering in een transformatieteam begeleiden 8  [6]   5  [7] 3   [2] 

.. kan ik zelfstandig een cultuurverandering op een school begeleiden 7  [5]   6  [3] 3  [5]   [2] 

* deze antwoordcategorie was er alleen bij de experts 

** bij de experts was geen onderscheid gemaakt tussen individuele leraren en teams 

 

Alle uitspraken vormen samen een betrouwbare schaal voor de (zelfbeoordeelde) bekwaamheids-

ontwikkeling (alpha (coaches)=.80, gemiddelde=1,8 (‘wel’), range=1,0-2,6, sd=.45). 

Aanvullend werd gevraagd hoe bekwaam men zich voelt om een viertal te onderscheiden taken op 

zich te nemen. Zie de volgende tabel (aantallen, antwoorden coaches en [expertcoaches]). 

 

 Ja Ja, mits aan bepaalde 

condities is voldaan 
Nee 

Voortgezette begeleiding van een bestaand (transformatie) team naar verdere 0nderwijsverbetering 10  [11] 6  [2] [1] 

Begeleiding van een volgend (nieuw) team op de school met de leerKRACHT-aanpak 13  [10] 3  [3] [1] 

Begeleiding van een (nieuw) team op een andere school met de leerKRACHT-aanpak 13  [12] 3  [1] [1] 

Begeleiding van een andere school bij een cultuurverandering 12  [9] 4  [4] [1] 

 

Deze vier uitspraken vormen ook een betrouware schaal, voor de mate van de door de coaches zelf 

ervaren bekwaamheid (alpha=.78, gemiddelde=1,3 (‘ja’ tot ‘ja, mits’), range=1,0-2,0, sd=.34). 
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Ook is gevraagd in hoeverre men zich bij het vervullen van de rol van coach (nog) coaching van een 

expertcoach zou willen ontvangen. Zie de tabel (aantallen, antwoorden coaches en [expertcoaches]). 

 

 Niet nodig Nuttig voor verdere 

ontwikkeling 
Noodzakelijk 

Bij het coachen van individuele leraren bij onderwijsverbetering 11  [8]   5   [6]  

Bij het coachen van een lerarenteam bij onderwijsverbetering   5  [7] 10   [7] 1 

Bij het coachen van een lerarenteam of een school bij cultuurverandering   2  [3] 11  [10] 3  [1] 

 

Tot slot werd gevraagd hoe bekwaam men zichzelf op dit moment acht om op een school zelfstandig 

een cultuurverandering in de door leerKRACHT beoogde richting te begeleiden en deze beoordeling 

uit te drukken in een cijfer tussen 1 en 10. De 16 coaches scoren hierop gemiddeld 7,8 (variërend van 

6,0 tot 9,0), de expertcoaches scoren 15 coaches hierop gemiddeld 7,6 (variërend van 2,0 tot 10). 

Bij deze vraag zijn de uitgedeelde cijfers door de coaches zelf en van de expertcoaches voor de 

coaches ten aanzien van de 9 coaches die in beide databestanden zijn vertegenwoordigd apart 

individueel met elkaar vergeleken. Bij zeven coaches scoren de coaches even hoog of iets lager dan de 

expertcoaches, één coach geeft zichzelf een 6 waar de betreffende expertcoach een 9 geeft, en één 

coach geeft zichzelf een 9 waar de betreffende expertcoach een 2 geeft (dit laatste cijfer berust 

mogelijk op een typefout tijdens het beantwoorden van de digitale vragenlijst; het betreft de coach 

waarmee de betreffende expertcoach nauwelijks contact kon krijgen en concrete afspraken mee kon 

maken). Het is overigens uit de literatuur bekend dat personen die op een bepaald terrein sterk zijn 

geneigd kunnen zijn zichzelf te onderschatten, en andersom. 

 

De drie genoemde schalen (voor repertoire, bekwaamheidsontwikkeling, en bekwaamheid) en het 

cijfer voor de eigen bekwaamheid om op dit moment op een school zelfstandig een cultuurverandering 

te begeleiden correleren significant positief met elkaar (de correlaties variëren tussen .53 en .71), 

hetgeen erop wijst dat de vragenlijst op coherente wijze is ingevuld. 

 

Gevraagd op welke aspecten men vindt dat men zichzelf nog verder moet ontwikkelen om een echt 

goede coach te worden, noemen de coaches de volgende aspecten (elk door meerdere genoemd): 

minder zelf oplossen en meer uit het team laten komen; komen tot goede en gerichte doelen; beter 

omgaan met communicatieproblemen, onverschilligheid, weerstanden; vragen stellen die nadenken en 

verdieping stimuleren; meer werken op maat, afgestemd van de ontwikkeling en behoeften van 

leraren, het team en de school; leren over groepsdynamiek en beïnvloedingsstrategieën; voorkomen 

dat ontwikkeling stagneert en zorgen voor borging. 

De expertcoaches noemen veel minder aspecten waarop de coaches zich nog zouden moeten 

ontwikkelen; ten aanzien van een aantal coaches benoemen zij vooral waar ze goed in zijn, bij enkelen 

daarvan wordt opgemerkt dat het goed zou zijn om iemand te hebben om te sparren of te spiegelen. 

Ten aanzien van enkele coaches geven ze aan dat die nog meer zelfvertrouwen moeten ontwikkelen, 

en bij enkele andere coaches dat die minder moeten sturen of zelf doen en meer moeten coachen. 
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D  Eindmetingen centrale indicatoren 

 

3.12 Schoolcultuur, eindmeting (vergeleken met beginmeting) 

 

In juni 2014 is door de onderzoekers op alle deelnemende scholen in de eerste tranche voor de tweede 

maal onder de leraren de vragenlijst cultuur uitgezet. In PO werd meegedaan door 178 leraren, 

waarvan 66 bij de start van het schooljaar waren geregistreerd als deelnemer aan leerKRACHT. Van 

deze 66 hebben er 23 meegedaan aan de voormeting met de PDH en 43 niet. In VO werd meegedaan 

door 184 leraren, waarvan 34 deelnemers aan leerKRACHT. Van deze 34 hebben er 22 meegedaan 

aan de voormeting met de PDH en 12 niet. In beide sectoren zijn de gemiddelden op alle schalen over 

de cultuur niet significant verschillend tussen deelnemers en niet-deelnemers aan leerKRACHT en ook 

niet tussen deelnemers die wel en die niet hebben meegedaan aan de voormeting met de PDH. Op alle 

onderscheiden schalen zijn de gemiddelden in PO significant hoger dan die in VO. Zie voor de details 

de tabel in bijlage 1. 

In de sector PO zijn de gemiddelden op de schalen bij de eindmeting meestal (significant) hoger dan 

bij de beginmeting en in de sector VO is dit soms het geval. In de tabel in bijlage 1 kan dit per sector 

per schaal worden vergeleken. In de tabel hieronder staan de betreffende gemiddelden, aangevuld met 

het verschil tussen begin- en eindmeting. Omdat, zoals bekend (zie eerder in dit rapport), de respons 

qua omvang en deelnemende leraren varieerde per school per meting, kunnen de gemiddelden op de 

beginmeting en eindmeting niet zonder voorbehoud met elkaar worden vergeleken. Bij elk verschil 

tussen begin- en eindmeting is immers onduidelijk in hoeverre dit verschil reëel is of een gevolg van 

het feit dat in beide gevallen (gedeeltelijk) verschillende leraren de vragenlijst hebben ingevuld en de 

perceptie van cultuur nu eenmaal voor een belangrijk deel individueel varieert (zie par. 3.4). Ter 

controle is nagegaan welke individuele leraren, voorzover traceerbaar, aan beide metingen hebben 

meegedaan (aan de hand van de leraren die meededen aan de beginmeting met de PDH en die daarbij 

elk een unieke code kregen), en zijn hun gemiddelden aan de tabel toegevoegd (zie rechterhelft). 

Omdat het hierbij gaat om precies dezelfde personen, kan het verschil tussen begin- en eindmeting 

zuiver statistisch worden getoetst (met een zogenoemde pairwise T-test, zie voor de details bijlage 1).  

 

 Alle respondenten De leraren die traceerbaar beide keren invulden 

 PO VO PO VO 

 begin eind verschil begin eind verschil begin eind verschil begin eind verschil 

N> 364 178  346 184  22 22  21 21  

1 Samenwerking 3,01 3,26 0,25 2,81 2,86 0,05 3,03 3,23 0,20 2,83 2,98 0,15 

2 Vertrouwen 3,05 3,29 0,24 3,05 2,97 -0,08 3,10 3,35 0,25 2,91 2,98 0,07 

3 Doelen 3,23 3,32 0,09 2,90 2,93 0,03 3,32 3,20 -0,12 2,98 3,03 0,05 

4 Ontwikkeling lespraktijk 2,87 3,34 0,47 2,87 3,02 0,15 3,03 3,53 0,50 2,88 3,15 0,27 

5 Sfeer 3,44 3,61 0,17 3,44 3,36 -0,08 3,51 3,66 0,15 3,52 3,47 -0,05 

6 Onderzoek 2,69 3,13 0,44 2,39 2,55 0,16 2,80 3,27 0,47 2,48 2,51 0,03 

7 Visie 2,84 3,04 0,20 2,42 2,41 -0,01 2,84 2,95 0,11 2,33 2,47 0,14 

8 Leiding geven aan ow 1 2,81 3,11 0,30 2,47 2,59 0,12 2,78 3,05 0,27 2,40 2,67 0,27 

9 Leiding geven aan ow 2 2,86 3,03 0,17 2,52 2,55 0,03 3,02 3,10 0,08 2,54 2,54 0,00 

Schoolfocus (schalen 3. 7. 8. 9) 2.94 3,13 0,19 2,58 2,62 0,04 3,00 3,08 0,08 2,56 2,68 0,12 

Samen leren (schalen 1, 4, 6) 2,86 3,25 0,39 2,69 2,81 0,12 2,95 3,38 0,43 2,72 2,88 0,16 

Veilig team (schalen 2, 5) 3,24 3,45 0,21 3,25 3,16 -0,09 3,30 3,50 0,20 3,22 3,22 0,00 

Schoolcultuur (schalen 1 t/m 9) 2,98 3,24 0,26 2,76 2,80 0,04 3,05 3,27 0,22 2,76 2,87 0,11 

 

Hieruit blijkt dat in het PO de gemiddelde scores op de eindmeting op vijf van de negen schalen 

duidelijk en significant hoger zijn dan op de beginmeting (vet gezet). Dit is vooral het geval op de 

schalen ‘Ontwikkeling lespraktijk’ en ‘Onderzoek’ en de mede daarop gebaseerde schaal ‘Samen 

leren’ (duidelijk passend bij de doelstellingen van leerKRACHT). Bij ‘Ontwikkeling lespraktijk’ komt 

de grootte van het verschil (een halve schaalpunt) ongeveer overeen met één standaardafwijking. 
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De uitkomsten in de linkerhelft van de voorgaande tabel, over alle respondenten, blijken min of meer 

overeen te komen met die in de rechterhelft, hetgeen de resultaten ondersteunt. 

In het VO verschillen in de rechterhelft van de tabel de gemiddelde scores op de eindmeting weinig 

van die op de beginmeting, met uitzondering van ‘Ontwikkeling lespraktijk’ en van ‘Leiding geven 

aan onderwijs 1’ (waarvan de items kunnen worden gezien als concretiseringen van het door 

leerKRACHT beoogde proces waarin de schoolleider actief op de werkvloer leraren stimuleert en 

ondersteunt). Bij deze sector blijken de uitkomsten in beide helften van de tabel niet heel duidelijk 

overeen te komen. Dit kan betekenen dat, op in ieder geval een aantal scholen, de aan de begin- en 

eindmeting deelnemende groepen leraren elkaar slechts gedeeltelijk overlappen. Dat de overeen-

komsten bij de sector PO, zoals hiervoor beschreven, groter zijn, zou dan kunnen komen doordat de 

teams in die sector gemiddeld een stuk kleiner zijn zodat alleen al daardoor de kans groter is dat 

ongeveer dezelfde leraren aan beide metingen deelnamen. Al met al blijken de verschillen in het VO 

tussen beginmeting en eindmeting beperkt te zijn. 

Ter extra vergelijking zijn in beide sectoren, PO en VO, de data van beginmeting en eindmeting van 

alle respondenten (zoals verwerkt in de linkerhelft van de tabel op de vorige bladzijde) geaggregeerd 

naar schoolniveau, waarna beide bestanden, beginmeting en eindmeting, met de schoolgemiddelden op 

de schalen per school, aan elkaar zijn gekoppeld en het verschil tussen begin- en eindmeting daardoor 

op vergelijkbare wijze kon worden getoetst als hierboven bij de rechterhelft van de tabel is 

beschreven. Dat leidde tot grotendeels vergelijkbare uitkomsten als bij de in de rechterhelft van de 

tabel opgenomen uitkomsten bij de individueel traceerbare leraren, waarbij in beide sectoren de 

gemiddelden op vrijwel dezelfde schalen significant verschilden tussen beide metingen. Kortom: de 

rechterhelft van de tabel geeft een behoorlijk betrouwbaar en representatief beeld van de verschuiving 

in de ervaring van de cultuur op school die zich bij de leraren tussen oktober en juni heeft voorgedaan. 

 

Op verzoek van het landelijke leerKRACHT team zijn door de onderzoekers ook de gegevens 

verzameld over de schoolcultuur op de scholen van de 2
e
 tranche (gestart in januari 2014,  14 scholen 

voor PO en 6 scholen voor VO) tijdens een beginmeting (in januari-februari 2014) en een eindmeting 

(in juni 2014) en zijn deze geanalyseerd en zijn de uitkomsten aan de schoolleiders teruggekoppeld. 

De uitkomsten daarvan zijn toegevoegd aan bijlage 1. De verschillen tussen beginmeting en 

eindmeting zijn in beide sectoren zowel getoetst alsof beide metingen verschillende groepen vormen 

(independent samples) als, geaggregeerd op schoolniveau, rekening houdend met het feit dat beide 

metingen plaatsvonden op dezelfde scholen (pairwise). In beide gevallen blijkt dat de scores op de 

schalen voor cultuur in de sector PO gemiddeld rond 0,15 schaalpunt hoger liggen dan in de sector VO 

en dat in beide sectoren de scores op de eindmeting gemiddeld rond 0,15 schaalpunt hoger liggen dan 

op de beginmeting, welk verschil bij de meeste schalen ook statistisch significant is (zie bijlage 1). 
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3.13 Monitor Enthousiasme, tweede serie metingen (mrt-jun) (vergeleken met eerste serie) 

Als vervolg op de eerste serie metingen door leerKRACHT van het enthousiasme (zie 3.5) is de 

betreffende digitale vragenlijst in de maanden maart-juni maandelijks opnieuw ingevuld door (een 

aantal van) de aan leerKRACHT deelnemende leraren. In toenemende mate betrof dit leraren van 

verschillende, in de loop van het schooljaar gestarte transformatieteams (het aantal in de loop van het 

jaar gestarte teams varieert per school, van 2 tot 7). Omdat dit onderzoek zich richt op team 1 van elke 

school, hebben de hieronder beschreven uitkomsten alleen daarop betrekking. Zie hiervoor de 

volgende tabel, waarin de in 3.5 reeds vermelde uitkomsten over de perioden 1 (oktober-december) en 

2 (januari-februari) nu zijn aangevuld met die in de perioden 3 (maart-april) en 4 (mei-juni). 

 

Gemiddelde scores per item (1-10) per sector (PO / VO) per periode (1-4) in team 1 

 PO VO 

Periode > 1 2 3 4 1 2 3 4 

1  Ik ben er enthousiast over dat onze school meedoet aan leerKRACHT 4,48 4,47 4,26 4,09 4,18 4,02 3,97 4,12 

2  Ik ben ervan overtuigd dat de onderwijskwaliteit binnen onze school gaat 

verbeteren doordat onze school meedoet aan leerKRACHT 

4,43 4,42 4,30 3,98 3,98 3,93 4,05 3,93 

3  Ik ben ervan overtuigd dat mijn professionele ontwikkeling als docent erbij 

is gebaat dat onze school meedoet aan leerKRACHT 

4,50 4,44 4,26 4,09 4,11 4,04 3,95 3,95 

4  Ik ben tevreden over de steun die ik de afgelopen twee weken van de 

schoolleiding heb gekregen bij het leerKRACHT initiatief 

4,18 4,02 3,94 3,59 3,51 3,33 3,37 3,22 

5  Ik ben tevreden over de samenwerking met de coach in de afgelopen twee 

weken 

4,34 4,06  4,02 3,53 4,08 3,55  3,39 3,45 

6  Ik ben tevreden over de communicatie over het leerKRACHT initiatief naar 

mij als leraar in de afgelopen twee weken 

4,09 3,99 3,76 3,53 3,53 3,48 3,31 3,19 

7  Ik weet waarop ik mij de komende tijd in mijn professionele ontwikkeling als 

docent wil richten 

4,22 4,28 4,25 4,05 3,89 3,86 3,67 3,89 

8  Ik weet waar voor ons als transformatieteam de komende tijd de 

belangrijkste uitdagingen liggen 

4,23 4,23 4,10 3,92 3,71 3,78 3,67 3,46 

9  Ik heb de afgelopen twee weken van een collega feedback gekregen die 

mij helpt in mijn professionele ontwikkeling als docent 

3,93 3,63  3,88 3,23 3,55 3,03  3,09 2,98 

10  Ik heb de afgelopen twee weken aan een collega feedback gegeven die 

hem/haar helpt in zijn/haar professionele ontwikkeling als docent 

4,04 3,61  4,12 3,47 3,47 3,09 3,16 3,28 

 

In de sector PO zien we dat bij min of meer elk item het gemiddelde in de loop van het jaar daalt, 

soms meteen na de eerste periode, soms pas in de vierde periode, en bij een aantal items meer 

geleidelijk van periode tot periode. Bij de interpretatie hiervan is voorzichtigheid nodig, omdat van 

meetmoment tot meetmoment niet steeds dezelfde leraren de vragenlijst hebben ingevuld (en de 

invulling anoniem gebeurde zodat de gemiddelden tussen de perioden helaas niet kunnen worden 

vergeleken over alleen de leraren die alle keren respondeerden). Hoewel de aantallen respondenten per 

periode behoorlijk groot zijn en het gemiddelde per periode de variatie tussen de metingen binnen die 

periode uitmiddelt, zijn de gemiddelden tussen de perioden strikt genomen niet naadloos vergelijkbaar, 

maar de dalende trend bij de eerste zes items lijkt niet goed te kunnen worden verklaard doordat 

sommige leraren bij sommige metingen niet hebben gerespondeerd. Bij de laatste twee items, die, 

vergeleken met de andere items, zijn gerelateerd aan concreet gedrag (maar wel gekoppeld aan de 

waardering daarvan), gaat het gemiddelde op en neer, wat voor gedrag niet vreemd is. Voor alle items 

geldt dat de gemiddelden in de vier perioden significant verschillen. 

In de sector VO zijn het opnieuw alleen de items 5 en 9 waarbij de gemiddelden in de vier perioden 

significant verschillen, en in de tabel is duidelijk te zien dat dit wordt veroorzaakt door de plotselinge 

afname na de eerste periode; daarna blijft de tevredenheid gemiddeld genomen vrijwel constant. 

Bijlage 2 bevat zowel per meting (13 metingen) als per periode (vier perioden) het aantal respondenten 

en de betrouwbaarheid, het gemiddelde en de standaarddeviatie van de overkoepelende schaal 

Enthousiasme. Daaruit blijkt dat in de tweede helft van het jaar het gemeten enthousiasme, vergeleken 

met de eerste twee perioden, gemiddeld nog iets verder afnam, met name in mei-juni in het PO.  
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In bijlage 4 staan de gemiddelden per school, waaraan kan worden afgelezen dat de afname tijdens het 

jaar zich per school bekeken bij de meeste scholen voordeed. Bij drie scholen voor PO en één school 

voor VO bleef het gemiddelde vrijwel gelijk of nam het iets toe (maar niet significant), bij negen 

scholen voor PO en drie scholen voor VO nam het significant af, en bij de overige acht scholen voor 

PO en vier scholen voor VO nam het af, maar was het verschil niet significant. 
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3.14 Pedagogisch-didactisch handelen van leraren, eindmeting (vergeleken met beginmeting)  

 

In juni 2014 is door de onderzoekers aan alle leraren die aan de beginmeting met de PDH hadden 

meegedaan, nogmaals verzocht de PDH in te (doen) vullen. In het PO zijn gegevens ontvangen van 30 

leraren van 9 scholen, waarvan bij 18 leraren de lijst was ingevuld door zowel de leraar zelf als 

zijn/haar leerlingen, bij 9 leraren alleen door de leerlingen en bij 3 leraren alleen door de leraar zelf. 

Vergeleken met de beginmeting hebben toen 61 leraren zelf de vragenlijst ingevuld en nu slechts 21 

(34%) en is de vragenlijst toen ingevuld door de leerlingen van 48 leraren en nu 27 (56%). In het VO 

zijn gegevens ontvangen van 33 leraren van 9 scholen, waarbij bij 12 leraren alleen van de leerlingen. 

Vergeleken met de beginmeting hebben toen 57 leraren zelf de vragenlijst ingevuld en nu 33 (58%) en 

is de vragenlijst toen ingevuld door de leerlingen van 67 leraren en nu 33 (49%).
11

 In beide sectoren 

bleken alle schalen over het geheel opnieuw voldoende betrouwbaar, zie bijlage 3 voor de details. 

Ter controle op de vergelijkbaarheid tussen de leraren die alleen aan de beginmeting meededen en de 

leraren die ook aan de eindmeting meededen is getoetst in hoeverre beide groepen op de beginmeting 

van elkaar verschillen. In het PO varieerden de gemiddelden op de schalen van de tweede groep 

leraren (die aan beide metingen meededen) op de beginmeting van afgerond 0,3 schaalpunt lager tot 

afgerond 0,3 schaalpunt hoger maar was het verschil op geen enkele schaal significant. Bij de 

leerlingen zijn de gemiddelden 0,1 tot 0,4 hoger, en op de meeste schalen significant (zoals te 

verwachten gezien het grote aantal leerlingen). In het VO waren de gemiddelden op de schalen van de 

tweede groep (die aan beide metingen meedeed) steeds 0,1 tot 0,5 schaalpunt lager (met uitzondering 

van de schaal Geven van les, uitleg en instructie, waar beide gemiddelden afgerond gelijk waren) en 

bij twee schalen significant lager (namelijk Zorgen voor een goed leerklimaat en Leerlingen helpen bij 

het sturen van hun leerproces). Bij de leerlingen waren de gemiddelden 0,0 tot 0,2 lager, maar op geen 

enkele schaal significant. In het PO scoren de leerlingen van de leraren die aan beide metingen 

meededen het handelen van hun leraren dus op de meeste schalen hoger dan de leerlingen van de 

leraren die alleen aan de voormeting meededen, en in het VO schatten de leraren die aan beide 

metingen meededen zichzelf op de beginmeting op twee schalen lager in dan de leraren die alleen aan 

de voormeting meededen. Aangezien in zowel PO als VO de verschillen op de meeste schalen slechts 

de omvang hadden van één of enkele tienden van een schaalpunt en de verschillen die significant 

waren in het PO alleen betrekking hadden op de leerlingen en in het VO alleen op de leraren, kan de 

conclusie worden getrokken dat de leraren die aan beide metingen deelnamen in hun handelen redelijk 

representatief zijn voor alle leraren die aan de beginmeting deelnamen. 

Tegen deze achtergrond kunnen de verschillen tussen beginmeting en eindmeting als volgt worden 

samengevat. In het PO liggen de gemiddelde schaalscores van de leraren die aan beide metingen 

meededen op alle schalen op de eindmeting hoger dan op de beginmeting. Het verschil varieert van 0,1 

tot 0,8 schaalpunt en is bij vier schalen significant (gezien de kleine n uitgaande van p<.10): 1 

leerklimaat, 3 lesgeven, 5 opdrachten en het overall repertoire. Bij de leerlingen varieert het verschil 

van 0,0 tot 0,2 schaalpunt hoger, en is het verschil bij twee schalen significant: 3 het nut van de 

leerstof laten zien en 8 helpen zelf te werken en te leren. In het VO zijn de gemiddelde schaalscores 

van de leraren die aan beide metingen meededen op de eindmeting 0,0 tot 0,3 schaalpunt hoger en is 

het verschil bij twee schalen significant (bij p<.10): 8 ondersteunen sturen leerproces en 10 geven van 

feedback. Bij de leerlingen varieert het verschil van 0,0 tot 0,3 schaalpunt hoger en is het verschil bij 

vijf schalen significant: 3 nut van de leerstof, 4 verbanden tussen vakken, 7 inspelen op verschillen, 9 

volgen van het leerproces en het overall repertoire. De significante verschillen tussen beginmeting en 

eindmeting zijn in bijlage 3 vet gezet. 

                                                 
11

 De naar verhouding tegenvallende respons van de leraren in het PO heeft misschien te maken met het in 

dezelfde periode aan de scholen gedane verzoek om over meerdere jaren de gestandaardiseerde leerlingresultaten 

voor het onderzoek ter beschikking te stellen, waar meerdere scholen grote moeite mee hadden. 
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E  Metingen ter vergelijking op andere scholen 

 

3.15 Schoolcultuur op andere scholen 

 

Van de scholen in de 3
e
 tranche van leerKRACHT (start september 2014) zijn er acht bereid gevonden 

(vijf in PO en drie in VO) om, ter vergelijking met de uitkomsten op de onderzoeksscholen, alvast in 

juni 2014 metingen van Schoolcultuur en Pedagogisch-didactisch handelen te laten uitvoeren. De 

vragenlijst schoolcultuur is ingevuld door 61 leraren in PO en 50 leraren in VO. De uitkomsten zijn 

opgenomen in een tabel die is toegevoegd aan bijlage 1. Uit vergelijking tussen deze gegevens en de 

schaalgemiddelden bij de onderzoeksscholen in PO resp. VO blijkt dat de uitkomsten op deze andere 

scholen min of meer overeenkomen met de resultaten op de beginmeting in PO resp. de begin- en 

eindmeting (die immers niet sterk verschilden) in VO. Op de vijf andere PO scholen zijn de 

gemiddelden op de schalen Samenwerking en Leiding geven aan onderwijs 1 hoger dan op de 20 PO 

onderzoeksscholen, en op de drie andere VO scholen zijn de gemiddelden op Vertrouwen en Visie wat 

lager dan op de 12 VO onderzoeksscholen, maar op de overige schalen scheelt het weinig. Al met al 

zijn de uitkomsten van de vragenlijst Schoolcultuur op de andere scholen goeddeels vergelijkbaar met 

de uitkomsten op de beginmeting van de in 1
e
 tranche aan leerKRACHT deelnemende scholen. 

 

3.16 Pedagogisch-didactisch handelen van leraren op andere scholen 

 

Van de in 3.15 genoemde 3
e
 tranche scholen zijn van de vijf PO scholen PDH gegevens beschikbaar 

gekomen van 20 leerkrachten en 436 leerlingen, waarbij één leerkracht alleen zelf de PDH heeft 

ingevuld en bij één andere leerkracht de PDH alleen door de leerlingen is ingevuld. Van twee van de 

drie VO scholen zijn PDH gegevens ontvangen van zes leraren en 119 leerlingen, waarbij van twee 

leraren alleen van de leerlingen en niet van de leraren zelf. 

De verkregen resultaten zijn toegevoegd aan bijlage 3, en ter vergelijking naast de uitkomsten van 

tranche 1 geplaatst. 

In het PO zijn de schaalgemiddelden bij de responderende leraren in tranche 3 ongeveer gelijk aan of 

0,1 tot 0,3 schaalpunt lager dan bij de leraren in tranche 1 op de eindmeting, waarbij het verschil bij 

twee schalen significant is: 2 lesgeven en 10 geven van feedback. Bij de leerlingen zijn de 

schaalgemiddelden in tranche 3 rond 0,1 tot 0,4 schaalpunt lager, en bij alle schalen is het verschil 

significant, maar dat komt vooral door het relatief grote aantal leerlingen (N=rond 500 in tranche 1 en 

ruim 400 in tranche 3). De schaalgemiddelden liggen gemiddeld bij de leraren en de leerlingen in 

tranche 3 dus lager dan op de eindmeting bij de leraren en leerlingen in tranche 1, maar vergeleken 

met de beginmeting in tranche 1 liggen de gemiddelden bij de leraren in tranche 3 gemiddeld iets 

boven die in tranche 1 en bij de leerlingen gemiddeld ongeveer gelijk. 

In het VO zijn de schaalgemiddelden bij de leraren in tranche 3 bij één schaal lager maar bij alle 

andere scholen hoger dan in tranche 1 en is het verschil bij één schaal significant (7 inspelen op 

verschillen), maar hierbij moet worden bedacht dat het aantal leraren in het VO in tranche 3 erg klein 

is (N=6) zodat de specifieke samenstelling van de steekproef c.q. het antwoordpatroon van een 

specifieke respondent een grote invloed kan hebben. Bij inspectie van de data bleek inderdaad dat één 

van de betreffende leraren zichzelf op veel items met een 5 scoorde, waaronder op alle items van de 

zojuist genoemde schaal. Bij de leerlingen zijn de schaalgemiddelden ongeveer gelijk of iets hoger, 

maar nergens significant. 

Alles afwegend lijkt het erop dat, enigszins vergelijkbaar met de situatie bij Schoolcultuur (zie 3.15), 

het Pedagogisch-didactisch handelen van de leraren in tranche 3 zoals gemeten bij leraren en 

leerlingen gemiddeld min of meer vergelijkbaar is met dat van de leraren in tranche 1 op de 

beginmeting in het PO en op de begin- en eindmeting in het VO. 
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F  Gegevens over leerlingresultaten 

 

3.17 Gestandaardiseerde leerlingresultaten 

 

Van 11 van de 20 scholen voor PO die in 2013-2014 aan de 1
e
 tranche van leerKRACHT deelnamen, 

zijn gegevens verkregen over de Cito-toetsresultaten voor rekenen/wiskunde (leerjaren 3-7) en 

begrijpend lezen (leerjaren 4-7) over de jaren 2010-2014.12  

Voor het onderzoeken van eventuele effecten van leerKRACHT op leerlingprestaties zijn alleen 

gestandaardiseerde toetsgegevens bij de PO-scholen verzameld. De VO-scholen zijn, na overleg met 

de opdrachtgever, niet meegenomen, omdat uit een inventarisatie onder de VO-scholen bleek dat zij 

niet, of onvoldoende lang, met gestandaardiseerde toetsen werken. Er is gekozen voor het gebruiken 

van de toetsen met de grootste voorspellende waarde voor de schoolloopbaan van leerlingen. Dit zijn 

de toetsen voor begrijpend lezen en rekenen/wiskunde.
13

 Voor beide domeinen zijn er toetsen voor de 

leerjaren 3 t/m 7. Voor rekenen/wiskunde is gebruik gemaakt van de eindtoetsen/entreetoetsen. Bij 

begrijpend lezen bleek dat de meeste scholen de (niet verplichte) eindtoets/entreetoets niet afnemen en 

zijn de gegevens van de mediotoetsen gebruikt. Alle 20 PO-scholen hebben in juni 2014 het verzoek 

ontvangen om de toetsgegevens over de afgelopen vijf jaar aan te leveren, evenals een lijst met de 

namen van de leerkrachten en de klassen waarin zij werkten in het schooljaar 2013-2014. Dit laatste 

was om te kunnen nagaan welke leerkrachten van welke klassen zelf meededen aan LeerKRACHT.14  

Bij het verzoek was een handleiding voor het exporteren van toetsresultaten meegeleverd. De 

ontvangen exportbestanden zijn ingelezen en opgeschoond.15 In de analyse zijn alleen scholen 

betrokken met toetsresultaten van tenminste vijf leerlingen per schooljaar, leerjaar en toetsdomein. In 

de analyse zijn de resultaten gewogen met het aantal aan de toetsafname deelnemende leerlingen. Per 

school, schooljaar en leerjaar is per toetsdomein de afwijking bepaald van de gemiddelde score op de 

vaardigheidsschaal ten opzichte van het gemiddelde van de landelijke normgroep. Deze verschilscore 

was de rekeneenheid voor de analyse, waarin per school, schooljaar en toetsdomein de leerjaren zijn 

samengenomen. 

Van 5 van de 11 leerKRACHT scholen zijn gegevens verkregen over welke leerkrachten in welke 

klassen werkten in het schooljaar 2013-2014. Dit betrof in totaal 61 leerkrachten. Daarvan waren, 

volgens de eerder van leerKRACHT ontvangen lijst van deelnemende scholen en leerkrachten in de 1
e
 

tranche, 21 leerkrachten deelnemer aan een transitieteam op hun school. 

In de tabel op de volgende bladzijde staan de gemiddelde afwijkingsscores op de vaardigheidsschaal 

per groep scholen/leerkrachten per toetsdomein per leerjaar ten opzichte van de landelijke normgroep 

bij de betreffende Citotoetsen. 

 

                                                 
12

 Met dank aan Eelco van Aarsen van Oberon voor de uitgevoerde analyses op de verkregen toetsgegevens en 

aan Ditte Lockhorst voor de gedetailleerde beschrijving en verantwoording van de gevolgde werkwijze. 
13

  Zie E. van Aarsen, J. Roeleveld en J.W. Luyten. (2014). De voorspellende waarde van LOVS-toetsen voor 

schoolsucces. Utrecht: Oberon. 
14

 Omdat de respons tot vlak voor de zomervakantie van 2014 erg tegenviel, is de periode van dataverzameling, 

wederom in overleg met de opdrachtgever, verlengd tot begin september 2014. De scholen hebben meerdere 

herinneringen per mail ontvangen, ook vanuit LeerKRACHT, en ze zijn allemaal gebeld. Ondanks deze 

responsverhogende activiteiten hebben toch slechts 11 leerKRACHT scholen en drie vergelijkingsscholen de 

gevraagde gegevens aangeleverd.  
15

 Er is uitgegaan van het afnamemoment: bijvoorbeeld leerlingen uit groep 6 die een toetsversie voor groep 5 

hebben gemaakt, zijn gerekend bij groep 6. Terug- of vooruit toetsen heeft daardoor geen effect op de scores. 

Toetsen die buiten de door Cito voorgeschreven toetsperiode zijn afgenomen zijn niet meegeteld (medio: jan-

mrt; eind: mei-juli). Per domein (RW of BL) is per leerling maar één score meegeteld, namelijk de hoogste 

score.  
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Cito toetsresultaten rekenen/wiskunde en begrijpend lezen in 2010-2014 gemiddeld over de leerjaren 

(in afwijkingsscores ten opzichte van de landelijke normgemiddelden op de vaardigheidsschaal) 
 Rekenen/wiskunde (eindtoets/entreetoets) Begrijpend lezen (medio toets) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

11 leerKRACHT scholen (1e tranche, 2013-2014) * -5,0 -4,9 -3,0 -2,5 -1,2 -5,0 -4,0 -3,4 -2,6 -2,1 

     > deelnemende leraren op 5 scholen (N=21) * -4,8 -2,7 -2,0 -1,0 -2,1 -1,6 -0,6 1,2 0,1 -2,1 

     > overige leraren op deze 5 scholen (N=40) * -6,8 -4,8 -5,3 -3,5 -2,8 -4,5 -4,9 -5,2 -1,6 -1,6 

3 andere scholen ter vergelijking (3e tranche, 2014-2015) 2,2 3,0 2,2 1,8 2,1 8,2 2,8 2,5 2,0 3,1 

* Van 5 van de10 leerKRACHT scholen zijn de namen van de leerkrachten verkregen waarbij in hun klassen in 2013-2014 de toetsen zijn afgenomen 

 

In de 1e regel van de tabel is te zien dat op de 11 scholen die in 2013-2014 aan leerKRACHT 

deelnamen en die hun toetsresultaten beschikbaar hebben gesteld, de resultaten voor beide domeinen 

gemiddeld duidelijk lager zijn dan de normgemiddelden, maar in de loop van de periode 2010-2014 

wel geleidelijk hoger worden. De stijging van 2013 naar 2014 volgt deze trend en kan dus niet aan de 

deelname van de scholen en leerkrachten aan leerKRACHT worden toegeschreven. De relatief lage 

gemiddelden (vergeleken met de norm, en ook met de vergelijkingsscholen, zie 3.18) en de vanaf 2010 

stijgende trend op deze scholen (die zich op de vergelijkingsscholen niet voordoet) duiden er mogelijk 

op dat deze scholen al enige jaren werken aan verbetering van de leerlingresultaten. 

In de 2
e
 en 3

e
 regel blijkt dat de stijgende trend op de vijf scholen waarvan de namen van de 

leerkrachten met hun klassen zijn verkregen, in de klassen van de leerkrachten die zelf aan 

leerKRACHT deelnamen bij rekenen doorloopt tot 2013 (het gemiddelde in 2014 is weer lager) en de 

gelijkblijvende trend bij begrijpend lezen tot 2012 (de gemiddelden in 2013 en 2014 zijn weer lager), 

in tegenstelling tot de klassen van de overige leerkrachten, waar de stijgende trend bij 

rekenen/wiskunde doorloopt tot 2014 en de gelijkblijvende trend bij begrijpend lezen tot 2013. Ook 

deze gegevens wijzen niet op een positief effect van deelname aan leerKRACHT op de betreffende 

toetsresultaten, maar het aantal scholen en leerkrachten waarvan de betreffende gegevens beschikbaar 

zijn, is in feite te gering om er met voldoende betrouwbaarheid conclusies aan te kunnen verbinden. 

De mogelijkheden om aan de hand van gestandaardiseerde toetsresultaten eventuele effecten van 

leerKRACHT te onderzoeken, zijn in dit onderzoek belemmerd door de beperkte periode die in het 

onderzoek kon worden bestreken, waarbij de periode voor eventuele doorwerking van leerKRACHT 

op het domein begrijpend lezen nog eens extra werd ingeperkt doordat bij dat domein gebruik moest 

worden gemaakt van mediotoetsen (afname in januari-maart). Een tweede belemmering wordt 

gevormd door het beperkte aantal scholen en leerkrachten waarvan de benodigde gegevens 

beschikbaar zijn gekomen. 

 

3.18 Gestandaardiseerde leerlingresultaten op andere scholen 

 

Van drie van de vijf andere scholen voor PO waarvan ter vergelijking vragenlijstgegevens zijn 

verkregen (zie 3.16), zijn ook gegevens verkregen over de Cito-toetsresultaten voor rekenen/wiskunde 

en begrijpend lezen. De betreffende gegevens zijn in de laatste regel toegevoegd aan de tabel in 3.17 

hierboven. Daaruit blijkt dat op deze drie scholen de gemiddelde toetsresultaten bij beide vakken 

hoger zijn dan de norm, en dat de resultaten, afgezien van een opvallende piek bij begrijpend lezen in 

2010, over de periode 2010-2014 enigszins fluctueren maar in essentie vrij stabiel zijn. 
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4  Analyses van verschillen, verbanden, veranderingen en effecten 

 

4.1 De verklarende waarde van persoonskenmerken 

 

In verschillende vragenlijsten is ook gevraagd naar enkele persoonskenmerken. Door deze te relateren 

aan de metingen op de schalen wordt duidelijk in hoeverre die kenmerken daarmee samenhangen. 

De met de vragenlijst Cultuur verkregen persoonskenmerken geslacht, hoogste opleiding, bevoegdheid 

(in VO tweedegraads en eerstegraads), ervaring als leraar in het onderwijs, en ervaring op deze school, 

blijken niet met elkaar samen te hangen en ook niet met de negen schalen in de vragenlijst, de drie 

schalen op basis van de factoranalyse en de overallschaal Schoolcultuur. De enige significante relaties 

(bij een significantieniveau van .01 vanwege de grote N, om grote aantallen weinig zeggende 

significante uitkomsten te voorkomen) betreffen de twee correlaties tussen de mate van ervaring als 

leraar en de ervaring op deze school met de schaal ‘Ontwikkeling lespraktijk’. Deze correlaties zijn 

beide -.20 en dus in absolute hoogte amper betekenisvol (ook al zijn ze negatief). 

De score op de overkoepelende schaal van de PDH (het gehele handelingsrepertoire) verschilt bij de 

leraren niet significant tussen mannen en vrouwen in zowel PO als VO en bij de leerlingen niet 

significant tussen jongens en meisjes in PO, maar wel in VO; de jongens in het VO scoren het 

repertoire van pedagogisch-didactisch handelen van hun leraren gemiddeld hoger dan de meisjes 

(p=.024), maar het verschil is klein (0,1 schaalpunt) en daardoor niet betekenisvol. 

De vragenlijst Cultuur is ingevuld door 57 van 61 leraren PO die de vragenlijst PDH hebben ingevuld 

(93%) en door 47 van de 57 leraren VO die dit hebben gedaan (82%). De persoonskenmerken en de 

scores op de cultuurschalen uit de data van de vragenlijst Cultuur zijn toegevoegd aan de data van de 

vragenlijst PDH. Daardoor konden ook de kenmerken ervaring, ervaring op deze school, opleiding en 

bevoegdheid en de scores op de cultuurschalen worden gerelateerd aan de scores op de PDH. 

Van de genoemde persoonskenmerken is in de sector PO slechts één significant verband met één van 

de PDH-schalen gevonden, namelijk een correlatie van .30 (p=.047) tussen het aantal jaren ervaring 

als leerkracht en de score van de leerkracht op de schaal ‘leerlingen stimuleren om te leren en zich te 

ontwikkelen’. Omdat het verband beperkt is en slechts één van de 30 berekende correlaties betreft, kan 

hieraan niet veel betekenis worden gehecht. In de sector VO is wel een consistente significante relatie 

aangetroffen tussen het aantal jaren ervaring en ook het aantal jaren ervaring op de betreffende school 

met de meeste PDH-schalen en met de overkoepelende schaal ‘repertoire’. De correlatie met repertoire 

is .47 (p=.002) en met de meeste onderliggende schalen tussen .37 en .50. Er is geen significant 

verband tussen de bevoegdheid (1
e
 of 2

e
 graads) en de scores op de PDH. 

 

4.2 Verschillen tussen scholen, vakken, afdelingen en leerjaren 

 

Het project leerKRACHT probeert primair aan te grijpen bij de cultuur van leiding geven aan 

onderwijs en samenwerken tussen docenten op de scholen. Het is dus relevant na te gaan in hoeverre 

de uitkomsten op de verschillende metingen verschillen tussen de scholen laten zien. 

Bijlage 4 geeft een overzicht van de gemiddelden op de overallschalen Schoolcultuur, Enthousiasme, 

PDH repertoire (antwoorden leraren) en PDH repertoire (antwoorden leerlingen) bij de beginmetingen. 

Deze gemiddelden per school lopen bij Schoolcultuur (4-puntsschaal) van 2,7 tot 3,5 in PO en van 2,5 

tot 3,1 in VO, bij Enthousiasme van 3,3 tot 4,8 in PO en van 3,2 tot 4,2 (met een uitschieter naar 4,8) 

in VO, bij het PDH repertoire volgens de leraren van 2,6 tot 4,0 in PO en van 2,7 tot 3,5 (met een 

uitschieter naar 3,9) in VO, en volgens de leerlingen van 2,6 tot 4,0 in PO en van 2,9 tot 3,6 in VO. 

De indeling in scholen verklaart rond 20% in de variabele Schoolcultuur (21% in PO, 17% in VO), 

zo’n 25-30% in de variabele Enthousiasme (32% in PO, 23% in VO), 35-40% in de variabele PDH 

repertoire volgens de antwoorden van de leraren (41% in PO, 33% in VO) en 10-20% in de variabele 

PDH repertoire volgens de antwoorden van de leerlingen (19% in PO, 10% in VO). 
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Op individueel niveau is vooral de PDH van belang. In het PO zijn de scores van de leraren (net) niet 

significant verschillend tussen de onderscheiden vakdomeinen (taal, lezen (inclusief begrijpend lezen), 

schrijven en spelling, rekenen, overig) (p=.053), maar die van de leerlingen wel (p=.002), Inhoudelijk 

zijn de verschillen echter klein, variërend van 3,38 bij taal tot 3,66 bij lezen (bij de leraren is de 

variatie groter, van 3,2 bij rekenen tot 4,0 bij schrijven en spelling). De schaalscore van de leraren 

hangt niet significant samen met het leerjaar noch met het aantal leerlingen in de klas. De schaalscore 

van de leerlingen hangt eveneens niet significant samen met het leerjaar maar wel met het aantal 

leerlingen in de klas, maar dit verband is klein en niet betekenisvol (r=.14).  

In het VO zijn de scores van de leraren niet significant verschillend tussen de vakdomeinen 

(Nederlands, Wiskunde, Engels, MvT, Bètavakken, Gammavakken, Kunst en overig), die bij de 

leerlingen wel (p=.002) maar klein en niet heel betekenisvol (variërend van 3,05 bij Engels tot 3,33 bij 

wiskunde) (bij de leraren is de variatie groter, van 2,85 bij wiskunde tot 3,37 bij Nederlands). De 

schaalscore hangt zowel bij de leraren als bij de leerlingen niet significant samen met de afdeling (van 

vmbo-basis tot  gymnasium), en ook niet met het leerjaar en het aantal leerlingen in de klas. 

 

4.3 De uitvoering van en deelname aan leerKRACHT 

 

Op verzoek van het centrale leerKRACHT team is door de coaches ten aanzien van de eerste 

transformatieteams op de scholen die meededen in de eerste tranche tweewekelijks bijgehouden in 

hoeverre de in het programma beoogde activiteiten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd (zie 3.2 en 3.3). 

Hoewel dit niet strikt is bijgehouden en de data daardoor niet volledig zijn, kan worden geconstateerd 

dat alle geplande kernactiviteiten (introductie en evaluatie bordsessies, lesbezoek en gezamenlijke 

lesvoorbereiding) geheel of grotendeels zijn uitgevoerd en ook ongeveer in of vanaf de periode waarin 

ze in het programma waren gepland. Ook de feedbacktraining is vrijwel steeds verzorgd. De efficiënt 

werken training en de evaluatie van gezamenlijke lesvoorbereiding lijken echter niet altijd aan bod te 

zijn gekomen. Na de eerste 8 weken, waarin de coach het programma uitvoerde en de activiteiten 

structureerde en ondersteunde, zijn in de daarop volgende periode van twee maanden, waarin de 

sturing en ondersteuning door de coach duidelijk afnam, de bordsessies frequent blijven plaatsvinden 

en is daaraan ook door veel van de in het eerste transformatieteam participerende leraren actief 

deelgenomen. Wel lijken de sessies in een aantal gevallen minder kort en minder gefocust te zijn 

geworden en minder vaak uit te monden in concrete verbeteracties. Lesbezoek en nabespreking 

daarvan is vaak ook voortgezet, maar het gezamenlijk voorbereiden van lessen lijkt iets minder 

structureel van de grond te zijn gekomen. De aanwezigheid tijdens de teamsessies van de coach en de 

schoolleiding was in de eerste periode hoog en bleef dat grotendeels ook, en de mate waarin de 

coaches de leraren en de schoolleiding begeleidden lijkt in de loop van de tijd te zijn gegroeid. In een 

aantal gevallen was of bleef de coach echter nog wel geneigd bepaalde zaken zelf op te lossen of aan 

te pakken, in plaats van het eigenaarschap bij de leraren te leggen, terwijl de door de schoolleiding te 

realiseren randvoorwaarden voor de leraren enigszins beperkt waren en bleven. 

Vanuit het onderzoek is in de maand mei aan de leraren een vragenlijst voorgelegd waarin zij onder 

meer konden aangeven in welke mate wij zelf daadwerkelijk aan de verschillende activiteiten hebben 

deelgenomen (zie 3.8). Blijkens de antwoorden heeft in de eerste 8 weken rond 85% van de leraren 

wekelijks aan een bordsessie deelgenomen (de frequentie waarin ze volgens het programma dienden te 

worden georganiseerd) en een kleine 10% tweewekelijks (de rest soms of onbekend), terwijl 60% van 

de leraren aangaf te hebben deelgenomen aan de (eenmaal verzorgde) feedbacktraining en 80% aan 

een of meer pizzasessies (met deelnemers vanuit verschillende scholen). In de daarop volgende twee 

maanden nam rond 70% van de leraren wekelijks en 20% tweewekelijks aan een bordsessie deel. 

Lesbezoek bij een collega en een collega een eigen les laten observeren is gedaan door rond 95% van 

de leraren, samen een of meer lessen voorbereiden, nieuwe ideeën uitwisselen en uitproberen van iets 

nieuws zijn elk gedaan door 75-80%. Voor al deze activiteiten geldt dat ze (tijdens de deelname aan 

leerKRACHT) gemiddeld twee tot drie keer zo vaak zijn gedaan dan voorheen. 
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4.4 Op zoek naar effecten 

 

4.4.1 Verschillen tussen begin- en eindmetingen 

 

Het leerKRACHT programma wil een transformatie tot stand brengen naar een cultuur waarin leraren 

verantwoordelijkheid nemen voor hun professionele ontwikkeling en daarbij worden ondersteund door 

de schoolleiding, gericht op het samen ontwikkelen en doorvoeren van verbeteringen in het lesgeven. 

Daarmee staan de begin- en eindmetingen van de Schoolcultuur en het Pedagogisch-didactisch 

handelingsrepertoire van de leraren centraal. In par. 3.12 is reeds gerapporteerd over de vergelijking 

tussen beginmeting en eindmeting per schaal (aspect) van de schoolcultuur, gebaseerd op alle 

respondenten, maar getoetst na aggregatie op schoolniveau. In par. 3.14 en bijlage 3 is gerapporteerd 

over de vergelijking tussen beginmeting en eindmeting per schaal (onderdeel) van het pedagogisch-

didactisch handelen van de leraren. Daaruit blijkt, samengevat, het volgende. 

Wat betreft de Schoolcultuur was op de deelnemende PO-scholen bij de leraren die traceerbaar aan 

beide metingen meededen bij de eindmeting op vijf van de negen schalen en ook op de 

overkoepelende schaal de gemiddelde score significant hoger dan op de beginmeting. Het verschil 

bedroeg gemiddeld 0,2 schaalpunt op de schaal van 1 tot 4, met als uitschieters de schalen 

‘ontwikkeling lespraktijk’ (0,50 hoger), ‘onderzoek’ (0,47 hoger) en ‘leiding geven aan onderwijs 1’ 

(schoolleider actief op de werkvloer) (0,27 hoger). De overall toename van 0,22 (van 3,05 naar 3,27) 

komt vrijwel overeen met de toename op basis van alle responderende leraren op begin- en 

eindmeting, namelijk van 0,27 (van 2,98 naar 3,24). Op de VO-scholen waren alleen de gemiddelden 

op de schalen ‘ontwikkeling lespraktijk’ en ‘leiding geven aan onderwijs 1’ significant hoger (beide 

0,27), terwijl de verschillen op de andere schalen en ook overall klein waren (gemiddeld 0,1). De 

overall toename van 0,11 (van 2,76 naar 2,87) is hoger dan de toename op basis van alle 

responderende leraren op begin- en eindmeting, namelijk van 0,04 (van 2,76 naar 2,80). 

Al met al lijkt volgens de antwoorden van de leraren de schoolcultuur op de PO-scholen duidelijker te 

zijn veranderd dan die op de VO-scholen. Gezien vanuit de doelstellingen van leerKRACHT, waarin 

actieve ondersteuning vanuit de schoolleiding en verbetering van de lespraktijk centraal staan, zijn de 

betreffende meest relevante scores echter in beide sectoren aantoonbaar gestegen. 

Wat betreft het Pedagogisch-didactisch handelen zijn in het PO de gemiddelde schaalscores bij de 

leraren die aan beide metingen meededen op alle schalen op de eindmeting hoger dan op de 

beginmeting. Het verschil varieert van 0,1 tot 0,8 schaalpunt op de schaal van 1 tot 5 en is bij vier 

schalen significant: 1 leerklimaat, 3 lesgeven, 5 opdrachten en het overall repertoire. Bij de metingen 

van het leerkrachthandelen volgens de leerlingen zijn de schaalscores 0,0 tot 0,2 schaalpunt hoger, en 

is het verschil bij twee schalen significant: 3 lesgeven en 8 helpen zelf te werken en te leren. In het VO 

zijn de gemiddelde schaalscores van de leraren die aan beide metingen meededen op de eindmeting 

0,0 tot 0,3 schaalpunt hoger en is het verschil bij twee schalen significant: 8 ondersteunen sturen 

leerproces en 10 geven van feedback. Bij de leerlingen varieert het verschil van 0,0 tot 0,3 schaalpunt 

hoger en is het verschil bij vijf schalen significant: 3 nut van de leerstof, 4 verbanden tussen vakken, 7 

inspelen op verschillen, 9 volgen van het leerproces en het overall repertoire. De tabel hieronder toont 

de uitkomsten op de overkoepelende schaal met betrekking tot het handelingsrepertoire als geheel. In 

beide sectoren is de toename in de metingen bij de leraren groter maar niet significant en is de 

toename in de metingen bij de leerlingen beperkter (0,1 schaalpunt) maar wel significant. 

 

Vergelijking van begin- en eindmetingen van het handelingsrepertoire van de leraren (N=leraren) 

 PO VO 

 N  g begin g eind p N  g begin g eind p 

Handelingsrepertoire volgens de leraren zelf 19 3,50 3,85 .38 19 3,07 3,21 .16 

Handelingsrepertoire volgens hun leerlingen 24 3,63 3,74 .00 34 3,25 3,37 .01 
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In par. 3.13 en bijlage 2 is gerapporteerd over het verloop van het gemeten Enthousiasme onder de 

deelnemende leraren. Deze gegevens zijn door het centrale leerKRACHT team verzameld op basis van 

anonimiteit en de respons varieerde tussen metingen (ook per school). Uit deze gegevens bleek, 

samengevat, dat in beide sectoren de gemiddelde scores van tevredenheid met de verkregen steun van 

de schoolleiding, met de samenwerking met de coach en met de communicatie over het leerKRACHT 

initiatief in de loop van het schooljaar en met name in de laatste periode daalden en in de sector PO 

ook het enthousiasme over de deelname en de overtuiging dat deze de onderwijskwaliteit in de school 

en de eigen professionele ontwikkeling bevordert. De overall afname van de gemiddelde scores 

(gemiddeld over de tien items en over de scholen) op de gebruikte schaal van 1 tot 5 blijft echter 

beperkt (in PO van 4,2 in periode 1 (oktober-december) naar 3,8 in periode 4 (mei-juni) (door de 

plotselinge dip in deze sector in deze periode, in periode 3 (april-mei) was het gemiddelde nog 4,1) en 

in VO van 3,8 in periode 1 naar 3,6 in periode 4). Al met al zijn en blijven de scores in het PO wat 

hoger dan die in het VO. 

 

4.4.2 Leraren zelf over hun activiteiten en de impact daarvan 

 

Zoals in 3.8 beschreven (en in 4.3 samengevat) hebben de meeste leraren meegedaan aan de geplande 

bordsessies en ook aan lesbezoek en lesobservatie bij en van collega’s, gezamenlijke lesvoorbereiding, 

uitwisselen van nieuwe ideeën en uitproberen van iets nieuws, maar zijn ze tijdens de deelname aan 

leerKRACHT deze activiteiten gemiddeld wel twee tot drie keer zo vaak gaan doen als voorheen. De 

leraren in het PO deden deze activiteiten voorheen gemiddeld (signficant) minder vaak dan die in het 

VO maar zijn dit gemiddeld wel (significant) vaker gaan doen waardoor de leraren in beide sectoren 

het nu gemiddeld vrijwel even vaak doen. 

In dezelfde vragenlijst (afgenomen in mei) hebben de deelnemende leraren van een aantal aspecten 

van pedagogisch-didactisch handelen aangegeven of zij naar aanleiding van leerKRACHT daarin 

veranderingen hebben aangebracht (door dingen anders of vaker te doen) of nog verwachten dat te 

zullen doen. Rond 70% van de leraren bleek veranderingen te hebben doorgevoerd of te verwachten 

dat nog te zullen doen, en in het PO vaker dan in het VO. 

Ook konden de leraren aangeven in hoeverre zij veranderingen hebben waargenomen op een aantal 

aspecten van gedrag en prestatie bij de leerlingen. Samengevat zegt 65-80% bij meerdere tot veel 

leerlingen sprake van veranderingen te hebben waargenomen in belangstelling, betrokkenheid, 

zelfstandigheid en motivatie en inzet en 45-60% in begrip van de stof, stellen van vragen en prestaties 

bij het vak. Zo’n 10-25% (t.a.v. prestaties 35%) van de leraren verwacht nog zulke veranderingen. 

 

4.4.3 Vergelijking met metingen op andere scholen 

 

In het onderzoeksplan is voorgesteld in dit onderzoek ook een controlegroep te betrekken, ter 

ondersteuning van de eventueel te trekken conclusies over effecten. Aangezien de betreffende scholen 

zo goed mogelijk vergelijkbaar zouden moeten zijn met de onderzoeksscholen in de 1
e
 tranche maar 

(nog) niet aan leerKRACHT zouden moeten deelnemen, lag het voor de hand om hiervoor de scholen 

te benaderen die in september 2014 met leerKRACHT van start zouden gaan. Vijf PO scholen en drie 

VO scholen wilden wel in juni 2014 aan vergelijkingsmetingen meedoen, dus in dezelfde periode als 

de eindmetingen op de onderzoeksscholen. Zoals in de paragrafen 3.15 en 3.16 is vermeld, bleken de 

gemiddelde resultaten op de variabelen Schoolcultuur en Handelingsrepertoire leraren in beide 

onderwijssectoren (PO en VO) ongeveer overeen te komen met de resultaten op de beginmetingen op 

de onderzoeksscholen. Daaruit kan niet alleen worden geconcludeerd dat de scholen van de 

onderzoeksgroep (de eerste tranche van aan leerKRACHT deelnemende scholen) kennelijk niet 

uitzonderlijk zijn (c.q. dat de vergelijkingsgroep inderdaad goed vergelijkbaar is), maar wordt tegen 

deze achtergrond tevens de betekenis van de in 4.4.1 gerapporteerde significante veranderingen op de 

onderzoeksscholen ondersteund. 
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4.4.4 Verklarende relaties tussen gemeten factoren, uitvoering en effectvariabelen 

 

De beschikbare gegevens over de mate en getrouwheid van uitvoering (implementatie) van het 

programma zijn beschreven in 3.2 en 3.3. Daarbij bleek dat deze gegevens alleen op schoolniveau 

beschikbaar zijn, dat de respons op de betreffende vragenlijsten niet optimaal was, en dat uit de 

betreffende gegevens blijkt dat de uitvoering van het programma in vrij hoge mate is verlopen zoals 

bedoeld. Gezien de genoemde beperkingen was het niet zinvol om de betreffende variabelen bij de 

kwantitatieve analyses in deze paragraaf te betrekken, maar doordat de uitvoering naar het lijkt op de 

meeste scholen min of meer volgens plan verliep, vormt dit geen grote lacune. De bij individuele 

leraren gemeten mate waarin zij de beoogde activiteiten vaker zijn gaan doen (zie 3.8) was wel 

geschikt om bij de navolgende analyses te betrekken en dat is ook gedaan. 

 

Relaties op schoolniveau (geaggregeerd) 

 

Uitgaande van een significantieniveau van .10 (om toch enig contrast te verkrijgen, bij de vanuit 

statistisch oogpunt relatief kleine aantallen betrokken scholen in PO en VO), blijken op de 

beginmetingen de verbanden tussen de vier variabelen Schoolcultuur, Enthousiasme, PDH volgens de 

leraren, PDH volgens de leerlingen, alleen significant te zijn tussen Schoolcultuur en Enthousiasme in 

het PO (correlatie .43) (de betreffende correlatie in het VO is nagenoeg nul: .09) en tussen de PDH 

volgens de leraren en volgens de leerlingen (correlaties .49 in PO en .65 in VO). Schoolcultuur en 

Enthousiasme enerzijds en PDH anderzijds hangen niet duidelijk samen. Deze correlaties komen 

alleen boven de .30 uit tussen Enthousiasme en PDH volgens de leraren in het PO: .30 (p=.28), en 

tussen Enthousiasme en PDH volgens de leerlingen in het VO: -.35 (p=.32) (deze laatste correlatie is 

dus negatief (wat betekent dat leraren die volgens de leerlingen lager scoren op de PDH gemiddeld 

meer enthousiast zijn voor deelname aan leerKRACHT), maar niet significant). 

De omvang in FTE van de school (of, in VO, van de afdeling, onder- of bovenbouw of locatie van de 

school die in de 1
e
 tranche aan leerKRACHT deelnam) en het wel of niet voor hun deelname 

faciliteren van de leraren binnen hun taakstellling (toegevoegd aan de tabel in bijlage 4) blijken niet 

duidelijk te zijn gerelateerd aan de beginmetingen van Schoolcultuur, Enthousiasme en PDH. Alleen 

in het VO is sprake van een significante correlatie tussen facilitering en enthousiasme (r=.56, p=.075), 

resp. een significant verschil in gemiddeld enthousiasme tussen leraren zonder en met facilitering van 

hun deelname binnen hun taakstelling (de gemiddelden zijn 3,5 versus 4,0, op de schaal van 1 tot 5). 

De schoolgemiddelden op de genoemde vier variabelen op de beginmeting kunnen worden gerelateerd 

aan de gemiddelden op dezelfde variabelen op de eindmeting. Aanvullend is van de variabelen 

schoolcultuur en enthousiasme het verschil berekend tussen beginmeting en eindmeting, waardoor per 

school zichtbaar wordt in hoeverre sprake is van verandering in schoolcultuur en enthousiasme tussen 

beginmeting en eindmeting (ten aanzien van de PDH is dit niet gedaan, deels gezien de relatief 

beperkte respons op de eindmeting en deels omdat de PDH een variabele is op individueel niveau). De 

verschilscore tussen het schoolgemiddelde van de variabele schoolcultuur op de beginmeting en de 

eindmeting varieert tussen de scholen van -0,5 (een afname van het schoolgemiddelde op 

schoolcultuur van een halve schaalpunt) tot +0,5 (een toename van een halve schaalpunt) (op ongeveer 

eenderde van de scholen blijft het gemiddelde gelijk of neemt het af, op tweederde neemt het toe). 

Relevante gegevens over het proces tussen beginmeting en eindmeting, gemeten door middel van de 

vragenlijst Activiteiten en effecten (afgenomen in mei 2014, voorafgaande aan de eindmetingen) zijn 

de mate waarin de leraren door hun deelname aan leerKRACHT vaker bepaalde activiteiten zijn gaan 

ondernemen (lesbezoek bij een collega, een collega een eigen les laten bijwonen, samen lessen 

voorbereiden, uitwisselen van nieuwe ideeën, en uitproberen van iets nieuws), de mate waarin ze 

veranderingen in hun eigen handelen in de lessen hebben doorgevoerd of dat nog verwachten te zullen 

doen, en de mate waarin ze veranderingen in gedrag of prestatie bij hun leerlingen hebben 

waargenomen of nog verwachten dat te zullen doen (zie par. 3.8).  
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De verbanden tussen deze vier groepen variabelen: beginmeting, proces, eindmeting, en verandering, 

zijn nagegaan met behulp van enkelvoudige correlatieberekeningen, en wel op alle scholen tezamen 

(omwille van een zo groot mogelijke N). De gevonden correlaties staan vermeld in de volgende tabel. 

 

Overzicht van significante correlaties (p<.10) tussen schoolgemiddelden (PO en VO samen)  

(NB: In vierkante matrices met gelijke regels en kolommen is alleen de bovendriehoeksmatrix ingevuld) 

 Beginmetingen  
(N=24-30) 

Proces  
(N=24-30) 

Eindmetingen 
(N=26-32)  

Verandering 
(N=26-32)  

Eindmeting PDH 
(kleine n) 

 Cul-
tuur 
begin 

En-
thousi
asme 
begin 

PDH 
leraren 
begin 

PDH 
leer-
lingen 
begin 

Leraar 
meer 
actief 

Veran-
dering 
in han-
delen  
*  

Veran-
dering 
bij 
leer-
lingen 
* 

Cul-
tuur 
eind 

En-
thousi
asme 
eind 

Veran-
dering 
cultuur 

Veran-
dering 
enthou
sias-
me 

PDH 
leraren 
eind 
(n=10) 

PDH 
leer-
lingen 
eind 
(n=16) 

Cultuur begin 
 

 .48    .47 .39 .69 .43   .66  

Enthousias-
me begin 

.    .67 .47 .43 .68 .66 .48  .70 .48 

PDH leraren 
begin 

   .56  .54 .59  .51  .42  .54 

PDH leer-
lingen begin 

            .79 

Leraar meer 
actief 

     .34 .32 .41 .65 .34    

Verandering 
in handelen 

      .84 .48 .65   .82 .45 

Verandering 
bij leerlingen 

        .62   .70 .47 

* De schalen van deze variabelen liepen van 1 (ja) tot 4 (nee) zodat de correlaties met de andere variabelen negatief waren. 

Voor een meer gemakkelijke interpreteerbaarheid van de tabel zijn de correlaties als positief weergegeven (omgepoold). 

 

De in de tabel getoonde correlaties kunnen, van boven naar beneden, als volgt worden beschreven, 

waarbij we correlaties <.50 opvatten als matig (want in een puntenwolk met het blote oog amper 

zichtbaar) en hieronder buiten beschouwing laten, en correlaties >.60 aanduiden als behoorlijk 

positief, >.70 als sterk en >.80 als zeer sterk.  

De gemiddelde score op de scholen op de beginmeting van schoolcultuur hangt behoorlijk positief 

samen met de gemiddelde scores op de metingen in de eerste vier maanden van enthousiasme en met 

de eindmeting van schoolcultuur en de metingen in de laatste vier maanden van enthousiasme, en, op 

het beperkte aantal scholen waarvan dit gegeven beschikbaar is, de eindmeting bij de leraren van hun 

pedagogisch-didactisch handelen. 

De gemiddelde score op de scholen op de beginmetingen van enthousiasme hangt behoorlijk positief 

samen met de eindmetingen van schoolcultuur en enthousiasme, met de mate waarin de leraren de 

diverse beoogde activiteiten (zoals lesbezoek, lesobservatie en gezamenlijke lesvoorbereiding) meer 

zijn gaan doen, en, op het beperkte aantal scholen waarvan dit gegeven beschikbaar is, de eindmeting 

bij de leraren van hun pedagogisch-didactisch handelen. 

De gemiddelde score op de scholen op de metingen in de eerste vier maanden van enthousiame hangt 

matig positief samen met de verandering in de gemeten schoolcultuur tussen begin- en eindmeting. 

De gemiddelde score op de scholen op de beginmeting van het pedagogisch-didactisch handelen van 

de leraren hangt positief samen met de betreffende meting bij hun leerlingen, en met de door de 

leraren gerapporteerde veranderingen in hun eigen handelen en in gedrag en prestaties van hun 

leerlingen, de eindmetingen van enthousiasme en de eindmeting van hun handelen bij de leerlingen 

(hetgeen o.a. betekent dat op de scholen waarop de leraren hun eigen handelen op de beginmeting 
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hoger inschatten de leraren gemiddeld meer veranderingen in hun handelen en bij de leerlingen 

rapporteren). 

De gemiddelde score op de beginmeting bij de leerlingen van het handelen van hun leraren hangt sterk 

samen met de gemiddelde score op de eindmeting (hetgeen betekent dat gezien vanuit de leerlingen de 

rangorde van de scholen op het gemiddelde handelen van de leraren redelijk stabiel blijft). 

De gemiddelde mate waarin op de scholen de leraren veranderingen in hun eigen handelen rapporteren 

hangt zeer sterk positief samen met de mate waarin ze veranderingen in gedrag en prestatie bij hun 

leerlingen rapporteren. 

De gemiddelde mate waarin op de scholen de leraren de beoogde activiteiten meer zijn gaan doen, en 

veranderingen in hun handelen bij hun leerlingen rapporteren hangt behoorlijk positief samen met de 

gemiddelde scores op de metingen van enthousiasme in de laatste vier maanden. 

De gemiddelde mate waarin op de scholen de leraren veranderingen in hun handelen en bij hun 

leerlingen rapporteren hangen resp. zeer sterk en sterk positief samen met hun gemiddelde score op de 

eindmeting van hun handelen (en matig positief met de eindmeting van hun handelen volgens hun 

leerlingen). 

 

Relaties op individueel niveau 

 

Door van alle respondenten op de vragenlijst Cultuur te reconstrueren welke daarvan deelnamen aan 

de 1
e
 tranche van leerKRACHT en bovendien de vragenlijst PDH hebben ingevuld, konden van de 

betreffende leraren de scores op de cultuurschalen worden toegevoegd aan de PDH-data en konden de 

relaties daartussen worden nagegaan.  

In de sector PO waren van de berekende 81 correlaties (9 cultuurschalen x 9 PDH-schalen) er zes 

significant (7%). Dit komt amper boven de kansdrempel van 5% uit en dus kan er niet veel betekenis 

aan worden toegekend. De hoogste correlaties zijn die tussen de cultuurschaal Doelen (waarvan de 

items feitelijk gaan over de bekendheid met en betrokkenheid bij en inzet voor de visie van de school; 

de items van de schaal Visie gaan over de mate waarin de schoolleider de visie en doelen van de 

school actief uitdraagt) en de PDH-schalen Lesgeven en uitleggen (r=.31, p=.036), Leerlingen leren 

werken aan opdrachten (r=.38, p=.006) en Geven van feedback (r=.39, p=.007). De cultuurschaal 

Doelen hangt ook significant samen met de overkoepelende schaal repertoire (r=.31, p=.037).  

In de sector VO waren van de berekende 90 correlaties (9x10, want de VO-versie van de PDH bevatte 

één schaal meer dan de PO-versie) er 22 significant (24%). De meeste significante correlaties (16 van 

de 22, meestal tussen .32 en .38) deden zich voor tussen de cultuurschalen Samenwerking 

(uitwisseling en samenwerking met collega’s), Vertrouwen (openheid en saamhorigheid) en Doelen 

(betrokkenheid bij de visie van de school) enerzijds en de meeste PDH-schalen anderzijds, met name 

de schalen Zorgen voor een goed leerklimaat, Inspelen op verschillen tussen leerlingen, Volgen van 

wat leerlingen leren en hoe ze zich ontwikkelen en Geven van feedback. Ook de overkoepelende 

schaal Schoolcultuur hangt significant met deze vier PDH-schalen samen, en ook met de 

overkoepelende PDH-schaal Repertoire (r=.32, p=.046).  

Al met al zijn de bovengenoemde verbanden weliswaar statistisch significant maar in absolute waarde 

niet sterk (want in een puntenwolk met het blote oog amper zichtbaar). Daarnaast laat de opzet van het 

onderzoek niet toe er causale conclusies aan te verbinden. Een mogelijke interpretatie is dat het 

wellicht enigszins dezelfde leraren zijn die zich betrokken voelen bij en inzetten voor de school en hun 

collega’s als bij de leerlingen en hun leerproces. 

Ten aanzien van de vragenlijst Enthousiasme kon deze exercitie niet worden uitgevoerd, aangezien de 

invulling van die vragenlijst anoniem verliep. 

Aanvullend zijn ook de resultaten op de eindmetingen van Schoolcultuur en Pedagogisch-didactisch 

handelen aan de betreffende databestanden (PO en VO) toegevoegd, alsmede de voornaamste schalen 

die konden worden geconstrueerd op basis van de vragenlijst Kennisname en gebruik van de 
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terugkoppeling van de PDH-resultaten op de beginmeting en de vragenlijst Activiteiten en effecten. 

De onderstaande tabel vat de voornaamste relaties tussen al deze variabelen samen. 

 

Overzicht van signficante correlaties op individueel niveau (p<.10), PO boven, VO onder 

(NB: In vierkante matrices met gelijke regels en kolommen is alleen de bovendriehoeksmatrix ingevuld) 

 Beginmetingen  
(N=24-42 PO) 
(N=23-55 VO) 

Proces 
(N=20-30 PO) 
(N=21-29 VO) 

Eindmetingen 
PDH 
(N=14-24 PO) 
(N=14-35 VO) 

Verandering 
PDH 
(N=13-24 PO) 
(N=13-35 VO) 

Eind-
meting 
Cultuur 
(29-47 PO 
15-22 VO) 

 Cul-
tuur 
begin 

PDH 
leraren 
begin 

PDH 
leer-
lingen 
begin 

Actie 
na 
PDH 
data-fb 

Leraar
meer 
actief 

Veran-
dering 
in han-
delen  
*  

Veran-
dering 
bij 
leer-
lingen 
* 

PDH 
leraren 
eind 

PDH 
leer-
lingen 
eind 

Veran-
dering 
PDH 
leraren 

Veran-
dering 
PDH 
leer-
lingen 

Cultuur 
eind 

Cultuur begin 
 

  
.32 

  
-.42 

 .51 .43  
.47 

 
.45 

  .67 
.80 

PDH leraren begin 
 

  
. 

.53 

.36 
.36   .46  

.72 
.36 
.40 

-.88 
-.42 

 .48 
.57 

PDH leerlingen begin 
 

   
 

     
.49 

.61 

.74 
-.46 -.66 

-.29 
-.46 

Actie na ontvangst PDH 
datafeedback 

      
.41 

 
.53 

     

Leraar meer actief in 
samenw.  en uitproberen 

       
.36 

     
.46 

Verandering in handelen 
van de leraar in de klas 

      .53 
.78 

    .64 
 

Verandering zichtbaar 
bij leerlingen 

        
.59 

.51 
 

  .64 

* De schalen van deze variabelen liepen van 1 (ja) tot 4 (nee) zodat de correlaties met de andere variabelen negatief waren. Voor een 
meer gemakkelijke interpreteerbaarheid van de tabel zijn de correlaties als positief weergegeven (omgepoold). 

 

De in de tabel getoonde correlaties kunnen, van boven naar beneden, als volgt worden beschreven. 

De scores van de leraren bij de beginmeting op de overkoepelende schaal voor schoolcultuur hangt in 

het PO behoorlijk positief en in het VO zeer sterk positief samen met hun scores op de betreffende 

eindmeting (hetgeen betekent dat de verschillen in de scores tussen de leraren in het VO meer gelijk 

blijven (leraren die op de beginmeting hoger scoren doen dat ook op de eindmeting) dan in het PO). 

De scores van de leraren bij de beginmeting op de overkoepelende schaal voor hun pedagogisch-

didactisch handelen hangen in het PO positief samen met de scores op de beginmeting volgens hun 

leerlingen en zeer sterk negatief met de verandering in hun scores op de eindmeting (hetgeen betekent 

dat leraren in het PO die op de beginmeting hoger scoren op de eindmeting minder toename of meer 

afname laten zien op de eindmeting).
16

 

                                                 
16

 Nader bekeken blijkt een aantal van de 19 leraren in het PO waarvan deze gegevens beschikbaar zijn op 

de beginmeting van hun handelingsrepertoire lager dan 3 te scoren en op de eindmeting allemaal 1 tot 2 

schaalpunten hoger te scoren, terwijl van de twee leraren die op de beginmeting hoger scoren dan 4,5 één 

leraar op de eindmeting meer dan een schaalpunt lager scoort. Deze leraar schat zijn eigen handelen op de 

nameting duidelijk lager in dan op de voormeting. Het is niet te zeggen hoe dit moet worden 

geïnterpreteerd, misschien heeft hij tijdens de activiteiten in het kader van leerKRACHT feedback 

gekregen van een collega op een geobserveerde les of heeft hijzelf een of meer lessen van collega’s 

geobserveerd en is hij daardoor anders over zijn eigen handelen gaan denken, maar het kan bijvoorbeeld 

ook zijn dat de les waarop de eindmeting betrekking had anders of minder positief verliep. De opvallend 

sterke negatieve correlatie van  –.88 moet hoe dan ook worden gezien in het licht van de kleine groep 

(n=19), waarbij de scores van enkele personen al voor een uitschietende correlatie kunnen zorgen. 
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De scores van de leraren op de beginmeting van hun handelen in het VO hangen sterk samen met hun 

scores op de eindmeting en behoorlijk positief met de scores van hun handelen volgens hun leerlingen. 

De scores op de beginmeting van het handelen van de leraren volgens hun leerlingen hangen. in 

overeenstemming met bovenstaande, in het PO negatief samen met de verandering in hun scores 

tussen begin- en eindmeting en in het VO sterk positief met hun scores op de eindmeting. 

De mate waarin de leraren in het VO naar aanleiding van de ontvangen terugkoppeling van hun scores 

op de beginmeting van hun handelen activiteiten hebben ondernomen, hangt (matig positief samen met 

de mate waarin zij rapporteren veranderingen in hun handelen te hebben aangebracht en) positief 

samen met de mate waarin zij veranderingen rapporteren bij hun leerlingen. 

De mate waarin de leraren rapporteren veranderingen in hun handelen te hebben aangebracht hangt in 

het PO positief en in het VO sterk positief samen met de mate waarin ze veranderingen bij hun 

leerlingen rapporteren, terwijl de mate waarin ze dit laatste doen in het PO positief samenhangt met de 

scores op de eindmeting van hun handelen volgens hun leerlingen en in het VO positief met de scores 

op de eindmeting van hun handelen volgens henzelf. 

De maten waarin de leraren veranderingen in hun handelen en bij hun leerlingen rapporteren hangen 

behoorlijk positief samen met hun scores op de eindmeting van schoolcultuur (het is niet te zeggen hoe 

dit moet worden geïnterpreteerd). 
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4.5 Mogelijke interpretaties van het proces 

 

Tijdens het schooljaar 2013-2014 is ten behoeve van en op de deelnemende scholen veel gedaan en 

gebeurd en zijn allerlei metingen verricht die daarover en de effecten ervan indicaties leveren. In het 

leerKRACHT programma was sprake van vier kernactiviteiten: wekelijkse bordsessies (korte, staande 

teamsessies), regelmatig onderling lesbezoek, observatie en nabespreking tussen leraren, gezamenlijke 

lesvoorbereiding, en actieve aanwezigheid van de schoolleiding op de werkvloer. Deze activiteiten 

werden ook wel de kerninterventies genoemd. Uitgaande van een driedeling in: beinvloedende 

factoren en interventies – processen – effecten, namen deze activiteiten echter een bijzondere positie 

in. Zij kunnen enerzijds worden gezien als interventies die in het team en bij de leraren waren gericht 

op het bereiken van beoogde effecten op het vlak van de schoolcultuur en het pedagogisch-didactisch 

handelen van de leraren, anderzijds vertegenwoordigen deze activiteiten echter juist voor een 

belangrijk deel de cultuurverandering die wordt beoogd, terwijl het uitvoeren van deze activiteiten op 

zijn beurt wordt bevorderd door andere, voorbereidende, voorwaardelijke en ondersteunende 

activiteiten zoals de training en begeleiding van de coaches, de bootcamps en de fora en intervisie-

activiteiten voor coaches en voor schoolleiders. De kernactiviteiten kunnen dus ook als 

effectvariabelen worden gezien (en het handelen van de schoolleiding maakt zelfs deel uit van drie van 

de negen schalen in de cultuurvragenlijst). 

Terwille van deze bespreking wordt dit geheel van activiteiten, processen en effecten in het schema 

hieronder op een bepaalde manier geordend en wordt verder van deze ordening uitgegaan. 

 

Interventies Processen of ‘Kernactiviteiten’ Beoogde effecten 

Opleiding coaches 

Bootcamps 

Vorming transformatieteams 

Pizzasessies 

Forum en intervisie coaches 

Activiteiten expertcoaches 

Activiteiten coaches 

Forum en intervisie schoolleiders 

+ Metingen voor het onderzoek 

+ Terugkoppeling van uitkomsten 

Korte staande teamsessies 

Wederzijds lesbezoek 

Gezamenlijke lesvoorbereiding 

Schoolleiding actief op de werkvloer 

+ Initiatieven leraren 

+ Verwerking data-feedback 

+ Veranderingen bij leraren en leerlingen 

Enthousiasme van leraren 

Cultuurverandering in de school 

Verandering in pedagogisch-didactisch handelen leraren 

Verandering in motivatie, gedrag en leren van leerlingen 

 

 

Tijdens het schooljaar en mede als gevolg van de aard van de samenwerking tussen het leerKRACHT 

team en de onderzoekers zijn relatief veel metingen uitgevoerd, die door hun aantal, inhoud en 

frequentie kunnen worden gezien als een extra interventie op zich (zie ook hoofdstuk 5), evenals de 

tussentijdse terugkoppelingen van uitkomsten die op verzoek van leerKRACHT zijn verzorgd. Beide 

zijn in de linkerkolom van het schema toegevoegd. Wat betreft de processen (middelste kolom) kan 

worden opgemerkt dat naar aanleiding van de deelname aan leerKRACHT door individuele leraren 

eigen initiatieven zijn genomen, waaronder activiteiten naar aanleiding van de ontvangen data-

feedback en het uitproberen en aanbrengen van veranderingen in hun pedagogisch-didactisch 

handelen. Ook deze eigen initiatieven van individuele leraren kunnen zowel worden gezien als effect 

van de uitgevoerde interventies, waaronder de kerninterventies, als worden opgevat als activiteiten die 

op hun beurt van invloed kunnen zijn (geweest) op de eventuele veranderingen in de scores tussen 

beginmeting en eindmeting op de vragenlijsten over de door de leraren ervaren schoolcultuur, hun 

enthousiasme en hun pedagogisch-didactisch handelen (rechterkolom). 

 

In het voorgaande is verslag gedaan van de opbrengsten van alle uitgevoerde metingen (hoofdstuk 3) 

en van analyses van verschillen, verbanden en effecten. Het woord ‘effect’ moet hierbij niet te snel en 

lichtvaardig worden gebruikt. Er is immers pas sprake van een effect als a) vaststaat dat zich een 

verandering heeft voltrokken (niet (slechts) qua meetuitkomsten maar reëel en substantieel) en b) deze 

verandering kan worden toegeschreven aan een of meer oorzaken (waarvan het een effect is).  
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Dat veranderingen in scores tussen twee metingen niet zonder meer wijzen op een feitelijke 

verandering komt doordat metingen zelden volkomen betrouwbaar zijn. Dat geconstateerde 

veranderingen niet zomaar aan bepaalde oorzaken (een programma of aanpak of interventie) kunnen 

worden toegeschreven, komt doordat vaak ook andere factoren van invloed zijn en/of doordat 

verschillende factoren op verschillende manieren op elkaar en op andere variabelen kunnen in- en 

doorwerken waardoor het causale proces moeilijk reconstrueerbaar wordt (zie ook hoofdstuk 5). 

Tegen deze achtergrond worden nu de volgende interpretaties gegeven. 

 

Blijkens de vragenlijst voor schoolleiders (zie 3.1) is op de meeste scholen die in de eerste tranche zijn 

gaan deelnemen dit besluit genomen op basis van belangstelling voor, behoefte aan en open staan voor 

samenwerking tussen leraren en schoolleiding en verbetering van het onderwijs op de school. De 

eerste serie metingen van enthousiasme bevestigt dit, gezien de relatief hoge gemiddelde scores van 

rond 4 en hoger op de schaal van 1 tot 5. Het valt niet uit te sluiten dat de leerKRACHT aanpak, mede 

tegen de achtergrond van de aard van tot dusver gebruikelijke initiatieven, werd waargenomen en 

ervaren als ongewoon, no-nonsense, gericht op de kern van het samen verbeteren van onderwijs met 

een centrale rol voor de leraren en een actieve rol voor de schoolleiding. Ook de resultaten op de 

beginmeting van een aantal aspecten van de schoolcultuur kunnen worden gezien als passend bij een 

dergelijke openheid, belangstelling en behoefte: een gemiddeld als duidelijk positief ervaren sfeer en 

klimaat op de school (3,4 op de schaal van 1 tot 4), een redelijke mate van samenwerking, 

ontwikkeling lespraktijk en onderzoek (2,9 in PO en 2,7 in VO) en een enigszins zichtbare en actieve 

schoolleiding (2,8 in PO en 2,5 in VO), met enige verschillen tussen de scholen maar binnen de 

scholen (nog) vrij grote verschillen in perceptie en beleving tussen de leraren. Wetenschappelijke 

literatuur wijst reeds vanaf de 80-er jaren op het belang van samenwerking en de rol van de 

schoolleiding bij onderwijsverbetering in scholen. 

Het programma is goeddeels uitgevoerd zoals bedoeld en gepland (zie 3.2) en veel leraren hebben daar 

behoorlijk actief aan deelgenomen en zijn de kernactiviteiten duidelijk meer gaan doen en een aantal 

leraren heeft naar aanleiding daarvan of aanvullend eigen initiatieven genomen om veranderingen uit 

te proberen of aan te brengen in hun pedagogisch-didactisch handelen (zie 3.8; in PO meer dan in VO) 

en rapporteert ook veranderingen in gedrag en prestatie bij hun leerlingen. (In wetenschappelijke 

literatuur wordt gesteld dat voor veel leraren het zien van beoogde effecten van hun handelen bij 

leerlingen de centrale bron vormt voor hun motivatie en keuzen).  

De antwoorden van de leraren van de eerste golf op de scholen (transformatieteam 1) op de 

evaluatieve vragenlijst aan het einde van het schooljaar (zie 3.9 en bijlage 5) bevestigen hun 

enthousiasme over de kerninterventies en ook over de rol van de coach en de schoolleiding (een en 

ander in PO meer dan in VO). Al met al is het enthousiasme van de leraren en ook van de coaches en 

de schoolleiders tijdens het schooljaar grotendeels op peil gebleven. 

 

De score op de overall schaal voor de schoolcultuur is in het PO gemiddeld 0,2 schaalpunt gestegen 

(statistisch significant) en in het VO gemiddeld 0,1 schaalpunt (niet significant). De grootste toename 

vond plaats in het PO op de schalen Ontwikkeling lespraktijk, Onderzoek en Leidinggeven 1 

(schoolleider actief op de werkvloer) en de samenvattende schaal Samen leren (beide eerstgenoemde 

afgerond 0,5 hoger, beide laatstgenoemde afgerond 0,3 hoger). De grootste toename in het VO deed 

zich voor op de schalen Ontwikkeling lespraktijk en Leidinggeven 1 (beide afgerond 0,3 hoger) en 

was ook daar statistisch significant. Hierbij passen vier kanttekeningen.  

Ten eerste is het niet zeker dat de geconstateerde verschuivingen in gemiddelde scores ook duiden op 

reële veranderingen. Het kan immers zo zijn dat het referentiekader van waaruit de leraren hun 

antwoorden hebben gegeven tijdens het schooljaar (en door hun deelname aan leerKRACHT en 

daarbij opgedane ervaringen) is verschoven en zij daardoor op de gegeven schaal van 1 tot 4 (deels) 

anders hebben gescoord. Dit kan echter twee kanten opgaan: zij kunnen kritischer (meer eisend) zijn 

geworden en daardoor geneigd zijn lager te scoren (zodat de bovengenoemde verschillen de feitelijke 
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verandering onderschatten) en zij kunnen gevoeliger zijn geworden en daardoor meer voorbeelden van 

bepaalde cultuuraspecten zijn gaan waarnemen en daardoor hoger zijn gaan scoren (zodat de 

genoemde verschillen de feitelijke verandering overschatten). Omdat het onderzoek hierover geen 

uitsluitsel kan geven, houden we het bij de geconstateerde verschillen.  

Ten tweede zijn deze verschillen deels weliswaar statistisch significant, maar in absolute grootte 

beperkt of (heel) bescheiden. Alleen de toename met 0,5 schaalpunt in het PO op de aspecten 

Ontwikkeling lespraktijk en Onderzoek lijkt substantieel te kunnen worden genoemd. Anderzijds moet 

worden opgemerkt dat de verschuiving op deze schalen en ook op de schaal Leidinggeven 1 en de 

samenvattende schaal Samen leren precies de veranderingen betreffen waar het leerKRACHT 

programma op mikt. Mogelijk is voor een groter meetbaar effect meer tijd nodig of is de 

cultuurvragenlijst niet heel gevoelig voor het meten van veranderingen. Uit de resultaten op de 

vragenlijst Activiteiten en effecten bleek dat de leraren de kernactiviteiten tijdens het meedoen (in 

team 1) aan leerKRACHT twee tot drie keer vaker zijn gaan doen dan voorheen (zij het in het PO 

meer dan in het VO) en dat lijkt toch wel substantieel. 

Ten derde overlapt de cultuurmeting op de genoemde aspecten Ontwikkeling lespraktijk, Onderzoek 

en Leidinggeven 1 sterk de kernactiviteiten die de leraren tijdens de uitvoering van het leerKRACHT 

programma (vaker) zijn gaan doen en kan de cultuurmeting op dit punt dus als het ware worden 

opgevat als een alternatieve meting van de deelname aan c.q. uitvoering van die kernactiviteiten. Voor 

een echte cultuurverandering is nodig dat verandering duurzaam is en dat de leraren deze activiteiten 

dus blijven doen ook als de deelname van de school aan leerKRACHT verleden tijd is. Een dergelijke 

duurzame verandering kan nu (tijdens de looptijd van dit onderzoek) niet worden vastgesteld. 

Ten vierde blijkt in het voorgaande herhaaldelijk dat geconstateerde veranderingen in het PO groter 

zijn dan in het VO. Het is de vraag waaraan dat ligt of zou kunnen liggen. Mogelijk speelt hier een rol 

dat de scholen in het PO meestal (veel) kleiner zijn dan in het VO, dat het deelnamebesluit in het PO 

vaker in overleg met het team is genomen (zie 3.1), dat de leerkrachten in het PO grotendeels dezelfde 

opleiding hebben gehad en dezelfde vakken verzorgen, en dat ze duidelijk samen verantwoordelijk 

zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen op de school (doordat de klassen van leerjaar tot leerjaar 

van de ene naar de andere leerkracht gaan). In het VO speelt het onderscheid tussen de vakken en ook 

het verschil tussen eerste en tweede graads (c.q. onder- en bovenbouw) een duidelijke rol (waardoor 

samenwerking minder vanzelfsprekend is of minder gemakkelijk te organiseren) en uit de antwoorden 

van de leraren op de evaluatieve vragenlijst aan het einde van het schooljaar (zie ook de citaten zoals 

opgenomen in bijlage 5) kan worden afgeleid dat, mogelijk meer dan in het PO, leraren in het VO 

sceptisch kunnen staan tegenover initiatieven en ‘vernieuwingen’, vaker gewend zijn als eenling te 

functioneren en vaker verwachten een aanbod te krijgen (alsof ze een cursus volgen) in plaats van zelf 

samen met collega’s initiatieven te ontplooien. 

 

Ook op de vragenlijst over het pedagogisch-didactisch handelen van leraren is sprake van statistisch 

significant (0,1-0,4 schaalpunt) hogere gemiddelde scores op meerdere schalen, zowel in de 

antwoorden volgens de leraren als in die volgens de leerlingen, en zowel in het PO als in het VO. (Dat 

hier in mindere mate sprake is van een duidelijk verschil tussen PO en VO zoals hierboven, komt 

mogelijk doordat leraren in het VO misschien iets meer gewend zijn zelfstandig beslissingen te nemen 

en een aantal leraren naar aanleiding van de kernactiviteiten van leerKRACHT ertoe over is gegaan 

bepaalde veranderingen in hun handelen uit te proberen of door te voeren; zie ook 3.8). 

Afgezien van een zekere (bescheiden) relatie in het VO tussen het verkrijgen van faciliteiten binnen de 

taakstelling voor deelname aan en het enthousiasme voor leerKRACHT en tussen het aantal jaren 

ervaring in het onderwijs (en op de betreffende school) en de score op het pedagogisch-didactisch 

handelingsrepertoire, blijken in dit onderzoek noch persoonskenmerken zoals geslacht, vooropleiding, 

bevoegheid en ervaring noch werkkenmerken zoals leerjaar en schoolvak of afdeling (in het VO) 

duidelijk samen te hangen met de diverse proces- en effectvariabelen. Enerzijds kan hieruit de 

conclusie worden getrokken dat het bij de veranderingen die leerKRACHT beoogt en de gekozen 
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aanpak kennelijk niet om zulke kenmerken gaat, anderzijds kan worden gesteld dat de processen en 

effecten zoals die kunnen worden vastgesteld kennelijk op deze punten generaliseerbaar zijn. 

 

De relaties tussen de verschillende gemeten constructen (variabelen) zijn zowel nagegaan op het 

niveau van de schoolgemiddelden (aangezien de cultuuraspecten werden geacht schoolkenmerken te 

zijn en bij de meting van het enthousiasme van de leraren anonimiteit is betracht waardoor die 

gegevens niet op individueel niveau kunnen worden geanalyseerd) als op het niveau van de 

individuele leraren (voor zover dezelfde leraren aan meerdere metingen hebben deelgenomen). 

Op schoolniveau (dus in termen van schoolgemiddelden en de variatie daarin tussen scholen) blijken 

zowel op de beginmeting als op de eindmeting cultuur en enthousiasme duidelijk positief samen te 

hangen, en blijkt het gemiddelde enthousiasme in de beginperiode, tijdens de uitvoering van het 

leerKRACHT programma, samen te hangen met het gemiddelde op de eindmeting van cultuur en met 

de gemiddelde (positieve) verandering in cultuur tussen begin- en eindmeting. Dit kan betekenen dat 

een hoger enthousiasme leraren ertoe brengt vaker activiteiten te gaan uitvoeren zoals die in de 

cultuurvragenlijst worden gemeten. Verder blijkt dat op scholen waarop de leraren gemiddeld in 

relatief hoge mate de kernactiviteiten (vaker) zijn gaan doen en daarnaast ook veranderingen in hun 

eigen handelen hebben aangebracht en veranderingen in gedrag en prestatie bij leerlingen rapporteren, 

de leraren tijdens de laatste vier maanden hoger scoren op enthousiasme. Dit lijkt logisch: de leraren 

zijn kennelijk enthousiast want ze nemen actief deel en nemen initiatieven, en die activiteiten en 

initiatieven dragen bij aan de instandhouding van hun enthousiasme of bevorderen dit zelfs nog. 

Op individueel niveau valt op dat de (bescheiden) positieve samenhang op schoolniveau tussen de 

beginmeting op cultuur en de mate waarin de leraren initiatieven namen tot verandering in hun 

handelen zich ook op individueel niveau voordoet, maar alleen in het PO, terwijl ook alleen in het PO 

leraren die meer veranderingen in hun eigen handelen en in gedrag en prestatie bij leerlingen 

rapporteren hoger scoren op de eindmeting van cultuur. Mogelijk is de relatie tussen de ervaring c.q.  

ontwikkeling van aspecten van de cultuur op school en het doorvoeren van veranderingen in het eigen 

handelen in het PO duidelijker dan in het VO (wat gelet op het verschil in schoolgrootte ook wel 

begrijpelijk zou zijn). Verder blijkt dat de mate waarin het handelingsrepertoire van de leraren tussen 

begin- en eindmeting (volgens zowel de scoring door henzelf als die door hun leerlingen) verandert, 

negatief samenhangt met de scores op de beginmeting (in het PO sterker dan in het VO). Anders 

gezegd: naarmate de score voor hun handelen op de beginmeting hoger is, is de verandering bij de 

eindmeting geringer. Dit zou kunnen betekenen dat leraren die (reeds) beschikken over een uitgebreid 

repertoire minder veranderingen hebben aangebracht dan leraren die op de beginmeting lager 

scoorden, en dat ligt dan wel voor de hand. Tot slot blijkt de mate waarin de leraren naar aanleiding 

van de ontvangen feedback op de beginmeting van hun handelen (terugkoppeling PDH) activiteiten 

hebben genomen (er iets mee of naar aanleiding ervan hebben gedaan) in het VO enigszins positief 

samenhangt met de mate waarin zij veranderingen in hun handelen en in gedrag en prestatie bij hun 

leerlingen rapporteren. Dit zou kunnen betekenen dat het terugkoppelen van zulke data kan bijdragen 

aan initiatieven om het eigen handelen te veranderen. 

 

Al met al lijkt de interpretatie verdedigbaar dat leraren die aan leerKRACHT deelnemen daaraan 

energie, inspiratie en steun kunnen ontlenen, en dat dit mede afhangt van hun eigen opstelling en 

initiatief. Het veranderproces op schoolniveau en dat op individueel niveau staan enigszins los van 

elkaar (zoals in de literatuur vaker opgemerkt). Een belangrijk verschil tussen beide is in dit geval dat 

voor de verandering in schoolcultuur vanuit leerKRACHT een duidelijke richting wordt genoemd 

(meer samenwerking) maar voor de invulling van het begrip ‘verbetering’ van de onderwijskwaliteit 

c.q. de lespraktijk en het bijbehorende pedagogisch-didactisch handelen van de leraren niet, en dat de 

activiteiten die de kern van het leerKRACHT-programma uitmaken binnen de school (kunnen) worden 

georganiseerd (bijeenkomsten en activiteiten vinden dan meestal gewoon plaats), terwijl het aanpassen 

van het handelen van leraren afhangt van hun individuele initiatieven. 
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5  Conclusies en discussie 

 

Conclusies 

 

Beantwoording van de eerste hoofdvraag 

Onderzoeksvraag 1 luidt: wordt de leerKRACHT-aanpak (de interventies) uitgevoerd zoals bedoeld? 

De eerste drie deelvragen hierbij zijn: a) worden de interventies toegepast zoals bedoeld? b) worden de 

coaches ingezet zoals bedoeld? c) welke factoren verklaren eventuele verschillen in de toepassing van 

de interventie en het functioneren van de coaches? 

Deze drie deelvragen horen bij elkaar. De inzet van de coaches zoals bedoeld bestaat uit het uitvoeren 

van de interventies zoals bedoeld en de derde deelvraag is (alleen) relevant als sprake is van 

betekenisvolle verschillen hierin. 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het programma grotendeels is uitgevoerd zoals 

bedoeld en gepland en dat veel leraren die behoorden tot het eerste transformatieteam op hun school 

daaraan behoorlijk actief hebben deelgenomen en de kernactiviteiten duidelijk meer zijn gaan doen. 

De bordsessies zijn het vrijwel steeds uitgevoerd zoals bedoeld (in de eerste 8 weken, waarin het 

programma onder nadrukkelijke begeleiding van de coach werd uitgevoerd, iets meer getrouw dan in 

de periode daarna), in aanwezigheid van de coach en de schoolleider en de meeste betreffende leraren, 

en ook het wederzijdse lesbezoek is vaak gerealiseerd, iets vaker dan gezamenlijke lesvoorbereiding. 

In een aantal gevallen bleken het parttime werken en/of het rooster c.q. de noodzaak tot het overnemen 

van een les door een andere leraar belemmerend voor het aanwezig zijn bij teamsessies of het maken 

van afspraken met een collega. 

Verder zullen coaches waarschijnlijk enigszins op maat hebben ingespeeld op verschillen tussen de 

scholen in de inbreng van de schoolleiding en de motivatie, opvattingen en gewoonten van de leraren 

en de onderlinge relaties (daarover zijn verder geen onderzoeksgegevens beschikbaar). 

De mate waarin de coaches de leraren en de schoolleiding begeleidden leek in de loop van de tijd te 

groeien, de mate waarin ze naar eigen zeggen zicht hebben op de belangrijkste uitdagingen in het 

transformatieproces waren gedurende de hele looptijd relatief hoog. De mate van eigenaarschap van 

het beoogde proces, dat wil zeggen de mate waarin de coach problemen die zich aandienen niet zelf 

oplost maar met het team en/of de schoolleiding bespreekt, was gezien vanuit de bedoelingen van 

leerKRACHT niet optimaal en leek in de loop van de tijd niet toe te nemen. 

De betrokkenheid van de schoolleiding was en bleef relatief hoog, evenals de mate waarin de 

schoolleiding zicht heeft op de belangrijkste uitdagingen in het transformatieproces. De mate waarin 

de randvoorwaarden voor de leraren gunstig zijn was enigszins beperkt en leek niet duidelijk toe te 

nemen. De schoolleiding vroeg vanaf het begin in behoorlijke mate feedback op eigen houding en 

gedrag en/of stond daarvoor open, maar de mate waarin de schoolleiding aan leraren feedback gaf 

volgens het vanuit leerKRACHT aangereikte model was en bleef (volgens de coaches) beperkt. 

 

De vierde deelvraag luidt: d) levert de leerKRACHT aanpak coaches op die zelfstandig op een school 

een cultuurverandering kunnen begeleiden? Als antwoord op deze vraag kan het volgende worden 

gezegd. De meeste coaches hebben zich tijdens en door het uitvoeren van het leerKRACHT-

programma in behoorlijke mate kunnen ontwikkelen als coach. Zij hebben een repertoire van 

interventies ontwikkeld en achten zichzelf behoorlijk bekwaam in de uitvoering van het programma in 

de eerste acht weken en het op gang houden van de ritmiek in de periode daarna, en in iets mindere 

mate in het stimuleren van de diepgang van de onderwijsverbetering. Deze relatief positieve 

zelfbeoordeling wordt ondersteund door de oordelen van de expertcoaches. Een deel van de coaches 

wil of moet zich nog verder ontwikkelen, in zelfvertrouwen, kennis, inzichten en vaardigheden, ter 

verdere vergroting van stevigheid, repertoire, diepgang en flexibiliteit. De meeste coaches achten 

zichzelf nog niet uitgeleerd, zeker niet als het gaat om het zelfstandig begeleiden van een 

cultuurverandering op een school. 
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Beantwoording van de tweede hoofdvraag 

Onderzoeksvraag 2 luidt: Welke effecten heeft de uitvoering van de leerKRACHT aanpak gehad? 

In het onderzoeksplan is ervoor gekozen voor de beantwoording hiervan gegevens te verzamelen over 

vier indicatoren: Enthousiasme, Cultuur, Leerkrachthandelen, Leerlingresultaten. 

 

Enthousiasme 

De deelnemende leraren waren bij het begin en tijdens de uitvoering van het leerKRACHT programma 

enthousiast over dit initiatief en de deelname daaraan (in PO gemiddeld nog iets meer dan in VO), en 

dit enthousiasme is tijdens het verdere schooljaar gemiddeld genomen grotendeels op peil gebleven. 

Per school bekeken was op een aantal scholen de gemiddelde score in de laatste maanden van het 

schooljaar wel lager dan in de beginperiode, maar omdat de respons op deze vragenlijst per meting en 

per school varieerde en anoniem was (waardoor niet kan worden nagegaan in hoeverre deze daling 

mogelijk kan worden verklaard doordat de vragenlijst op verschillende momenten door verschillende 

leraren is ingevuld), is onduidelijk welke betekenis hieraan kan of moet worden gehecht. 

 

Schoolcultuur 

De score op de overall schaal voor de schoolcultuur is op de gebruikte schaal van 1 tot 4 in het PO 

gemiddeld 0,2 schaalpunt gestegen (statistisch significant) en in het VO gemiddeld 0,1 schaalpunt 

(niet significant). De grootste toename vond plaats in het PO op de schalen Ontwikkeling lespraktijk, 

Onderzoek en Leidinggeven 1 (schoolleider actief op de werkvloer) en de samenvattende schaal 

Samen leren (beide eerstgenoemde afgerond 0,5 hoger, beide laatstgenoemde afgerond 0,3 hoger). De 

grootste toename in het VO deed zich voor op de schalen Ontwikkeling lespraktijk en Leidinggeven 1 

(beide afgerond 0,3 hoger) en was deze ook daar statistisch significant. Deze verschuivingen zijn 

weliswaar significant maar (afgezien van de 0,5 bij Ontwikkeling lespraktijk en Onderzoek in het PO) 

in absolute zin klein en kunnen eventueel (mede) worden toegeschreven aan een verschuiving in 

referentiekader bij de leraren (als die door hun deelname aan het programma kritischer worden op wat 

naar hun mening ontbreekt of juist gevoeliger voor wat zich voordoet). De genoemde schalen betreffen 

echter precies de veranderingen waar het leerKRACHT programma op mikt. Uit een andere, 

aanvullende vragenlijst bleek bovendien dat de leraren de kernactiviteiten tijdens het meedoen aan 

leerKRACHT twee tot drie keer vaker zijn gaan doen dan voorheen (in het PO wel meer dan in het 

VO). Voor een echte cultuurverandering is uiteraard nodig dat deze duurzaam is, hetgeen echter 

binnen de looptijd van het onderzoek niet kon worden nagegaan.  

De geconstateerde veranderingen blijken in het PO herhaaldelijk groter dan in het VO. Mogelijk speelt 

hier een rol dat de scholen in het PO meestal (veel) kleiner zijn dan in het VO, dat het deelnamebesluit 

in het PO vaker in overleg met het team is genomen, en dat de leerkrachten grotendeels dezelfde 

opleiding hebben gehad en dezelfde vakken verzorgen, duidelijk samen verantwoordelijk zijn voor de 

ontwikkeling van alle leerlingen op de school en tijdens de eindmeting gemiddeld al iets langer met de 

leerKRACHT-activiteiten bezig zijn. In het VO is sprake van een vakgerichte opleiding en verschillen 

in bevoegdheid en inzet (waardoor samenwerking minder vanzelfsprekend is), zijn de leraren tijdens 

de eindmeting gemiddeld minder lang met de leerKRACHT-activiteiten bezig, en verwachtte een 

aantal leraren (blijkens de aan het einde van het schooljaar ingevulde vragenlijst) een aanbod te krijgen 

(zoals bij een cursus) in plaats van zelf samen met collega’s initiatieven te moeten gaan ontplooien. 

 

Pedagogisch-didactisch handelen van leraren 

Ook op de vragenlijst over het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren is sprake van 

statistisch significant (0,1-0,4 schaalpunt) hogere gemiddelde scores op meerdere schalen, zowel in de 

antwoorden volgens de leraren als in die volgens de leerlingen, en zowel in het PO als in het VO (zij 

het in het PO iets meer). Afgezien van een zekere (bescheiden) relatie in het VO tussen het verkrijgen 

van faciliteiten binnen de taakstelling voor deelname aan en het enthousiasme voor leerKRACHT en 

tussen het aantal jaren ervaring en de score op het pedagogisch-didactisch handelingsrepertoire, 
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blijken in dit onderzoek noch persoonskenmerken zoals geslacht, vooropleiding, bevoegheid en 

ervaring noch werkkenmerken zoals leerjaar en schoolvak of afdeling (in het VO) duidelijk samen te 

hangen met de diverse proces- en effectvariabelen. Enerzijds kan hieruit de conclusie worden 

getrokken dat het bij de veranderingen die leerKRACHT beoogt en de gekozen aanpak kennelijk niet 

om zulke kenmerken gaat, anderzijds kan worden gesteld dat de processen en effecten zoals die 

kunnen worden vastgesteld kennelijk wat dit betreft generaliseerbaar zijn. 

 

Leerlingresultaten 

De mogelijkheden om aan de hand van gestandaardiseerde toetsresultaten de eventuele effecten van 

leerKRACHT te onderzoeken, zijn belemmerd door de beperkte periode die in het onderzoek kon 

worden bestreken. Een tweede belemmering wordt gevormd door het beperkte aantal scholen en 

leerkrachten waarvan de benodigde gegevens beschikbaar zijn gekomen. Als gevolg hiervan kunnen 

over de leerlingresultaten die op de deelnemende scholen zijn bereikt en mogelijk aan het meedoen 

aan leerKRACHT kunnen worden toegeschreven of van deelname aan leerKRACHT kunnen worden 

verwacht, geen voldoende betrouwbare uitspraken worden gedaan. De trend die in de 

gestandaardiseerde toetsresultaten bij rekenen/wiskunde en begrijpend lezen zichtbaar is in de periode 

2010-2014 op de 11 scholen voor PO die in 2013-2014 aan leerKRACHT deelnamen waarvan de 

gevraagde gegevens zijn verkregen (namelijk een geleidelijke stijging van de over de leerjaren 3-7 

gemiddelde vaardigheidsscore bij rekenen/wiskunde en een min of meer gelijkblijvend niveau van de 

over de leerjaren 4-7 gemiddelde vaardigheidscore bij begrijpend lezen) ondergaat in het deelnamejaar 

2013-2014 geen duidelijke verandering en dit wijst niet op een effect van leerKRACHT. 

 

Discussie 

 

Evaluatie van de interne en externe geldigheid van het onderzoek 

In quasi-experimenteel onderzoek naar de effecten van een interventie, aanpak of programma kunnen 

zich een aantal valkuilen voordoen bij het trekken van conclusies (interne validiteit) en het 

generaliseren van bevindingen (externe validiteit). In de literatuur zijn in totaal een stuk of 20 van 

dergelijke valkuilen beschreven, verspreid over bedreigingen van de geldigheid die te maken hebben 

met de gebruikte meetinstrumenten en uitgevoerde metingen, de onderzoeksgroep of –groepen resp. 

het onderzoeksdesign, en de interventie of het programma dat is onderzocht.  

Wat betreft de meetinstrumenten/metingen zijn er geen aanwijzingen dat er ernstige problemen zijn 

met de validiteit en betrouwbaarheid ervan en ook zijn herhaalde metingen steeds met hetzelfde 

instrument en op dezelfde wijze afgenomen. Een mogelijke valkuil is wel dat het totale aantal 

metingen groot was, waardoor de kans kan zijn toegenomen dat het invullen van vragenlijsten op zich 

bepaalde effecten heeft gehad. Dat valt vooral te verwachten als vragenlijsten gaan over onderwerpen 

die voor leraren persoonlijk relevant en van belang zijn, zoals de in dit onderzoek gebruikte 

vragenlijsten over de cultuur op de school en het eigen pedagogisch-didactisch handelen. Het invullen 

van deze vragenlijsten, waarin aspecten van cultuur resp. leerkrachthandelen concreet zijn uitgewerkt, 

kan een aantal leraren aan het denken hebben gezet of extra opmerkzaam hebben gemaakt. Dit zou in 

het kader van leerKRACHT een gewenst effect kunnen worden genoemd, en in dat geval zouden de 

instrumenten in feite moeten worden gezien als onderdeel van de interventie. Het onderzoek bood niet 

de mogelijkheid om na te gaan hoe sterk dit eventuele effect kan zijn geweest. 

Wat betreft onderzoeksgroep/onderzoeksdesign ligt het voor de hand te stellen dat de 1
e
 tranche 

betrekking had op scholen die duidelijk belangstelling of behoefte hadden om deel te nemen. Uit 

enkele in dit onderzoek gemaakte vergelijkingen met scholen in de 2
e
 en 3

e
 tranche is echter niet 

gebleken dat de 1
e
 tranche scholen een duidelijke voorhoede vormen met specifieke kenmerken. 

Indien de beginsituatie van de onderzoeksgroep op relevante variabelen opvallend laag resp. hoog zou 

hebben gescoord, zou het zich voordoen resp. het ontbreken van effecten kunnen komen door 

statistische regressie naar het gemiddelde resp. een plafondeffect, maar van geen van beide valkuilen 
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(regressie-effect en plafondeffect) lijkt sprake te zijn geweest. Gelet op het type cultuurverandering 

waar leerKRACHT op mikt, is het bovendien onwaarschijnlijk dat de scholen zonder deelname op 

eigen kracht binnen een schooljaar de beoogde verandering kunnen realiseren. Het uitgevoerde 

onderzoek is echter wel geconfronteerd met een valkuil die zich in onderzoek met herhaalde metingen 

vaker voordoet, namelijk uitval van respons op een later meetmoment. De respons op de eindmeting 

van met name het pedagogisch-didactisch handelen was helaas een stuk lager dan op de beginmeting, 

hetgeen de mogelijkheid tot het trekken van conclusies beperkt. Ten aanzien van de externe geldigheid 

kan worden opgemerkt dat omdat de doelgroep van leerKRACHT niet expliciet is omschreven en ook 

niet duidelijk is in hoeverre de in het onderzoek deelnemende scholen representatief zijn voor alle 

scholen die in aanmerking zouden komen, het lastig is om te bepalen in hoeverre de resultaten kunnen 

worden gegeneraliseerd. Ook het feit dat in het onderzoek sprake was van veel metingen, die invloed 

kunnen hebben gehad op de beoogde veranderingsprocessen (en die bovendien in de periode na het 

onderzoek in volgende tranches niet allemaal en op dezelfde wijze zullen worden voortgezet), maakt 

generalisatie lastig. 

Wat betreft de interventie of het programma zijn bekende valkuilen bij het trekken van conclusies over 

effecten (interne geldigheid) dat zich tijdens de uitvoering bijzondere gebeurtenissen voordoen die 

(mede) het beoogde effect kunnen bevorderen, dat vergelijkingsgroepen niet goed vergelijkbaar zijn 

omdat het programma tijdens de uitvoering bij de onderzoeksgroep al doorsijpelt naar andere scholen, 

en dat het programma tijdens het onderzoek substantieel verandert, maar hiervan was geen sprake. De 

externe geldigheid of generaliseerbaarheid is echter wel een punt van aandacht, niet omdat het 

programma op zich niet duidelijk zou zijn (het is juist expliciet beschreven), maar mogelijk wel 

doordat het bestaat uit een bundel van interventies en activiteiten waardoor het lastig is om van 

gebleken effecten precies aan te geven welke de (meest) werkzame aspecten of onderdelen vormen. 

Verder zal de uitvoering van het programma op de scholen enigszins zijn aangepast aan de specifieke 

situatie, behoeften en mogelijkheden, al dan niet door de inbreng vanuit de schoolleiding en de leraren, 

om welke inbreng het in de leerKRACHT aanpak juist ook te doen is. 

 

Beperkingen van het onderzoek 

De zeggingskracht van het onderzoek is mogelijk beïnvloed door de volgende beperkingen. 

-In het design waren bij de beoogde controlegroep geen voormetingen van schoolcultuur en 

pedagogisch-didactisch handelen van leraren beschikbaar (die bij een volledig quasi-experimenteel 

design net als bij de onderzoeksgroep ook in het najaar van 2013 zouden moeten zijn afgenomen).
17

 

-Het onderscheid tussen interventies, processen en effecten was conceptueel niet heel scherp en de 

operationaliseringen in betreffende meetinstrumenten vertoonden enige overlap. 

-Een deel van de gegevensverzameling was niet aan individuele respondenten te koppelen, waardoor 

vergelijkingen tussen verschillende en tussen herhaalde metingen minder goed mogelijk waren. 

-Sommige metingen zijn minder consequent voortgezet dan in de bedoeling lag. 

-Bij sommige metingen (vooral de eindmeting leerkrachthandelen) was de respons teleurstellend laag, 

hetgeen de mogelijkheid tot het trekken van conclusies beperkte. 

-Het aantal metingen was groot maar qua aard ook eenvormig (schriftelijke vragenlijsten, digitaal of 

op papier afgenomen) en daardoor mogelijk ook enigszins eenzijdig. 

-Voor het vaststellen van eventuele effecten op leerlingresultaten was de doorlooptijd in feite te kort. 

Zonder deze beperkingen had het onderzoek mogelijk meer en duidelijker inzicht kunnen bieden in de 

condities, uitvoering, processen, effecten, verbetermogelijkheden en generaliseerbaarheid van de 

onderzochte aanpak. 

 

                                                 
17

 Deze beperking werd veroorzaakt doordat voor vergelijkingsdoeleinden een zo goed mogelijk vergelijkbare 

groep scholen moest worden gevonden die echter (nog) niet aan leerKRACHT deelnam. De meest voor de hand 

liggende keuze was om daarvoor de scholen in de 3
e
 tranche te benaderen, die in september 2014 zouden gaan 

starten. Deze scholen waren echter pas in het voorjaar van 2014 bekend. 
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De hierboven als laatste genoemde beperking (te korte doorlooptijd voor het vaststellen van eventuele 

effecten op leerlingresultaten) verdient een nadere toelichting en aanvulling. Vanuit de politiek wordt 

vaak aangedrongen op ‘harde’ evaluatie van vernieuwingen op leerresultaten van leerlingen. Aan 

zulke data wordt veel belang gehecht, deels omdat het gaat om als objectief en informatief 

beschouwde getalsmatige gegevens, en deels omdat het bereiken van leerresultaten bij leerlingen de 

rationale van onderwijs vertegenwoordigt. Een inmiddels halve eeuw aan internationaal 

onderwijsonderzoek zegt ons echter dat verbeteringen op dat vlak niet zo snel worden gerealiseerd 

(afgezien van specifieke situaties zoals bijvoorbeeld die waarin de inspectie een basisschool tot zwak 

verklaard en de school zich sterk gaat richten op verhoging van de eerstvolgende Cito LOVS scores). 

Als in een goed halfjaar (de feitelijke looptijd van het in dit onderzoek onderzochte innovatieproces) 

door verandering van leraarhandelen al aantoonbare verandering van leerprestaties optreedt, zal dit 

primair en vooral curriculumspecifieke prestaties betreffen, dat wil zeggen: prestaties van leerlingen 

met betrekking tot de leerstof die bij dat vak (en dat schoolboek) in dat leerjaar in die periode aan de 

orde was.
18

 Het aantonen van zulke effecten vergt bovendien een grote onderzoeksgroep (voldoende 

aantallen aan het innovatieproces en het onderzoek deelnemende leraren per schooljaar per relevant 

schoolvak en, vanwege mogelijk relevante verschillen tussen methoden van educatieve uitgeverijen, 

per gebruikte methode/schoolboek), en van zulke aantallen was in dit onderzoek bij de 1
e
 tranche van 

aan leerKRACHT deelnemende scholen geen sprake. De destijds in overleg in het onderzoeksplan 

gemaakte keuze voor resultaten op gestandaardiseerde Cito-toetsen (met als argument dat scholen 

daarop vergelijkbaar zijn, wat op zich uiteraard het geval is), is bij nader inzien geen optimaal 

alternatief: deze zijn curriculumonafhankelijk en onvoldoende gevoelig voor de hiervoor genoemde 

specifieke effecten van het in de betreffende periode feitelijk gegeven onderwijs (en ze zijn ook niet 

gemaakt en bedoeld om zulke effecten vast te stellen), ze zijn in het VO nog onvoldoende beschikbaar, 

en in het PO stuit aanleveren ervan op weerstand vanwege de privacy die scholen willen waarborgen. 

Het niet bedoeld en niet echt geschikt zijn van curriculumonafhankelijke toetsen voor het vaststellen 

van curriculumspecifieke effecten van (verandering in) leerkrachthandelen en onderwijsaanbod tijdens 

een specifieke periode van deelname aan innovatie en onderzoek, laat staan op relatief korte termijn en 

bij een kleine onderzoeksgroep, maakt het relateren van dergelijke toetsresultaten aan de activiteiten 

op de scholen die in 2013-2014 deelnamen aan leerKRACHT niet goed mogelijk en daardoor in feite 

ook niet geloofwaardig. Zulke informatie oogt voor buitenstaanders misschien hard, maar is dat niet. 

 

Aanbevelingen voor leerKRACHT 

De leraren, coaches en schoolleiders hebben desgevraagd aan het einde van het schooljaar de volgende 

verbetersuggesties aangedragen (de suggesties hieronder zijn elk door een aantal van hen genoemd). 

Alle leraren laten deelnemen aan de bootcamp (iedereen gelijk geïnformeerd), niet nog in het voorjaar 

een nieuw team starten (te weinig resterende tijd tot de zomervakantie) en in het PO zo mogelijk 

helemaal niet met verschillende teams werken (geeft ongewenste verschillen binnen het schoolteam). 

Minder vaak pizzasessies en misschien ook minder frequent bordsessies houden, maar beide wel beter 

inhoudelijk afgebakend en ingevuld, met meer diepgang (in plaats van over allerlei onderwerpen). (Dit 

is de meest gegeven suggestie, door zowel leraren (in PO en VO) als coaches als schoolleiders). 

In het VO is aandacht gewenst voor de aard van de deelname (wel vrijwillig maar niet vrijblijvend en 

ook niet juist teveel verplichtende druk) en de rol van de schoolleiding (niet te sturend maar wel 

                                                 
18

 Naar aanleiding van de eerste grote evaluatieonderzoeken van landelijke verbeterprojecten in de VS (in de 70-

er jaren) zijn, onder andere in Harvard Educational Review, stevige discussies gevoerd over de merites van 

curriculumspecifieke versus niet-curriculumspecieke (c.q. curriculumonafhankelijke) effectmaten. Sindsdien is 

dit onderscheid een bekend onderwerp in de evaluatieliteratuur. Zie voor een voorbeeld en enkele referenties: 

Stokking, K.M. (1980). De evaluatie-aanpak in het GEON-project. Pedagogische Studiën 57, 182-194. 

Belangrijke aanvullende beschouwingen hierover zijn onder meer te vinden in het volgende boek: 

Cronbach, L.J. (1982). Designing evaluations of educational and social programs. San Francisco: Jossey-Bass. 
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leiding gevend), de samenstelling van de groepen (lettend op de samenwerking binnen vaksecties) en 

de werkvormen (die soms als minder passend bij het VO worden ervaren; bij dit laatste speelt 

overigens mogelijk een verwachtingspatroon een rol waarin een aanbod wordt verzorgd, net als bij een 

cursus, en in dat geval lijkt meer duidelijkheid gewenst over wat leerKRACHT bedoelt en beoogt). 

Een aantal coaches heeft behoefte aan meer duidelijkheid over wat in het programma verplicht is en 

wat kan worden aangepast, en ook aan meer duidelijkheid over de rollen van coach en schoolleiding 

en soms een meer stabiele bezetting van die rollen (minder wisselingen en minder abrupt). 

Een aantal schoolleiders vraagt om meer duidelijkheid bij de rol van de expertcoach en meer aandacht 

voor het traject dat wordt verwacht van de schoolleiding. 

Vanuit het uitgevoerde onderzoek wordt aanbevolen de verschillen tussen de scholen (en binnen de 

scholen tussen teams) nader te analyseren opdat daaruit mogelijk extra lering kan worden getrokken. 

Bij voortzetting van bepaalde onderzoeksactiviteiten wordt aangebevolen om de verzameling en 

registratie van gegevens meer aandacht te geven (duidelijke en in de tijd stabiele vragen, zo volledig 

mogelijke respons, opbouw van bestanden die de volgorde van de vragen precies volgen). 

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de effecten op langere termijn. Vraagstellingen daarbij 

zouden kunnen zijn: Welke elementen van de gekozen aanpak van leerkRACHT worden door de 

school,  de coach resp. de leraren zelfstandig voortgezet? Beklijven de nu geconstateerde effecten van 

het programma ook over een langere periode? Welke effecten op de onderscheiden effectvariabelen 

(schoolcultuur, leerkrachthandelen, leerlingresultaten) worden pas met vertraging zichtbaar? 

Vervolgonderzoek kan zich ook richten op de effecten op een groter aantal scholen. Bijvoorbeeld: 

Treden soortgelijke effecten op als de onderzoeksgroep groter en wellicht ook meer divers van 

samenstelling wordt? Treden soortgelijke effecten ook op als door het grote aantal scholen de aanpak 

minder intensief zou worden? 

Vervolgonderzoek kan zich ook richten op veranderingen in de aanpak. Bijvoorbeeld: Zouden de 

processen en/of effecten veranderen als leerKRACHT de aanpak zou differentiëren (om meer op maat 

te werken)? Zouden de processen en/of effecten veranderen als, naar aanleiding van ervaringen, 

wensen of behoeften, de rollen van coach, expertcoach en schoolleider zouden worden aangepast? 

 

Aanbevelingen voor soortgelijk onderzoek bij andere innovatieprojecten 

Het nu opgezette en uitgevoerde evaluatieonderzoek kan eventueel worden gezien als een aanpak die 

meer of minder ook bij andere projecten zou kunnen worden gevolgd. In die optiek kunnen op grond 

van de nu opgedane ervaringen de volgende aanbevelingen relevant zijn. 

Zorg bij de opstelling en uitwerking van het onderzoeksplan voor grondig overleg tussen  innovatoren 

en onderzoekers: welke uitgangspunten zijn realistisch, welke concepten zijn relevant, welke belasting 

van het veld is haalbaar, welke onderzoeksactiviteiten zijn binnen budget en looptijd uitvoerbaar, 

welke afspraken zijn nodig over een efficiënte taakverdeling en nauwkeurige uitvoering en welke 

aanpassingen of aanvullingen tijdens het onderzoek zijn al dan niet (nog) mogelijk? 

Bied weerstand tegen politieke druk die leidt tot (steeds weer de kop opstekende) irrealistische 

verwachtingen van zowel de innovatie (snel effect boeken) als het onderzoek (bewijs leveren). 

Houd de leiding van het onderzoek in één hand, met een voldoende onafhankelijke positie tegenover 

het te onderzoek project (geen dienstverlenende of afhankelijke rol). 

Overweeg een andere onderzoeksopzet, met minder metingen (beperk het onderzoek tot enkele 

centrale constructen en die goed kunnen worden meten) en maakt naast survey-onderzoek (voor 

generalisatie, kwantitatieve analyse en differentiatie) ook gebruik van casestudies (voor meer inzicht 

in omstandigheden en processen). 
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Bijlagen 

 

1  Tabellen uitkomsten Cultuur (p. 64) 

2  Tabellen uitkomsten Enthousiasme (p. 66) 

3  Tabellen uitkomsten Pedagogisch-Didactisch Handelen leraren (p. 67) 

4  Verschillen tussen de scholen in gemiddelden op de schalen per meting (p. 69) 

5  Staalkaart van antwoorden op de eindvragenlijst voor coaches, schoolleiders en leraren (p. 70) 

 

NB 

Bij toetsingen op statistische significantie zijn bij significante uitkomsten de p-waardes vet gezet. In 

de meeste gevallen is daarbij het gebruikelijke significantieniveau van .05 aangehouden, bij kleinere 

aantallen (enkele tientallen) is als niveau .10 gehanteerd. 
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Bijlage 1  Tabellen uitkomsten Cultuur 

 

Legenda: N=aantal respondenten,  α=betrouwbaarheidscoëfficiënt alpha, g=gemiddelde, s=standaarddeviatie 

 

PO 

 Aantal 

items 
Beginmeting Eindmeting T-toets (pairwise) * 

Schaal N α g s N α g s N T df p 

1 Samenwerking 6 364 .77 3,0 .33 178 .80 3,3 51 22 2,38 21 .03 

2 Vertrouwen 5 364 .90 3,0 .60 178 .91 3,3 .55 22 2,64 21 .02 

3 Doelen 5 364 .85 3,2 .55 178 .86 3,3 .51 22 -.96 21 .35 

4 Ontwikkeling lespraktijk 6 364 .80 2,9 .55 178 .87 3,3 .56 22 4,11 21 .00 

5 Sfeer 6 364 .85 3,4 .52 178 .84 3,6 .45 22 1,58 21 .13 

6 Onderzoek 5 364 .85 2,7 .62 178 .88 3,1 .60 22 2,28 21 .03 

7 Visie 5 364 .91 2,8 .73 178 .91 3,0 .64 22 1,02 21 .32 

8 Leiding geven aan onderwijs 1 8 364 .91 2,8 .65 178 .92 3,1 .61 22 2,39 21 .03 

9 Leiding geven aan onderwijs 2 4 364 .83 2,9 .68 178 .88 3,0 .67 22 .63 21 .53 

Schoolfocus (schalen 3. 7. 8. 9) 4 364 .86 2,9 .55 178 .87 3,1 .52 22 .96 21 .35 

Samen leren (schalen 1, 4, 6) 3 364 .74 2,9 .47 178 .78 3,2 .46 22 3,27 21 .00 

Veilig team (schalen 2, 5) 2 364 .74 3,2 .50 178 .80 3,4 .46 22 2,44 21 .02 

Schoolcultuur (schalen 1 t/m 9) 9 364 .84 3,0 .39 178 .87 3,2 .40 22 2,42 21 .02 

* Gebaseerd op individuele koppeling van beide bestanden bij 22 leraren die beide keren respondeerden. Koppeling per school van beide 

bestanden na aggregatie op schoolniveau (PO 21 scholen, VO 11 scholen) leidde tot vergelijkbare uitkomsten. Zie par. 3.12 en 4.4.1   
 

VO 

 Aantal 

items 
Beginmeting Eindmeting T-toets (pairwise) * 

Schaal N α g s N α g s N T df p 

1 Samenwerking 6 346 .79 2,8 .59 184 .81 2,9 .57 21 1,58 20 .13 

2 Vertrouwen 5 346 .89 3,1 .56 184 .89 3,0 .54 21 .72 20 .48 

3 Doelen 5 346 .87 2,9 .63 184 .89 2,9 .65 21 .38 20 .71 

4 Ontwikkeling lespraktijk 6 346 .79 2,9 .55 184 .81 3,0 .54 21 2,09 20 .05 

5 Sfeer 6 346 .83 3,4 .51 184 .85 3,4 .56 21 -.66 20 .52 

6 Onderzoek 5 346 .88 2,4 .68 184 .91 2,5 .68 21 .35 20 .73 

7 Visie 5 346 .89 2,4 .68 184 .91 2,4 .69 21 .87 20 .31 

8 Leiding geven aan onderwijs 1 8 346 .92 2,5 .69 184 .92 2,6 .66 21 2,60 20 .02 

9 Leiding geven aan onderwijs 2 4 346 .86 2,5 .72 184 ,86 2,5 .69 21 .00 20 1.00 

Schoolfocus (schalen 3, 7, 8, 9) 4 346 .86 2,6 .57 184 .86 2,6 .56 21 1,14 20 .27 

Samen leren (schalen 1, 4, 6) 3 346 .77 2,7 .50 184 .79 2,8 .50 21 1,78 20 .09 

Veilig team (schalen 2, 5) 2 346 .74 3,2 .48 184 .78 3,2 .50 21 .08 20 .94 

Schoolcultuur (schalen 1 t/m 9) 9 346 .86 2,8 .42 184 .88 2,8 .44 21 1,46 20 .18 

* Gebaseerd op individuele koppeling van beide bestanden bij 21 leraren die beide keren respondeerden. Koppeling per school van beide 

bestanden na aggregatie op schoolniveau (PO 21 scholen, VO 11 scholen) leidde tot vergelijkbare uitkomsten. Zie par. 3.12 en 4.4.1   
 

Uitkomsten andere scholen, ter vergelijking (3
e
 tranche) 

 Aantal 

items 
Vijf scholen PO Drie scholen VO 

Schaal N α g s N α g s 

1 Samenwerking 6 61 .79 2,9 .54 50 .83 2,7 .61 

2 Vertrouwen 5 61 .86 3,0 .51 50 .90 2,8 .58 

3 Doelen 5 61 .77 3,1 .43 50 .85 2,8 .56 

4 Ontwikkeling lespraktijk 6 61 .68 3,0 .41 50 .78 3,0 .53 

5 Sfeer 6 61 .88 3,6 .47 50 .86 3,3 .60 

6 Onderzoek 5 61 .81 2,8 .53 50 .82 2,3 .59 

7 Visie 5 61 .82 2,8 .58 50 .89 2,1 .59 

8 Leiding geven aan onderwijs 1 8 61 .83 3,1 .46 50 .89 2,4 .58 

9 Leiding geven aan onderwijs 2 4 61 .74 3,0 .56 50 .78 2,3 .59 

Schoolfocus (schalen 3, 7, 8, 9) 4 61 .76 3,0 .39 50 .75 2,4 .44 

Samen leren (schalen 1, 4, 6) 3 61 .68 2,9 .39 50 .71 2,7 .46 

Veilig team (schalen 2, 5) 2 61 .80 3,3 .44 50 .77 3,0 .53 

Schoolcultuur (schalen 1 t/m 9) 9 61 .82 3,0 .32 50 .82 2,6 .37 
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Vervolg Bijlage 1 Tabellen uitkomsten Cultuur, uitkomsten op de scholen van de 2
e
 tranche 

 

Legenda: N=aantal respondenten,  g=gemiddelde, s=standaarddeviatie, p= overschrijdingskans bij de toetsing 

 

PO 

 Independent samples T-test Pairwise T-test 

 

Schaal 

beginmeting eindmeting  

p 

 

N 

beginmeting eindmeting  

p N g s N g s g s g s 

1 Samenwerking 155 2,93 .60 115 3,08 .55 .03 14 2,89 .25 3,12 .25 .00 

2 Vertrouwen 155 3,19 .60 115 3,27 .56 .25 14 3,17 .33 3,34 .34 .03 

3 Doelen 155 3,00 .58 115 3,10 .66 .18 14 3,06 .28 3,21 .34 .05 

4 Ontwikkeling lespraktijk 155 2,85 .49 115 3,14 .47 .00 14 2,85 .16 3,18 .28 .00 

5 Sfeer 155 3,55 .51 115 3,59 .47 .49 14 3,55 .22 3,58 .24 .59 

6 Onderzoek 155 2,55 .63 115 2,89 .68 .00 14 2,59 .31 2,93 .31 .00 

7 Visie 154 2,83 .68 115 2,85 .69 .82 14 2,89 .42 2,97 .41 .30 

8 Leiding geven aan onderwijs 1 153 2,98 .57 115 3,05 .51 .30 14 3,00 .31 3,08 .30 .18 

9 Leiding geven aan onderwijs 2 153 3,01 .55 115 3,14 .58 .06 14 3,03 .32 3,20 .33 .03 

Schoolfocus (schalen 3, 7, 8, 9) 153 2,95 .50 115 3,03 .53 .20 14 2,99 .31 3,12 .32 .07 

Samen leren (schalen 1, 4, 6) 155 2,77 .47 115 3,04 .47 .00 14 2,77 .21 3,08 .25 .00 

Veilig team (schalen 2, 5) 155 3,37 .49 115 3,43 .46 .29 14 3,36 .26 3,47 .26 .15 

Schoolcultuur (schalen 1 t/m 9) 153 2,99 .41 115 3,12 .44 .01 14 3,00 .23 3,18 .26 .01 

 

VO 

 Independent samples T-test Pairwise T-test 

 

Schaal 

beginmeting eindmeting  

p 

 

N 

beginmeting eindmeting  

p N g s N g s g s g s 

1 Samenwerking 192 2,81 .61 121 2,94 .57 .06 6 2,81 .23 2,97 .29 .09 

2 Vertrouwen 192 2,88 .60 121 3,01 .58 .06 6 2,89 .32 3,01 .37 .03 

3 Doelen 190 3,01 .53 121 3,18 .60 .01 6 3,02 .24 3,23 .25 .03 

4 Ontwikkeling lespraktijk 190 2,89 .54 121 3,08 .57 .00 6 2,86 .19 3,04 .32 .16 

5 Sfeer 190 3,31 .56 121 3,38 .56 .29 6 3,28 .33 3,37 .37 .06 

6 Onderzoek 188 2,46 .75 121 2,73 .75 .00 6 2,47 .32 2,71 .38 .01 

7 Visie 188 2,67 .71 121 2,78 .72 .19 6 2,69 .37 2,78 .44 .05 

8 Leiding geven aan onderwijs 1 188 2,78 .65 121 2,85 .71 .32 6 2,79 .35 2,87 .49 .46 

9 Leiding geven aan onderwijs 2 188 2,66 .69 121 2,77 .75 .17 6 2,69 .43 2,82 .51 .21 

Schoolfocus (schalen 3, 7, 8, 9) 188 2,78 .54 121 2,90 .61 .08 6 2,80 .33 2,93 .41 .07 

Samen leren (schalen 1, 4, 6) 188 2,72 .54 121 2,92 .55 .00 6 2,72 .24 2,91 .32 .05 

Veilig team (schalen 2, 5) 190 3,10 .52 121 3,20 .53 .11 6 3,09 .32 3,19 .37 .02 

Schoolcultuur (schalen 1 t/m 9) 188 2,83 .46 121 2,97 .50 .01 6 2,84 .28 2,98 .35 .02 
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Bijlage 2  Tabellen uitkomsten Enthousiasme  

 

Legenda:  

N = aantal respondenten, 

α = betrouwbaarheidscoëfficiënt alpha 

G = gemiddelde (op de schaal) 

S = standaarddeviatie 

 

PO 

 Aantal 

items 
    

Metingen en perioden N α g s 

1 10 31 .89 4,0 .83 

2 10 50 .83 4,3 .48 

3 10 67 .81 4,2 .52 

4 10 60 .82 4,3 .52 

5 10 55 .82 4,3 .50 

6 10 51 .87 4,2 .61 

7 10 49 .78 4,0 .50 

8 10 46 .73 4,0 .72 

9 10 36 .89 4,3 .80 

Periode okt-dec (metingen 1-5) 10 236 .83 4,2 .56 

Periode jan-feb (metingen 6-9) 10 282 .81 4,1 .62 

10 10 48 .91 4.2 .70 

11 10 49 .84 4.0 .60 

12 10 59 .93 3.7 .94 

13 10 60 .91 3.8 .83 

Periode mrt-apr (metingen 10-11) 10 97 .89 4,1 .65 

Periode mei-jun (metingen 12-13) 10 119 .92 3.8 .88 

 

VO 

 Aantal 

items 
    

Metingen en perioden N α g s 

1 10 15 .90 3,8 .70 

2 10 24 .82 3,8 .66 

3 10 34 .82 3,8 .68 

4 10 31 .84 3,7 .72 

5 10 35 .80 4,0 .66 

6 10 22 .95 3,7 .90 

7 10 33 .87 3,7 .72 

8 10 17 .92 3,6 .93 

9 10 13 .93 3,5 .92 

Periode okt-dec (metingen 1-5) 10 139 .83 3,8 .68 

Periode jan-feb (metingen 6-9) 10 85 .91 3,6 .83 

10 10 18 .93 3,9 .82 

11 10 18 .90 3,3 .83 

12 10 26 .91 3,6 .85 

13 10 23 .88 3,6 .84 

Periode mrt-apr (metingen 10-11) 10 36 .93 3,6 .86 

Periode mei-jun (metingen 12-13) 10 49 .89 3,6 .84 
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Bijlage 3  Tabellen uitkomsten Pedagogisch-Didactisch Handelen leraren  

Legenda: N=aantal respondenten, α=betrouwbaarheidscoëfficiënt alpha, g=gemiddelde, s=standaarddeviatie 

PO – Leraren          
 Aantal 

items 
Beginmeting Eindmeting T-toets (pairwise) 

Schaal N α g s N α g s N T df p 

1 Zorgen voor een goede sfeer in de klas 6 60 .78 3.7 .84 39 .69 4,0 .39 18 -2.5 17 .02 

2. Lesgeven en uitleggen 6 54 .73 3.7 .66 39 .66 4,0 .39 17 -1,2 16 .26 

3. Leerlingen laten zien dat de leerstof nuttig is 4 60 .87 2.8 1.15 41 .72 3,2 .71 20 -3,8 19 .00 

4 —              

5 Leerlingen leren om opdrachten te maken 6 58 .82 3.4 .82 38 .60 3,7 .44 19 -1,9 18 .08 

6 Leerlingen stimuleren om te werken en te leren 5 53 .72 3.1 .71 38 .62 3,2 .47 16 -1,2 15 .26 

7 Rekening houden met verschillen tussen leerlingen 4 60 .77 4.1 .69 41 .58 4,3 .43 20 -.7 19 .51 

8 Leerlingen helpen om zelf te werken en te leren 5 57 .81 3.3 .82 38 .74 3,6 .61 20 -.9 19 .38 

9 Letten op wat en hoe de leerlingen leren 5 56 .86 3.5 .96 41 ,68 4,0 .59 18 -1.7 17 .10 

10 Maken van opmerkingen bij werk van leerlingen 6 57 .85 3.7 .77 40 .79 3,9 .50 19 -1.6 18 .13 

Repertoire (alle 9 schalen) (9) 56 .91 3.5 .68 41 .93 3,8 .35 19 -2.1 18 .05 

PO – Leerlingen (alleen bij leraren in bovenbouwklassen)          NB T-toets leerlingen na aggregatie per leraar 
 Aantal 

items 
Beginmeting Eindmeting T-toets (pairwise) 

Schaal N α g S N α g s N T df p 

1 Zorgen voor een goede sfeer in de klas 6 998 .70 3.8 .76 975 .93 3,9 .68 24 -1,5 23 .14 

2 Lesgeven en uitleggen 6 975 .65 3,9 .64 944 .66 3,8 .64 24 -.7 23 .51 

3 Leerlingen laten zien dat de leerstof nuttig is 4 1000 .62 2,9 .90 972 .66 3,0 .89 24 -2,2 23 .04 

4 —              

5 Leerlingen leren om opdrachten te maken 6 977 .79 3,4 .90 954 .79 3,4 .84 24 -1,5 23 .14 

6 Leerlingen stimuleren om te werken en te leren 5 998 .70 3,0 .85 949 .72 3,1 .83 24 -1,4 23 .19 

7 Rekening houden met verschillen tussen leerlingen 4 1002 .71 4,1 .79 971 .72 4,0 .77 24 -.4 23 .67 

8 Leerlingen helpen om zelf te werken en te leren 5 981 .670 3,4 .87 944 .65 3,6 .79 24 -2,2 23 .04 

9 Letten op wat en hoe de leerlingen leren 5 984 .764 3,6 .93 949 .74 3,7 .81 24 -1,4 23 .16 

10 Maken van opmerkingen bij werk van leerlingen 6 985 .813 3,7 .90 943 .81 3,7 .84 24 -1,2 23 .26 

Repertoire (alle 9 schalen) (9) 1003 .923 3,5 .65 979 .84 3,6 .62 24 -1,6 23 .12 

VO – Leraren                                                                         NB T-toets leerlingen na aggregatie per leraar 
 Aantal 

items 
Beginmeting Eindmeting T-toets (pairwise) 

Schaal N α g S N α g s N T df p 

1 Zorgen voor een goed leerklimaat 6 53 .72 3,7 .54 24 .75 3,7 .48 17 -1,5 16 .15 

2 Geven van les, uitleg en instructie 6 50 .73 3,5 .59 24 .78 3,5 .57 19 .07 18 .95 

3 Leerlingen het nut van de leerstof laten zien 4 52 .71 2,8 .82 24 .69 2,9 .69 17 -.5 16 .62 

4 Leerlingen wijzen op verbanden tussen vakken 4 51 .91 2,2 .80 25 .87 2,2 .63 18 .2 17 .82 

5 Leerlingen leren werken aan opdrachten 6 55 .84 3,1 .86 24 .79 3,1 .58 18 -1,1 17 .25 

6 Leerlingen stimuleren en activeren 5 52 .80 3,2 .72 25 .87 3,4 .86 19 -.8 18 .44 

7 Inspelen op verschillen tussen leerlingen 4 52 .84 3,6 .89 24 .87 3,0 .92 18 -.2 17 .84 

8 Lln. ondersteunen bij het sturen van hun leerproces 5 55 .85 3,2 .93 24 .77 3,2 .75 19 -1,9 18 .07 

9 Volgen wat lln. leren en hoe ze zich ontwikkelen 5 52 .85 3,4 .76 24 .85 3,4 .71 16 -.7 15 .52 

10 Geven van feedback aan leerlingen 6 54 .86 3,5 .69 22 .79 3,6 .56 16 -2,2 15 .05 

Repertoire (alle 10 schalen) (10) 55 .89 3,2 .55 25 .88 3,3 .50 19 -1,4 18 .16 

VO – Leerlingen  
 Aantal 

items 
Beginmeting Eindmeting T-toets (pairwise) 

Schaal N α g s N Α g s N T df p 

1 Zorgen voor een goed leerklimaat 6 1468 .82 3,7 .79 839 .83 3,6 .79 35 -.5 34 .60 

2 Geven van les, uitleg en instructie 6 1462 .74 3,6 .72 831 .78 3,7 .73 35 -.5 34 .59 

3 Leerlingen het nut van de leerstof laten zien 4 1484 .70 2,8 .89 836 .79 2,9 .97 35 -3,4 34 .00 

4 Leerlingen wijzen op verbanden tussen vakken 4 1441 .85 2,3 .94 837 .88 2,6 1.04 33 -6.2 32 .00 

5 Leerlingen leren werken aan opdrachten 6 1470 .83 3,4 .84 816 .85 3,5 .86 35 -1,5 34 .13 

6 Leerlingen stimuleren en activeren 5 1459 .82 3,3 .89 830 .85 3,3 .97 35 -.7 34 .48 

7 Inspelen op verschillen tussen leerlingen 4 1456 .79 3.3 .94 824 .83 3,5 .97 35 -2,9 34 .00 

8 Lln. ondersteunen bij het sturen van hun leerproces 5 1447 .73 3,5 .79 814 .78 3,6 .83 35 -1,4 34 .18 

9 Volgen wat lln. leren en hoe ze zich ontwikkelen 5 1426 .85 3,1 .95 806 .86 3,3 .96 35 -2,4 34 .02 

10 Geven van feedback aan leerlingen 6 1441 .87 3,6 .86 806 .88 3,6 .89 35 -.4 34 .69 

Repertoire (alle 10 schalen) (10) 1480 .91 3,3 .65 832 .94 3,4 .72 35 -2,5 34 .02 
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Vervolg Bijlage 3 Tabellen uitkomsten PDH op andere scholen, ter vergelijking (tranche 3) 

 

Legenda: N=aantal respondenten, g=gemiddelde, s=standaarddeviatie, p=overschrijdingskans bij de toetsing 

 

PO 
 Gegevens Leraren Gegevens Leerlingen 

 1e tranche 3e tranche t-

test 

1e tranche 3e tranche t-

test 

 n g s n g s p n g s n g s p 

1 Zorgen voor een goede sfeer in de klas 19 4,04 .41 19 3,95 .38 .46 517 3,94 .67 427 3,75 .68 .00 

2. Lesgeven en uitleggen 20 4,06 .40 18 3,83 .35 .08 503 3,92 .62 411 3,70 .63 .00 

3. Leerlingen laten zien dat de leerstof nuttig is 20 3,41 .80 20 3,05 .59 .11 513 3,13 .93 428 2,85 .82 .00 

4 —               

5 Leerlingen leren om opdrachten te maken 20 3,76 .50 17 3,60 .38 .28 506 3,60 .85 419 3,21 .77 .00 

6 Leerlingen stimuleren om te werken en te 

leren 
18 3,16 .41 19 3,20 .46 .76 499 3,18 .85 420 3,00 .80 .00 

7 Rekening houden met verschillen tussen 

leerlingen 
20 4,36 .45 20 4,29 .42 .59 515 4,09 .80 426 4,00 .70 .06 

8 Leerlingen helpen om zelf te werken en te 

leren 
20 3,56 .54 17 3,68 .70 .55 501 3,69 .78 415 3,55 .79 .01 

9 Letten op wat en hoe de leerlingen leren 20 4,06 .61 20 3,85 .56 .26 505 3,78 .79 415 3,55 .82 .00 

10 Maken van opmerkingen bij werk van 

leerlingen 
19 4,06 .45 20 3,77 .51 .06 498 3,82 .84 415 3,53 .82 .00 

Repertoire (alle 9 schalen) 20 3,84 .35 20 3,70 .33 .18 521 3,68 .63 428 3,46 .59 .00 

 

VO 
 Gegevens Leraren Gegevens Leerlingen 

 1e tranche 3e tranche t-

test 

1e tranche 3e tranche t-

test 

 n g s n g s p n g s n g s p 

1 Zorgen voor een goede sfeer in de klas 20 3,63 .48 6 3,86 .45 .31 757 3,66 .80 113 3,68 .74 .74 

2. Lesgeven en uitleggen 21 3,48 .59 6 3,93 .30 .12 747 3,67 .73 114 3,65 .78 .77 

3. Leerlingen het nut van de leerstof laten 

zien 
20 2,80 .52 6 3,38 .97 .21 754 2,89 .94 113 2,96 1,09 .53 

4 Leerlingen wijzen op verbanden tussen 

vakken 
20 2,08 ,66 6 2,33 .56 .40 730 2,63 1,03 107 2,79 1,12 .12 

5 Leerlingen leren werken aan opdrachten 20 3,13 ,59 6 3,25 .60 .65 740 3,47 .86 105 3,61 .80 .12 

6 Leerlingen stimuleren en activeren 21 3,32 .85 6 3,63 .91 .44 749 3,25 .96 111 3,41 .97 .11 

7 Inspelen op verschillen tussen leerlingen 20 3,44 .88 6 4,29* .73 .04 742 3,47 .98 112 3,52 .88 .57 

8 Leerlingen ondersteunen bij het sturen van 

hun leerproces 
21 3,22 .82 5 2,96 .43 .51 736 3,60 .84 106 3,54 .76 .51 

9 Volgen wat leerlingen leren en hoe ze zich 

ontwikkelen 
20 3,33 .71 6 3,77 .83 .22 728 3,30 .97 107 3,47 .87 .10 

10 Geven van feedback aan leerlingen 18 3,63 .59 6 3,75 .60 .70 732 3,60 .90 104 3,60 .78 .99 

Repertoire (alle 10 schalen) 21 3,21 .52 6 3,54 .50 .18 752 3,36 .72 110 3,44 .71 .25 

 * Dit opvallend hoge gemiddelde is ontstaan door de antwoorden van één van de 6 leraren die op alle betreffende items een 5 scoorde (zie 3.16)
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Bijlage 4  Verschillen tussen de scholen in gemiddelden op de schalen per meting 
 

PO 

 beginmeting proces eindmeting 
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Cultuur 

Begin 

Leraren 

4-punts 

Enthou-

siasme 

Leraren 

5-punts 

(okt-feb) 

PDH 

Begin 

Leraren 

5-punts 

(n) 

PDH 

Begin 

Leer-

lingen 

5-punts 

Leraren 

meer 

actief in 

samen-

werken 

en uit-

proberen 

(0-6) 

Leraren 

voeren 

verande-

ringen in 

hun han-

delen 

door  

(1 – 4) * 

Leraren 

nemen 

verande-

ringen 

waar bij 

hun leer-

lingen 

(1-4) * 

Cultuur 

Eind 

(n klein) 

Enthou-

siasme 

Leraren 

(mei-jun) 

(n klein) 

PDH 

Eind 

Leraren 

PDH 

Eind 

Leer-

lingen 

1 22 1 3,10 4,39 3,95 (2) 3,43 1.21 1,99 1,84 3,60 4,43   

2 27 1 3,47 4,55 3,70 (5) 3,61 1,31 2,17 2,02 3,47 4,55   

3 17 1 3,05 4,78 3,98 (3) 4,03 1,35 2,10 1,82 3,44 3,86 4,11 (3) 4,01 

4 14 1 3,05 4,46 3,87 (5) 3,55 1,36 1,80 1,98 3,49 4,00 3,99 (3) 3,77 

5 9 1 2,78 4,01         (1) 2,92 1,34 2,42 2,40 3,23 3,55   

6 14 1 3,05 4,26   1,54 1,61 1,56 3,33 3,94          (1) 3,65 

7 17 1 2,82 4,14 3,61 (4) 3,35 1,06 2,05 2,05 3,22 4,12   

8 19 1 2,90 3,52 3,53 (2) 3,37 0,67 2,55 1,67 3,04 3,34   

9 14 0 3,02           (1) 4,03 (3) 3,62 0,73 2,65 2,82 3,23 3,21  3,37 

10 11 0 2,97 3,95 3,61 (3) 3,92 1,79 3,23 3,25 3,25 3,77 3,51 (2) 3,74 

11 38 0 2,95 3,92 2,80 (3)  1,10 2,94 3,08 2,94 3,39         (1)  

12 16 1 3,13 4,84         (1) 3,42 1,43 2,18 2,13 3,41 (3) 3,80   

13 19 1 3,07 3,77 2,63 (5) 2,55    3,14 2,78 (5) 3,91 (3) 3,06 

14 38 1 2,68 3,85 3,39 (7) 3,65 1,61 2,66 2,66 2,92 3,38 3,68 (4) 3,78 

15 15  2,99 3,28 3,63 (6) 3,58 0,07 1,78 1,88 2,49 (2) 3,52   

16 15 1 2,83 3,96   0,76 2,91 3,08 3,08 2,93   

17 8 0 3,06 4,03   0,59 2,68 2,96 3,49 3,09   

18   3,04           

19 18 1 2,83 4,13 2,62 (2) 3,63 1,29 2,45 2,73 3,05 3,24 3,79 (3) 3,92 

20 26 1 2,78 4,15 3,45 (2) 2,74 1,27 2,60 2,96 3,10 3,83   

21 7 0 3,44           (1)      3,63 3,75 (4)   

22 18 1 3,03 4,36 3,62 (2) 3,33 2,43 2,55 2,00 2,58 (2) 4,13 (6)   

* Deze 4-puntsschalen liepen van 1 (ja) tot 4 (nee) 

 

VO 

 beginmeting proces eindmeting 
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5-punts 

(okt-feb) 

PDH 

Begin 

Leraren 

5-punts 

(n) 

PDH 

Begin 

Leer-

lingen 

5-punts 

Leraren 

meer 

actief in 

samen-

werken 

en uit-

proberen 

(0-6) 

Leraren 

voeren 

verande-

ringen in 

hun han-

delen 

door 

(1-4) * 

Leraren 

nemen 

verande-

ringen 

waar bij 

hun leer-

lingen 

(1-4) * 

Cultuur 

Eind 

Enthou-

siasme 

Leraren 

(mei-jun) 

(n klein) 

PDH 

Eind 

Leraren 

PDH  

Eind 

Leer-

lingen 

23 61 1 2,89         (1)   1,35 2,51 2,43 2,94 3,49   

24 50 1 2,90 3,78 2,72 (4) 2,87 0,32 3,18 3,22 2,86 3,22         (1) 2,91 

25 39 0 2,57 3,64 3,22 (7) 3,28 0,29 3,12 2,80 2,50 2,78 (4)   

26 33 0 2,86 3,19 3,52 (5) 3,36 0,54 2,62 2,78 2,84 3,05   

27 27 1 2,71 3,54         (1) 3,28 0,24 3,06 3,00 2,69 3,20 (5)         (1) 3,23 

28 39 0 2,57          (1) 2,84 (6) 2,89 0,71 3,68 3,44 2,63 3,13 2,74 (3) 3,20 

29 42 1 2,58 3,90 3,91 (4) 3,33 0,29 2,71 1,98 2,50 3,30         (1) 3,81 

30 53 0 2,96 3,53 3,37 (4) 3,44 1,50 2,93 3,06 3,00 3,23 3,05 (3) 3,55 

31 20 1  4,22 3,30 (7) 3,15 1,76 2,18 1,83  3,92 3,61 (4) 3,27 

32 31 1 2,45 3,56 3,22 (6) 3,62 0,88 2,61 2,88 2,65 3,73         (1) 3,33 

33 26 0 3,10 3,63 3,47 (2) 3,54 0,11 2,86 2,63 2,90 3,20 (7)  3,84 

34 33 1 2,79 4,04 3,26 (4) 3,37 1,59 2,51 2,20 3,12 3,74 3,24 (5) 3,60 

* Deze 4-puntsschalen liepen van 1 (ja) tot 4 (nee) 

**  In het VO nam op een aantal scholen niet (meteen) de school als geheel maar (eerst) een deel daarvan (afdeling of bouw of lokatie) 
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Bijlage 5 Staalkaart van antwoorden op de eindvragenlijst voor coaches, schoolleiders en leraren 

 

In de door leerKRACHT uitgezette evaluatieve vragenlijsten voor coaches, schoolleiders en leraren 

waren drie open vragen opgenomen. Deze zijn beantwoord door rond 25 coaches, 30 schoolleiders en 

300 leraren. In aanvulling op de samenvatting van de verkregen antwoorden in de paragrafen 3.9 en 

3.10 is hieronder ter illustratie en verdieping een aantal antwoorden letterlijk of vrijwel letterlijk 

opgenomen (met ‘vrijwel letterlijk’ wordt bedoeld dat zinnen hier en daar zijn gecorrigeerd voor type- 

en spelfouten en grammaticale onvolkomenheden, zoals ontbrekende lidwoorden).  

De ordening is per rol (coach, schoolleider, leraar) per vraag per onderwijssector (PO resp. VO). De 

selectie van de antwoorden is gebaseerd op de volgende criteria: duidelijk en enigszins uitgewerkt 

(meer dan enkele steekwoorden) en daardoor informatief; recht doen aan de diversiteit van de 

antwoorden (spreiden over scholen, over aspecten, over grote en kleine punten, en over positief en 

kritisch); en een evenwichtig aantal antwoorden per rol per vraag per sector (met iets meer ruimte voor 

de leraren, gezien hun aantal en centrale positie in het onderzoek). 

 

Coaches 

 

Vraag: Waar heb je het meest profijt van gehad in het leerKRACHT programma? 

PO 

-Heldere structuur van het programma. In lastige situaties hielp het mij goed om steeds terug te gaan 

naar de kernpunten, zoals bijvoorbeeld de ijsberg en hoe om te gaan met weerstand. Veel geleerd 

tijdens de coachfora, hierdoor ook veel gereflecteerd op mijn rol als coach. 

VO 

-Als coach aan de bootcamp en coachfora. Voor de school zijn de lesbezoeken en de bordsessies het 

meest waardevol (tot nu toe). 

Vraag: Wat zou je graag anders hebben gezien in het leerKRACHT programma? 

PO 

-Meer inzicht in waarom een schoolleider deelneemt aan het project leerKRACHT. Zijn zijn/haar 

motieven wel de juiste motieven. 

-Starten vanuit de borden met schooldoelen, doelen op de borden zetten die we toch al zouden gaan 

aanpakken. Nu kwamen er nieuwe doelen bij, en dat geeft werkdruk. 

VO 

-Persoonlijk heb ik in het begin veel ‘programma-druk’ ervaren, maar dat zat ook grotendeels in 

mijzelf. In dat opzicht had ik een expertcoach nodig gehad die juist meer benadrukte dat het okee was 

om aan te sluiten op waar het team en de school zijn. 

-Meer ruimte voor verdieping/versterking van vaardigheden tijdens de coachfora. Het aantal (pizza) 

bijeenkomsten structureel verminderen in het programma voor de nieuwe scholen volgend jaar. 

Vraag: Waarom zou je leerKRACHT wel/niet aanbevelen aan collega’s van andere scholen? 

PO 

-Het team van de school is veranderd van een ‘worstelend en ontevreden team’ naar een ‘bruisend en 

enthousiast team’. Ze hebben leerKRACHT omarmd. De schoolleiding heeft de rol genomen die nodig 

is om het proces te doen slagen. 

-Het WERKT en leert mensen weer nadenken over onderwijs. Samen maken, samen leren, samen 

verantwoordelijk. Elke dag. 

-Ik zie dat het leidt tot betere onderwijsinhoudelijke discussies en medewerkers helpt in hun 

professionele ontwikkeling en schoolverbetering. 

VO 

-Veel docenten roepen al jaren dat ze meer samen willen doen en van elkaar willen leren, nu gebeurt 

het echt! 
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-Het is een manier om ZELF invloed te hebben op de verbetering van het onderwijs, onderwerpen aan 

te pakken die je belangrijk vindt, de samenwerking met collega’s te verbeteren etc. Het is niet moeilijk 

te begrijpen, er is weinig tot geen management blabla, geen van boven opgelegde doelen, kortom een 

prima manier om je als professional te ontwikkelen. En dat willen we toch allemaal als docent? 

-Ik ben ervan overtuigd dat je samen vanuit diversiteit veel meer bereikt dan alleen. Dat alle kennis in 

het onderwijs aanwezig is om zelf tot vernieuwing te komen die past bij de school. Dat leerkrachten 

door leerKRACHT weer met passie samen aan hun eigen doelen werken. Dat leerkrachten zich tot 

coaches en leiders ontwikkelen door deze werkwijze. Dat persoonlijke issues binnen secties met de 

leerKRACHT werkwijze doorbroken worden. Dat een hele school zich professioneel ontwikkelt en 

een cultuurverandering ondergaat die uit vele lagen bestaat. Dat leerlingen het verschil merken en 

meedenken over het onderwijs. Dat een leerling de prachtige woorden uitsprak dat als we zo verder 

gaan we zulke goede lessen gaan krijgen dat als een leerling er niks van bakt hij dat dan alleen zichzelf 

kan verwijten. 

 

Schoolleiders 

 

Vraag: Waar heb je het meest profijt van gehad in het leerKRACHT programma? 

PO 

-Kritischer kijken naar eigen lesgeven en opbrengsten. In gesprek met elkaar over je vak. Meer inhoud 

en focus. Bordsessies waarbij benoemd wordt waar de aandacht naar uit moet gaan. 

-Door met leerKRACHT te werken is de cultuur in de school in één jaar tijd flink veranderd. Er heerst 

meer een wij-cultuur en er is meer betrokkenheid, de directie “laat zaken los” en geeft vertrouwen, we 

maken met elkaar teamdoelen en actiepunten, leerkrachten nemen meer verantwoordelijkheid en door 

de klassenbezoeken en gezamenlijke lesvoorbereidingen zijn wij veel intensiever en onderwijs-

inhoudelijker met elkaar bezig. 

-Het leren loslaten van het proces. Het was en is een geweldige ervaring om leerkrachten hun 

eigenaarschap te zien nemen. 

VO 

-De manier van werken. Ik ken geen ander programma dat de docent zo succesvol verantwoordelijk 

weet te maken voor zijn eigen werk. 

-Zelf op andere wijze in gesprek met mijn docenten. Het gesprek gaat meer over onderwijs in plaats 

van organisatie. 

-De bordsessie is een belangrijk instrument om elkaar scherp te houden. Er wordt systematischer 

gewerkt aan kwaliteitsverbetering en de docent is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. 

Vraag: Wat zou je graag anders hebben gezien in het leerKRACHT programma? 

PO 

-Dat alle golven naar de Bootcamp konden. 

-Iets meer wetenschappelijke beschouwing en onderbouwing over ‘Wat werkt in de klas?” in relatie 

met het traject leerKRACHT. 

VO 

-Het is voor mijn gevoel nog een te strak keurslijf. Verder mis ik bij de medewerkers van 

leerKRACHT van buiten school het inzicht in het ritme van een schooljaar. 

Vraag: Waarom zou je leerKRACHT wel/niet aanbevelen aan collega’s van andere scholen? 

PO 

-De kracht van leerKRACHT kun je ervaren als je met de drie interventies aan de slag gaat. In een 

school waarin directie en MT de doelen bepalen, wordt de expertise en daadkracht van het team teveel 

onderschat. 

-Bottom-up werkt gewoon het beste, zelf verantwoordelijk zijn voor je ontwikkeling en die van je 

groep. Niemand kan duiken, dat komt altijd uit en is dan ieders gezamenlijke verantwoordelijkheid om 

aan te pakken. LeerKRACHT is goed voor de teamspirit. 
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-Ik zou leerKRACHT zeker aanbevelen bij andere scholen om de leerkrachtvaardigheden te 

ontwikkelen waardoor de leerkrachten het eigenaarschp leren nemen voor het werk waar zij met hart 

en ziel voor hebben gekozen. 

-Ja, Ik denk dat het zeer een gunstig effect heeft op de resultaten van de school. Het idee dat je dat 

meteen na het eerste jaar al effect kunt zien is wat optimistisch. De toch al meer resultaatgerichte 

aanpak van de afgelopen jaren wordt er wel duidelijk door versterkt. De samenhang in het team neemt 

toe en het zicht op elkaars functioneren verbetert. 

VO 

-Het geeft je de mogelijkheid om intervisie op een gecontroleerde veilige manier binnen de school te 

organiseren, wardoor het ook gebeurt. Het verbetert de communicatie en er vindt meer uitwisseling 

over lessen en kinderen plaats. 

-Het is erg afhankelijk van de school. Het vraagt veel van de schoolleider en het wekt de verwachting 

dat op korte termijn een cultuurverandering tot stand gebracht kan worden. Het tegendeel is natuurlijk, 

zoals bij elke verandering, waarheid. 

-LeerKRACHT is een manier van werken die dicht bij de onderwijspraktijk staat en direct toepasbaar 

is. Het inspireert docenten door de intensieve samenwerking en ondersteuning. Je werkt doelgericht in 

kleine stappen. 

-LeerKRACHT komt de professionalsering in het onderwijs sterk ten goede. Het moment van 

instappen moet wel goed zijn: er moet al een bepaalde rust in de organisatie zijn, omdat het veel vergt 

van de collega’s. 

 

Leraren 

 

Vraag: Waar heb je het meest profijt van gehad in het leerKRACHT programma? 

PO 

-Gezamenlijk, bewust aan een doel werken. Dit doel werkelijk behalen en daardoor gemotiveerd aan 

een volgend doel werken. 

-Het gezamenlijk voorbereiden van lessen en het bezoeken van lessen bij elkaar. Hierdoor kun je voor 

jezelf persoonlijke doelen opstellen waar je aan wilt werken. 

-Het in beeld brengen van verbeterpunten en het planmatig werken om zaken meetbaar te verbeteren. 

-Het feit dat we allemaal meer open zijn naar elkaar toe. Je krijgt inzicht in elkaars manier van werken, 

wisselt inzichten en ervaringen uit en daar doen alle partijen hun voordeel mee. Ook kun je elkaar 

meer ondersteunen omdat je beter weet van elkaar waar iedereen behoefte aan heeft. 

-De verbetering van de communicatie binnen het team, de openheid en transparantie die hierdoor zijn 

ontstaan, het wij-gevoel op school en de fijne werksfeer en het samen aan doelen werken. 

-Er wordt bewuster met zijn allen gewerkt aan doelen. Doordat er iedere week op teruggekomen 

wordt, blijf je er ook bewust aan werken. 

-Het overzicht en de gezamenlijke doelen van het team, geeft een focus die doorwerkt tot in de klas. 

VO 

-Meer zelfvertrouwen in mijn eigen kunnen, afstemmen van de aanpak met collega’s, weer uitgebreid 

over onderwijs praten. 

-Mijn verdere persoonlijke ontwikkeling als docent, nieuwe dingen beginnen, kijken bij anderen, 

anderen laten kijken bij mij. 

-Duidelijkheid door overzicht op het bord. 

-Gezamenlijke wekelijkse bordsessies en duidelijke werkafspraken. Gezamenlijke schooolprojecten 

kunnen naadloos in leerKRACHT worden ingepast. 

-Het feit dat lesbezoek bespreekbaar werd en dat daardoor en door de gezamenlijke lesvoorbereiding 

lessen meer uniform zijn over een heel leerjaar. 

-De efficiënte overlegstructuur bij het bord (leraren horen zichzelf altijd zo graag praten dat de hele 

overlegtijd wordt volgepraat wordt zonder dat er spijkers met koppen worden geslagen). 
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Vraag: Wat zou je graag anders hebben gezien in het leerKRACHT programma? 

PO 

-Dat bij ons op school duidelijker naar voren was gekomen wie de leiding op zich neemt over de 

afspraken die zijn gemaakt, en borgt. 

-Meer ruimte voor bordsessies met alle leerkrachten uit jouw bord. Dit is moeilijk in te plannen 

vanwege parttimers, helaas niks aan te doen. 

-We begonnen enthousiast met lesbezoeken bij elkaar en lesvoorbereidingen maken, maar na verloop 

van tijd, door teveel andere taken en activiteiten, werd dit minder. Volgend schooljaar weer fris van 

start. 

-Tot nu toe niet zoveel, maar ik vind het belangrijk dat in de toekomst de grenzen tussen de teams wat 

vervagen. Iedereen was erg gericht op eigen bord en golf en dat is voor de onderlinge cohesie niet 

goed. 

-Meer sturende input in het begin om de werkwijze te ontdekken en uit te proberen. Nu waren 

bordsessies vaak een verzameling van praktische punten rondom de methodiek van leerKRACHT en 

niet over de de school zelf. 

-Ik vond het jammer dat we niet met zijn allen zijn gestart. Dit zorgde voor wij-zij gevoelens en het 

eerste team moest steeds opnieuw beginnen wanneer er een team bij kwam. Dit zou ik een andere 

school niet aanraden. 

VO 

-Het project had per groep uitgesmeerd moeten worden over een veel langere periode. Het hele proces 

is te snel en verplicht uitgevoerd. Wanneer een kleine groep vrijwillige docenten hier over een langere 

periode in hun eigen tempo enthousiast over was geworden, was de rest van het docententeam wel 

gevolgd. 

-Een gestructureerd aanbod van onderwerpen om aan te werken. 

-Meer tijd voor lesbezoeken, wat dan ook in het rooster past zonder dat een eigen les overgenomen 

moet worden of moet uitvallen. 

-Ik ervaar (nog) geen lichtere werkdruk dan voorheen. Terwijl leerKRACHT wel slagvaardigheid 

belooft. 

-Meer tijd bij de introductie, er zit teveel druk achter en dat stuit veel mensen tegen de borst. Er is in 

de acht weken nog niet de helft van de tijd beschikbaar die ervoor staat in het leerKRACHT boekje. 

-Betrokkenheid van een aantal collega’s die consequent afwezig waren, en dat blijkbaar mochten zijn. 

Het kost veel ‘vrije tijd’en dan frustreert het soms dat anderen die tijd er niet in willen/hoeven steken. 

-Vooral vanuit de schoolleiding meer sturing. 

Vraag: Waarom zou je leerKRACHT wel/niet aanbevelen aan collega’s van andere scholen? 

PO 

-Er wordt veel inzet van alle collega’s gevraagd en de tijdsinvestering is meer dan vooraf 

verondersteld werd. 

-Je bent meer betrokken bij de doelen die gesteld worden en waar je als school mee bezig gaat, niet 

opgelegd van bovenaf maar vanuit het team. De bordsessies zijn kort maar krachtig, geen onnodig 

lange vergaderingen etc.. De doelen zijn goed toepasbaar in je klas, je kunt er vaak direct mee aan de 

slag en je ziet vaak meteen resultaat. 

-Door samen naar het onderwijs te kijken en erover te praten, ontwikkel je je en kom je op nieuwe 

ideeën door de input van anderen. Het is heel praktisch, je gaat nieuwe ideeën en afspraken meteen 

uitproberen en praat samen over hoe dat gaat. Het verzandt niet zo snel. 

-Het is daadwerkelijk samen elke dag een beetje beter. Er heeft bij ons een cultuurverandering 

plaatsgevonden. Ik heb in geen jaren met zoveel plezier gewerkt. 

-Je werkt in het onderwijs samen in een team. Belangrijk daarbij is dat iedereen weet waar we mee 

bezig zijn, wat goed gaat en wat minder goed, en waar we elkaar moeten ondersteunen. LeerKRACHT 

biedt het raamwerk om dit goed te laten verlopen. 

-Het traject kost veel energie, maar het levert uiteindelijk ook weer energie en saamhorigheid op. 
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-Ik weet niet of het voor elk team is weggelegd. Het valt of staat met de bereidwilligheid van 

leerkrachten. 

-Het is een initiatief dat het onderwijs ten goede zal komen, mits het gebruikt wordt zoals het bedoeld 

is. Collega’s moeten er wel voor open staan en het niet ervaren als “weer een vernieuwing”. En alle 

deelnemende leerkrachten zouden de mogelijkheid moeten krijgen om deel te nemen aan de 

Bootcamp. 

-Door leerKRACHT ga je beter samenwerken en komt iedereen van zijn eiland af. Je leert van elkaars 

sterke kanten en krijgt sneller ondersteuning van collega’s als het lastig is. Je bent veel meer bij elkaar 

betrokken. 

-Het kan een mooi instrument zijn voor kwaliteitsverbetering, mits aan alle voorwaarden wordt 

voldaan. Met name de ruimte voor extra inzet van mensen om klassenbezoeken te kunnen uitvoeren. 

-Tot nu toe vind ik het vooral veel tijd KOSTEN in plaats van opleveren. 

-Het werkt! En je krijgt er energie van! 

VO 

-Het is best spannend, maar het werkt. Je bent met je vak en de leerling bezig en niet met geneuzel 

eromheen. 

-In de loop van de tijd zijn binnen de school vaak eilandjes ontstaan. LeerKRACHT brengt deze weer 

samen en zorgt ervoor dat we weer nadenken over waar het echt om moet gaan: het onderwijs zelf. Het 

is van alles wat ik in de afgelopen jaren aan cursussen, workshops, scholing heb ondergaan het eerste 

waar ik echt het gevoel bij heb dat dit bijdraagt aan mijn professionalisering, met name het 

eigenaarschap. 

-Het project leerKRACHT heeft voor veel onrust gezorgd op school en doet dit nog steeds bij de 

nieuwe deelnemende groepen, Het is de zoveelste goed bedoelde onderwijsvernieuwing die 

onvoldoende wordt gedragen en geen positief effect op de langere termijn lijkt te hebben. 

-Ik vond het de leukste deskundigheidsbevorderingsactiviteit van de laatste 25 jaar. 

-Het ligt aan de structuur van de school. In onze school zit geen structuur, dan heeft leerKRACHT iets 

effect. Maar dan wel met een sterke schoolcoach. 

-De docenten van bezoekende scholen waren zeer enthousiast over onze bordsessie. Toen werd extra 

duidelijk welke ontwikkeling we hebben doorgemaakt en wat de vruchten zijn van leerKRACHT. Het 

is geen keurslijf, maar kan afgestemd worden op de behoeften van het team. 

-Omdat ik er niet meer van overtuigd ben dat deze nieuwe manier van werken nou echt zo 

vernieuwend is als gedacht. Zeker als het niet lukt om de coördinatoren en het grootste deel van de 

schoolleiding mee te krjgen. 

-Het brengt je dichter bij collega’s. Lesgeven kan erg ´eenzaam´ zijn, aangezien je uiteindelijk alleen 

voor een klas staat. Door leerKRACHT ben ik veel meer in gesprek gekomen met collega’s over onze 

kerntaken. Dat levert een hoop meer verbinding op, en nieuwe ideeën en inzichten. 

-Het is een meer gestructureerde manier van werken. Je krijgt inspiratie van elkaar en ja, ook de 

pijnpunten zijn moeilijker onder het tapijt te schuiven. 

-Het is erg tijdrovend en ik weet niet of het veel zal opleveren. 

-Door de tijd die leerKRACHT vraagt, blijven de taken en doelen die je zelf als docent stelt, liggen. 

Dat is jammer, omdat leerKRACHT in de praktijk daar geen ruimte voor biedt. 

-Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. 

-Alle verbetering in communicatie in het onderwijs is meegenomen. 

-Het bevordert samenwerken, en het geeft je een opening om elkaar aan te spreken over de afspraken 

want ze staan voor je neus op het bord. Je voelt je meer verantwoordelijk. Er verandert ook iets als een 

probleem door veel mensen ervaren wordt. De schoolleiding is nauw betrokken bij het programma. Je 

hebt meer direct contact en je wordt dan dus ook meer gehoord. 

-Het haalt de lesgevende eenlingen uit hun isolement: zelfs zij kunnen nu niet meer vluchten! 


