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VOORWOORD 
Stichting leerKRACHT heeft een programma ontwikkeld dat op scholen een transformatie tot stand 
wil brengen naar een cultuur waarin leraren samenwerken bij het verbeteren van het onderwijs. Ze 
worden daarbij ondersteund door de schoolleiding. De stichting leerKRACHT is in het schooljaar 
2012/2013 gestart met haar programma en wil het aantal scholen dat deelneemt jaarlijks opschalen.  
 
Met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft de Universiteit Utrecht in 
samenwerking met Oberon onderzoek en advies een evaluatieonderzoek uitgevoerd van het 
leerKRACHT programma. Nagegaan werd hoe het programma op scholen is uitgevoerd en hoe 
enthousiast deelnemers waren. Tevens is onderzocht of zich inderdaad een cultuurverandering heeft 
voorgedaan en of de kwaliteit van de instructie en de resultaten van de leerlingen verbeterden op de 
scholen die meedoen aan het programma LeerKRACHT.  
Het onderzoek is uitgevoerd in het schooljaar 2013/2014 op 32 scholen voor primair en voortgezet 
onderwijs die in september 2013 zijn gestart met het programma leerKRACHT.  
 
Voor een uitgebreid verslag van het onderzoek verwijzen we naar het ‘Onderzoeksrapport 
evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014’. Deze publiekssamenvatting geeft een 
sterk verkorte versie van dit rapport waarin kort de achtergronden van het leerKRACHT initiatief  
worden geschetst en de belangrijkste resultaten van het onderzoek worden weergegeven.   
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INLEIDING 
De staat van het Nederlandse onderwijs 
Uit internationaal vergelijkend onderzoek waarin prestaties van leerlingen worden vergeleken, zoals 
de TIMMS en PISA-studies, blijkt dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs in haar geheel als 
‘goed’ kan worden gekwalificeerd 1, 2. Tegelijkertijd blijkt uit die vergelijkingen dat Nederland op de 
internationale ‘rankings’ wordt ingehaald door landen die zich sneller ontwikkelen 1, 3. Dat ligt niet zo 
zeer aan een gebrek aan ontwikkeling bij zwakke scholen. De inspectie voor het onderwijs 
constateerde in 2013 in haar rapport ‘De staat van het onderwijs’ dat juist zwakke scholen er dankzij 
de inspanningen van schoolleiders en docenten (soms met steun van ‘vliegende brigades’) over het 
algemeen in slagen het onderwijsproces en leerprestaties te verbeteren 3. Die verbeteringen zijn vaak 
zo groot dat deze voormalig zwakke scholen na een verbetertraject op de indicatoren voor 
schoolkwaliteit beter presteren dan gemiddeld. Het is juist de ontwikkeling van scholen met 
basiskwaliteit die stagneert. Daardoor stagneert ook de kwaliteitsontwikkeling van het stelsel als 
geheel. De inspectie merkt dan ook op: 

Basiskwaliteit mag geen einddoel zijn. Het onderwijs kan op de eerste plaats beter worden 
afgestemd op verschillen tussen (groepen) leerlingen. Andere verbeterpunten zijn: de 
leerlingenzorg, het opbrengstgericht werken en de kwaliteit van de examens. Op basisscholen 
die het op de genoemde punten beter doen, zijn de prestaties van leerlingen hoger. 3 

Onderzoek naar effectieve scholen  
Er is veel onderzoek beschikbaar naar welke factoren bepalend zijn voor de effectiviteit van scholen 4-

6. Dat onderzoek laat zien dat het meeste verschil in de onderwijsprestaties wordt bepaald door 
factoren op leerlingenniveau, maar dat de onderwijskwaliteit tot 20% van die verschillen bepaalt en 
daarmee wel degelijk een grote impact kan hebben. Marzano rekent voor dat leerlingen aan een goede 
school voor voortgezet onderwijs na vier jaar bijna een jaar verder kunnen zijn dan leerlingen aan een 
zwakke school 5. Factoren op schoolniveau zijn volgens Marzano: een haalbaar gedegen programma 
waarin voldoende tijd en gelegenheid is voor onderwijs in essentiële onderwijsinhouden en 
basisvaardigheden, hoge verwachtingen, bewaken van het leerproces en feedback, sterke 
betrokkenheid van ouders. een veilig en ordelijk schoolklimaat en een door de schoolleiding gedragen 
collegiale en professionele organisatie 5.  Binnen de school is de kwaliteit van de leraar de 
belangrijkste factor.  Op effectieve scholen zijn de verschillen tussen leraren veel minder groot dan op 
zwakke scholen. Er vinden op effectieve scholen processen plaats die er toe leiden dat leraren 
consistenter en homogener leraarsgedrag laten zien waarbij onwenselijk gedrag is geëlimineerd 4. Op 
dergelijke scholen wordt door leraren en schoolleiding meer over onderwijs gesproken en er wordt 
door collega’s meer bij elkaar in de klas gekeken, wat blijkbaar leidt tot verbeteringen in het 
onderwijs met positieve effecten op de leerresultaten van leerlingen. 
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’ 
aanbevelingen gedaan voor verbetering van schoolsystemen 1. Om systemen die ‘good’ functioneren, 
zoals het Nederlandse, naar ‘great’ of zelfs ‘excellent’ te brengen, wordt geadviseerd om in te zetten 
op het verbeteren van de positie en de professionaliteit van leraren en om –in lijn met het onderzoek 
naar effectieve scholen- die leraren van elkaar te laten leren via school- en systeembrede collegiale 
uitwisseling. De nadruk ligt daarbij niet op centrale sturing van leraren, maar op handreikingen over 
onderwijs en leren op basis waarvan leraren als hoogopgeleide professionals in teams hun onderwijs 
in hun eigen specifieke context verder verbeteren. 
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Veranderaanpak stichting leerKRACHT 
Stichting leerKRACHT vertaalde de adviezen uit het rapport ‘How the world’s most improved school 
systems keep getting better’ naar de praktijk van het Nederlandse onderwijs door het ontwikkelen van 
een volgens de initiatiefnemers getoetste, praktische en kopieerbare aanpak waarbij scholen zelf de 
kwaliteit van hun onderwijs kunnen verbeteren. In het schooljaar 2012/2013 is voor het eerst door 
scholen voor primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs met dit transformatie- of 
veranderprogramma gewerkt. Het programma is er op gericht op scholen een transformatie tot stand 
te brengen naar een cultuur waarin leraren samenwerken bij het verbeteren van het onderwijs. Ze 
worden daarbij ondersteund door de schoolleiding. 
 
Vier typen processen of ‘kernactiviteiten’ staan centraal in het leerKRACHT-aanpak:  

• korte, staande teamsessies (‘bordessies’) waarin leraren en schoolleiders leerresultaten 
bespreken en verbeteracties afspreken (een team is een groep leraren, bijvoorbeeld van een 
onder- of bovenbouw of een afdeling); 

• 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 actief aanwezig zijn op de werkvloer en in de les. 

 
Vanuit het projectteam van leerKRACHT worden een aantal initiatieven genomen die er op gericht 
zijn die processen op te starten en aan de gang te houden: 

• een aantal bijeenkomsten tijdens het jaar voor meerdere scholen tegelijkertijd (een driedaagse 
startbijeenkomst, door leerKRACHT ‘bootcamp’ genoemd, en zes periodieke avondsessies, 
‘pizzasessies’ genoemd); 

• per school een programma van acht trainingssessies voor elk team; 
• 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 schoolbestuurders. 

 
Per school kunnen in een schooljaar meerdere transformatieteams deelnemen. Het doel daarbij is dat 
uiteindelijk iedereen op school aan het programma heeft deelgenomen, maar deelname van docenten 
is vrijwillig. 

De organisatie 
Het centrale leerKRACHT team bestaat uit vrijwilligers, eigen medewerkers, medewerkers van 
corporate partners en 25 expertcoaches (per juli 2014) met ervaring in transformaties. Het centrale 
team heeft als taak het werk op de scholen te coördineren en ondersteunen en de aanpak te verbeteren. 
Iedere school wordt ondersteund door een coach, die is voorgedragen door de school zelf. De coach 
heeft daarvoor ongeveer anderhalve dag per week. Een dagdeel daarvan is gereserveerd voor 
opleiding. De coach wordt door het centrale team getraind in het werken met de veranderaanpak en 
moet in de toekomst zelfstandig een veranderaanpak 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 van de activiteiten van de leraren, de schoolleiding 
en zichzelf. 
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Deelnemende scholen 
Het aantal scholen dat deelneemt aan het programma wordt jaarlijks opgeschaald. Het gaat om 
scholen die volgens de criteria van inspectie niet ‘zwak’ zijn en die zelf hebben aangegeven het 
programma  op hun school uit te willen gaan voeren.a 

HET ONDERZOEK  
Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft het resultaat van de veranderaanpak in 
het schooljaar 2013-2014 onafhankelijk laten toetsen door onderzoekers van de Universiteit Utrecht 
en onderzoeks- en adviesbureau Oberon.  
 
In het onderzoek ging het er om vast te stellen welke  effecten het leerKRACHT-programma heeft. 
Om die vraag te kunnen beantwoorden moest ook worden nagegaan of die aanpak is uitgevoerd zoals 
bedoeld. 
 
Er is in het onderzoek een onderscheid gemaakt naar vier mogelijke effecten van de aanpak: (1) het 
enthousiasme van de leraren over de aanpak, (2) cultuurveranderingen op school, (3) veranderingen in 
het pedagogisch-didactisch handelen van leraren en (4) veranderingen bij leerlingen. Die effecten zijn 
in die zin geordend, dat naarmate de positieve impact van de leerKRACHT groter is er meer effecten 
zichtbaar zou moeten worden op steeds “hogere” niveaus, waarbij het enthousiasme van leraren als 
het eerste, gemakkelijkst te realiseren, niveau wordt beschouwd, terwijl veranderingen die zichtbaar 
moeten worden bij leerlingen als het hoogste, moeilijkst te realiseren niveau kunnen worden 
beschouwd. Effecten bij leerlingen zijn immers nog niet waarschijnlijk in het eerste jaar waarin de 
leerKRACHT-aanpak geleidelijk op een school wordt ingevoerd. 
 
Voor de dataverzameling zijn verschillende instrumenten gebruikt. De nadruk lag daarbij op 
vragenlijsten, maar er is ook gebruik gemaakt van binnen de deelnemende scholen beschikbare data. 
 
De verzameling van gegevens over de uitvoering van het programma ten behoeve van het onderzoek 
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 leraar. De metingen van de effecten 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 het onderzoeksrapport. 
 
Het onderzoek heeft zich gericht op de veranderaanpak op twintig scholen voor primair onderwijs 
(PO) en twaalf scholen voor voortgezet onderwijs (VO) die vanaf september 2013 met de 
leerKRACHT aanpak zijn gaan werken.  
Aan het begin van het schooljaar 2013-2014 hebben 134 leraren uit het PO en 73 leraren uit het VO 
de beginvragenlijsten ingevuld. Ook de schoolleiders van deze 32 scholen hebben antwoord gegeven 
op een aantal vragen.  
In mei 2014 zijn gegevens verzameld bij de leraren over de deelname, activiteiten en ingeschatte 
effecten en zijn ingevulde vragenlijsten ontvangen van 93 leraren uit het PO en 57 uit het VO. In juni 

                                                        
a Voor meer informatie over het programma leerKRACHT: http://www.stichting-leerkracht.nl/. 
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is nog een aanvullende evaluatie uitgevoerd met een digitale vragenlijst onder alle docenten die aan 
het begin of in de loop van dat schooljaar waren gestart met werken volgens de leerKRACHT aanpak. 
Daarop hebben 196 leraren uit het PO en 140 leraren uit het VO geantwoord. Om na te gaan of het 
programma is uitgevoerd zoals bedoeld zijn gedurende het jaar regelmatig vragenlijsten ingevuld door 
de coaches en hebben schoolleiders van de 32 scholen bij aanvang een aantal vragen beantwoord. 
Tenslotte is een eindvragenlijst afgenomen onder coaches en schoolleiders waarin het programma is 
geëvalueerd. Deze is ingevuld voor het PO door 16 coaches en 14 schoolleiders en in het VO door 11 
coaches en 9 schoolleiders. Onder de coaches en expert-coaches is bovendien een vragenlijst 
afgenomen over de eigen bekwaamheidsontwikkeling. Deze is ingevuld door 16 coaches en 6 expert-
coaches. 

DE RESULTATEN 

Onderzoek naar de uitvoering van de leerKRACHT-aanpak  

Randvoorwaarden 
Bij aanvang van het project gaven de schoolleiders aan dat ze goed geïnformeerd waren over de 
doelen van de leerKRACHT-aanpak en over de werkwijze die wordt gehanteerd. Uit de gegevens 
blijkt dat de coach in het PO meestal bovenschools is aangesteld, terwijl het in het VO meestal gaat 
om een medewerker die een taak heeft als coach binnen zijn of haar taakstelling op die school. Op de 
meeste scholen krijgen de leraren binnen hun taakstelling ruimte voor hun deelname, maar op tien van 
de 32 scholen is dat niet het geval. 

Initiatieven vanuit het project om de leerKRACHT-aanpak op te starten en aan de gang te 
houden 
In het project is een aantal initiatieven genomen om het leerKRACHT-programma op de scholen op te 
starten en aan de gang te houden.  
De eerste daarvan is de meerdaagse startbijeenkomst voor meerdere scholen gezamenlijk (bootcamp),  
waaraan circa 40% van de leraren die in mei een vragenlijst heeft ingevuld, heeft deelgenomen. 
Ongeveer 80% van die leraren heeft deelgenomen aan een of meerdere pizzasessies, de  
avondbijeenkomsten voor meerdere scholen tegelijk waarop ervaringen worden gedeeld en successen 
en problemen worden besproken. 

Deelname aan activiteiten 
In november, twee maanden na aanvang van de start van het schooljaar, blijken vrijwel alle scholen 
werk te hebben gemaakt van de bordsessies, de lesbezoeken en het gezamenlijk voorbereiden van 
lessen. In de loop van het schooljaar houdt een substantieel aantal scholen de intensiteit zoals beoogd 
vol, maar bij de meerderheid lijkt de intensiteit wel wat af te nemen. 
 
De docenten die in mei de vragenlijsten hebben ingevuld geven aan vooral onderling veel lesbezoeken 
te hebben afgelegd (95%) en aan de bordsessies te hebben deelgenomen (85%). Er is ook door ruim 
driekwart van de docenten samengewerkt aan het voorbereiden van lessen, uitwisselen van nieuwe 
ideeën of bijvoorbeeld gezamenlijk een nieuwe werkvorm uitproberen. Ongeveer een derde van de 
docenten heeft samen nieuw lesmateriaal ontwikkeld of een onderzoek uitgevoerd.  
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Er is aan de docenten ook gevraagd of ze eerder ook al op een dergelijk manier met collega’s 
samenwerkte. Dat was vaak wel al zo, maar door de deelname aan leerKRACHT is in alle gevallen de 
frequentie van dergelijk activiteiten twee tot drie keer zo groot geworden.  
 
Sterke aanwezigheid van de schoolleiders op de werkvloer is een van ingrediënten van de 
leerKRACHT-aanpak. Op de meeste indicatoren daarvoor scoren de schoolleiders volgens de coaches 
hoog. Zo zijn ze vrijwel altijd aanwezig bij bijeenkomsten van de leraren en begeleidt driekwart van 
hen actief het proces. Het laatste kwart houdt zich volgens de coaches overigens wel goed op de 
hoogte.  
Ook de coaches zelf zijn veel aanwezig en actief betrokken bij het proces. Wel lijkt het er op dat de 
coaches wel iets vaker dan gewenst nog de rol van probleemoplosser op zich nemen.   

Onderzoek naar de effecten op de onderwijskwaliteit 

Waardering 
Gedurende het jaar, met een eindmeting in juni 2014, is door het landelijke leerKRACHT-team een 
evaluatie uitgevoerd naar de waardering van docenten over de deelname en uitvoering van de 
leerKRACHT-aanpak. Er werden digitale vragenlijsten afgenomen onder de scholen die begin van het 
schooljaar 2013-2014 waren gestart met het leerKRACHT-programma. De gegevens zijn door de 
onderzoekers verwerkt en geanalyseerd.  
Gemiddeld zijn de 112 leraren, die aan het begin van het schooljaar met een leerKRACHT-
programma zijn gestart en die de vragenlijst hebben beantwoord, positief over hun deelname. De 
grote meerderheid (ruim 80%) zou collega’s dan ook aanraden om aan het leerKRACHT-programma  
mee te doen. Slechts een enkeling zou dat niet doen (de overigen hebben “weet niet” ingevuld). 
Opvallend is wel dat 111 leraren die later in het schooljaar zijn gestart iets minder tevreden zijn. Het 
percentage leraren dat collega’s zou aanraden is onder deze docenten ongeveer 70%, terwijl het 
percentage leraren die het collega’s zou afraden oploopt tot 7%. Dit verschil in enthousiasme tussen 
de vroege en de latere starters bestond echter ook al op het moment dat ze begonnen met deelname 
aan het project.  
De verschillen in de antwoorden tussen de leraren die lesgeven in het PO dan wel het VO zijn klein. 
PO-leraren zijn wel tevredener over de rol van de schoolleiding en over het gezamenlijk voorbereiden 
van lessen. 
 
Het onderzoeksteam heeft in juni 2014 een vragenlijst over de waardering van leerKRACHT uitgezet 
onder coaches en schoolleiders. De 16 PO-coaches en de 11 VO-coaches scoren wat betreft 
tevredenheid en enthousiasme gemiddeld 4 of hoger op de gebruikte schaal van 1 tot 5. De 
tevredenheid over de rol van de schoolleiding en de expert-coach is onder de coaches in het PO 
gemiddeld hoger dan onder de VO-coaches. Ook de tevredenheid over de bootcamp voor scholen en 
de pizzasessies is gemiddeld hoger onder de PO-leraren dan onder de collega’s die werken in het VO. 
Ze zouden allemaal aan collega’s aanraden om deel te nemen aan het leerKRACHT-programma. Alle, 
zowel PO als VO, coaches en hun begeleiders (de zogenaamde expert coaches) zijn over het algemeen 
tevreden over de ontwikkeling die de coaches hebben doorgemaakt door het uitvoeren van het 
leerKRACHT-programma. 
 
Bij de eindevaluatie zijn tot slot ingevulde vragenlijsten ontvangen van 20 schoolleiders van 14 
scholen voor PO en 16 schoolleiders van 9 scholen voor VO (op een aantal scholen hebben meerdere 
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leden van de schoolleiding de vragenlijst ingevuld). 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 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). 
De gemiddelden van de schoolleiders zijn alleen (iets) lager dan 4 waar het gaat over de bijdrage van 
de expertcoach aan hun eigen ontwikkeling, de aanpassing van het bestuur aan de nieuwe manier van 
werken en over de pizzasessies, intervisie en het schoolleidersforum.  

Schoolcultuur 
In juni 2014 is bij de eindmetingen door een groot aantal leraren in PO (178) en VO (184) opnieuw 
antwoord gegeven op de vragen over de schoolcultuur. In september 2014 was dezelfde vragenlijst 
afgenomen als beginmeting. Van 43 leraren was ook herleidbaar wat ze bij aanvang van het 
schooljaar op deze vragen hadden geantwoord en kon het verschil worden vastgesteld. Voor beide 
sectoren, PO en VO, zijn op basis van de data van alle 362 docenten ook gemiddelden per school 
vastgesteld. Daarmee kon ook per school worden nagegaan wat verschil tussen begin- en eindmeting 
was. Dat leidde tot een grotendeels vergelijkbaar beeld als voor de individuele docenten.  
 
Uit de vergelijking van de antwoorden van de PO-leraren aan het begin en het einde van schooljaar 
blijkt dat de gemiddelde scores op de eindmeting duidelijk en significant hoger zijn dan die op de 
beginmeting wat betreft de vragen over de ontwikkeling van hun lespraktijk. In het VO verschillen de 
gemiddelde scores van de leraren op de eindmeting minder van die op de beginmeting dan in het PO. 
Maar ook hier zijn er positieve verschillen voor de ontwikkeling van de lespraktijk. Verder is er zowel 
in PO als VO een toename van de zichtbaarheid van de schoolleider op de werkvloer waar hij of zij 
leraren stimuleert en ondersteunt.  
 
Overigens blijken de leraren die positief zijn over de cultuur op hun school ook vaker enthousiast over 
de deelname aan het leerKRACHT-programma. 

Pedagogisch didactisch handelen van leraren 
Veranderingen in het pedagogisch didactisch handelen konden worden vastgesteld aan de hand van 
begin- en eindmetingen die beschikbaar waren van 30 PO leraren en 33 VO-leraren. Er zijn daarbij 
zowel antwoorden van de leraren zelf als die van hun leerlingen meegenomen.  
 
In het PO is volgens de leraren zelf sprake van een kleine maar positieve ontwikkeling in hun 
pedagogisch didactisch handelen. Het gaat dan om hun algehele gedragsrepertoire, maar specifiek ook 
om bijvoorbeeld het laten werken met opdrachten en het leerklimaat in de klas. De antwoorden van de 
leerlingen op vragen over het pedagogisch didactisch handelen van hun docenten bevestigen de 
positieve trend: wanneer begin- en eindmeting worden vergeleken is er een kleine maar significante 
toename in de positieve richting in de antwoorden van leerlingen op vragen over de mate waarin hun 
leraren hen laten zien dat de leerstof nuttig is en op vragen over de mate waarin leraren hen helpen 
zelf te werken en te leren.  
 
Ook in het VO is volgens de antwoorden van de leraren winst geboekt tussen begin- en eindmeting. 
Leraren zelf vinden dat ze het beter doen bij het ondersteunen en sturen van het leerproces en bij het 
geven van feedback. Ook hier zijn er kleine maar significante verschillen bij de leerlingen wat betreft 
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het laten zien van het nut van de leerstof, het leggen van verbanden tussen vakken, het inspelen op 
verschillen en het volgen van het leerproces. 

Effecten op leerlingprestaties 
Voor het onderzoeken van effecten van leerKRACHT op leerlingprestaties zijn alleen 
gestandaardiseerde toetsgegevens bij de PO-scholen verzameld. De VO-scholen zijn niet 
meegenomen omdat uit een inventarisatie onder de VO-scholen bleek dat zij niet, of nog niet lang 
genoeg, met gestandaardiseerde toetsen werken.  
 
In het PO 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 7. Voor 
beide domeinen zijn er toetsen voor de leerjaren 3 tot en met 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. 
 
Van 11 van de 20 aan leerKRACHT deelnemende PO-scholen zijn toetsgegevens verkregen. Voor 61 
leraren op die scholen konden vergelijkingen worden gemaakt tussen het begin en het einde van het 
schooljaar en daarvan waren 21 leerkrachten in het begin van het schooljaar in hun team gestart met 
de leerKRACHT-aanpak. De verzamelde gegevens laten geen effect zien van deelname aan 
leerKRACHT op de verzamelde toetsresultaten, maar het aantal scholen en docenten waarvan 
gegevens beschikbaar zijn, is nog te gering om daar veel gewicht aan te geven. 

Controlegroep 
In juni 2014 zijn bij een controlegroep van vijf PO scholen en drie VO scholen die in het schooljaar 
2014-2015 met leerKRACHT zouden gaan starten gegevens verzameld over de cultuurvariabelen en 
het pedagogisch didactisch handelen van de leraren. Een vergelijking van de gegevens verzameld bij 
deze controlegroep van acht scholen en de beginmeting van de 32 scholen waarover hiervoor werd 
gerapporteerd liet geen belangrijke verschillen zien.  

CONCLUSIES 
Wat betreft de uitvoering van het programma is de conclusie dat het programma grotendeels is 
uitgevoerd zoals bedoeld en dat veel leraren en schoolleiders die aan het begin van het schooljaar 
2013/2014 op hun school aan het leerKRACHT-programma zijn begonnen daaraan actief hebben 
deelgenomen. Kernactiviteiten zijn duidelijk vaker uitgevoerd in vergelijking met de situatie voor het 
programma van start ging.  
De meeste coaches hebben zich bovendien tijdens en door het uitvoeren van het leerKRACHT-
programma in behoorlijke mate kunnen ontwikkelen als coach. 
 
Wat betreft de effecten is de eerste conclusie dat de deelnemende leraren bij het begin van de 
uitvoering van het leerKRACHT-programma enthousiast zijn over dit initiatief en de deelname 
daaraan (in PO gemiddeld nog iets meer dan in VO). Dit enthousiasme is tijdens het onderzochte 
schooljaar gemiddeld genomen grotendeels op peil gebleven.  
Een tweede conclusie is dat zich in de schoolcultuur van de deelnemende scholen significante maar 
gemiddeld kleine positieve veranderingen hebben voorgedaan. Die positieve veranderingen zijn in het 
PO substantiëler dan in het VO. Mogelijk speelt daarbij een rol dat de scholen in het PO meestal 
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(veel) kleiner zijn dan die in het VO en dat het deelnamebesluit in het PO vaker in overleg met het 
team is genomen. Bovendien hebben leraren in het PO grotendeels dezelfde opleiding hebben gehad 
en verzorgen ze vergelijkbaar onderwijs wat de uitwisseling makkelijker maakt. In het VO speelt 
wellicht het onderscheid tussen vakken van docenten een rol en ook het verschil tussen eerste- en 
tweedegraads bevoegdheden van docenten (c.q. onder- en bovenbouw). Samenwerking is daardoor 
mogelijk minder vanzelfsprekend of minder gemakkelijk te organiseren.  
Wat betreft het pedagogisch-didactisch handelen is de conclusie dat zich daarin eveneens significante 
maar in absolute zin kleine positieve veranderingen hebben voorgedaan. De verschillen tussen PO en 
VO zijn hier minder groot.  
Er zijn geen significante veranderingen gevonden in onderwijsopbrengsten bij de leerlingen. Een 
conclusie over het effect van leerKRACHT daarop is wellicht nog te vroeg omdat het leerKRACHT-
programma pas een jaar wordt uitgevoerd op de scholen waar de effecten van zijn onderzocht. 
 
Het trekken van conclusies in een onderzoek als hier beschreven vraagt om voorzichtigheid. Een 
eerste reden daarvoor is dat de gegevensverzameling mogelijk invloed heeft gehad op de mate waarin 
het programma is uitgevoerd zoals bedoeld. Verder is het nog te vroeg om conclusies te trekken over 
effecten op langere termijn. 
 
Het onderzoek heeft ook verbetersuggesties voor het programma opgeleverd. De belangrijkste zijn dat 
vanuit de scholen wordt gesuggereerd om gelijktijdig te starten met alle teams van leraren en meer 
inhoudelijke focus en diepgang in bijeenkomsten te stimuleren.  
 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat deelname aan leerKRACHT een positief effect heeft op 
de cultuur binnen de deelnemende scholen. Docenten ontlenen aan deelname aan het leerKRACHT 
programma energie, inspiratie en steun en dat heeft vooralsnog kleine maar positieve consequenties 
voor hun functioneren. Uiteraard is hun eigen opstelling en initiatief in belangrijke mate 
medebepalend voor het succes van de aanpak.  
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