
 
 

Scholen van De Zwerm trekken samen op in verbetertraject 
Traject opbrengstgericht werken op alle vier de scholen van Stichting De Zwerm 
 
In januari 2014 loopt het opbrengstgericht werken-traject dat alle vier de scholen van 
Stichting Katholiek Onderwijs De Zwerm in 2010 zijn gestart ten einde. Althans, een echt 
einde is het niet, want een traject als dit is eigenlijk nooit echt afgerond, aldus Peter 
Donatz, interim algemeen directeur bij De Zwerm. In dit artikel vertelt hij samen met 
Yolande van der Meulen, beleidsmedewerker onderwijs bij de stichting, waarom het 
schoolbestuur besloot zo’n groot traject te starten met alle vier de scholen. 
 
De Buutplaats, de Petrus Dondersschool, de Rosa Basisschool en de Zuidwester, allemaal scholen van 
Stichting Katholiek Onderwijs De Zwerm, kunnen terugkijken op drie jaar waarin heel veel is gebeurd. 
In de afgelopen periode is er op al deze scholen een systeem opgezet waarbij kinderen vanaf het 
moment dat ze op school komen, of eigenlijk zelfs al vanaf dat ze naar de peuterspeelzaal van De 
Zwerm gaan, nauwgezet gevolgd worden. Dit om te zien of de prestaties van de kinderen 
overeenkomen met de verwachtingen en de schooldoelen die gesteld zijn. Het HCO ondersteunde het 
bestuur en de scholen gedurende de hele periode. 
 
Verbeterimpuls 
Toen in 2010 een van de scholen van Stichting De Zwerm een onvoldoende kreeg van de Inspectie 
besloot het bestuur om met het HCO een intensief traject te starten om de opbrengsten duurzaam te 
verbeteren. Een verbetertraject voor alle vier de scholen. Uit een analyse bleek namelijk dat ook de 
andere scholen een verbeterimpuls konden gebruiken. Dit traject betekende een flinke verandering in 
koers voor de scholen. Ze waren voorheen gewend vrij zelfstandig te opereren. Nu werden er 
gezamenlijke doelen gesteld en kwam er een bovenschools plan. Het was echter niet moeilijk de 
scholen mee te krijgen. Directeur Peter Donatz: ‘Het was voor iedereen overduidelijk dat er iets moest 
gebeuren aan de opbrengsten. Die waren over de hele linie te laag.’ 
 

 
 
Flitsbezoeken 
Peter Donatz: ‘Bij het overgaan op opbrengstgericht werken hebben we verschillende aspecten bij de 
kop gepakt. Zo zijn we nadrukkelijk gaan werken aan leiderschap. Op alle scholen zijn de directies 
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bijvoorbeeld door HCO-adviseurs getraind in het afnemen van flitsbezoeken. Bij flitsbezoeken leer je 
om aan de hand van gerichte vragen te kijken naar een aantal situaties in de klas en de leerkracht 
achteraf aan het denken te zetten over zijn eigen keuzes en manier van werken. Daarnaast zijn de 
ib’ers gezamenlijk geschoold in het uitvoeren van een meer coachende rol naar collega’s toe. Bij de 
leerkrachten is er veel gebeurd op het gebied van leerkrachtvaardigheden. Zo is er veel tijd gestoken 
in het werken met groepsplannen op drie niveaus en in het gebruik van het directe instructiemodel. 
Aan de basis van dit hele traject lag steeds het doelgericht en gedifferentieerd werken. Wat verwacht 
ik van deze leerling en hoe kan ik ervoor zorgen dat het kind dit ook kan waarmaken?’ 
 
Omslag in denken 
Yolande van der Meulen, beleidsmedewerker bij De Zwerm, is vrijwel vanaf de eerste periode 
betrokken bij het verbetertraject. Zij was erbij toen het HCO startte met een uitgebreide analyse op 
alle scholen om te bepalen aan welke zaken als eerste gewerkt moest worden. Zij maakte ook mee 
dat het eerste bovenschoolse plan werd gepresenteerd, gevolgd door schoolplannen met de 
schoolprioriteiten. Yolande: ‘Ik zie dat het traject een duidelijke omslag in denken heeft gebracht op 
de scholen. Van een afwachtende houding naar een houding van leerkrachten die zelf conclusies 
trekken en weten dat ze in staat zijn de resultaten te beïnvloeden. De mensen op de scholen zijn ook 
anders naar elkaar gaan kijken, professioneler. Dat zie je bij leerkrachten onderling, maar ook bij de 
ib’ers naar de leerkrachten toe. Het is minder: ik heb m’n klas en ik doe m’n ding. Mensen spreken 
elkaar nu eerder aan als ze ergens tegenaan lopen. Er is een soort gezamenlijkheid ontstaan.’ 
 
Oranje lampen 
De scholen van De Zwerm hebben in een relatief korte periode een inhaalslag gemaakt met de 
leerlingopbrengsten. Het effect hiervan is dat de Cito-scores ook daadwerkelijk omhoog zijn gegaan. 
Alle scores zitten nu in het groen. Een jaar geleden kreeg de interim-directeur tijdens een gesprek 
met de Inspectie nog een waarschuwing. Bij een van de scholen bestond het risico dat groep 8 voor 
de tweede keer zwak zou presteren. Peter Donatz: ‘Dan gaan de oranje lampen branden. Ik ben toen 
meteen naar die school toegegaan. Hun antwoord was: Dat weten we al. We hebben het zo en zo in 
beeld gebracht en dit zijn de acties die we gaan ondernemen. Daar zijn we nu druk mee bezig. Dat is 
dus echt opbrengstgericht werken. De school had het probleem zelf al in kaart gebracht en had intern 
afgesproken wat er moest gebeuren om de norm te halen. 
 
We zitten dus op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Nu is het vooral nog de inspectienorm waar 
de scholen zich op richten. In ons strategisch beleidsplan staat dat alle vier de scholen boven die norm 
moeten gaan scoren. Die slag moet nog gemaakt worden.’ 
 
Schoolontwikkeling systematisch in beeld 
Wilt u ook uw resultaten verbeteren? Een opbrengstgerichte cultuur realiseren op school, gebaseerd 
op wetenschappelijk onderzoek? Het HCO helpt u hierbij door te werken aan een systeemaanpak 
waarbij u op verschillende onderdelen het onderwijs krachtiger maakt en focus aanbrengt op die 
gebieden waar u resultaat wilt behalen. De aanpak gaat uit van een analyse waarbij we kijken naar 
zaken als leiderschap, cyclisch werken, maar ook naar leerkrachtvaardigheden, leerstofaanbod en 
schoolcultuur. Op basis van de analyse stellen we samen met de school een actieplan op maat op, dat 
leidend is voor het te volgen ontwikkelingsproces. Géén dagenlange en dure analyse, omdat we met 
elkaar snel te weten komen waar aan gewerkt moet worden en de school vaak heel goed in staat is 
om aan te geven waar ze in de ontwikkeling staat. 
 
Neem voor meer informatie over het traject contact op met onderwijsadviseur Alfons Flik, 
a.flik@hco.nl. 


