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Wat is het verschil tussen veranderen 

en duurzaam veranderen? In het recent 

verschenen boek van Bob Walet, Herman 

Kolthof en Gerard van den Hoven ‘Gaan 

voor duurzaam resultaat’ gaat het over 

verandering die beklijft. “Scholen die hun 

onderwijs veranderen, doen dat met de 

bedoeling het onderwijs te verbeteren”, 

met die zin opent het boek. De auteurs 

betogen in deze uitgave van het Algemeen 

Pedagogisch Studiecentrum (APS) hoe je 

leiding kunt geven aan verandering die 

beklijft. Zij schatten in dat het Nederland-

se onderwijs zich in een overgangsfase 

bevindt. Een overgang van ‘onderwijzen 

naar leren’. De gevolgen van die verande-

ring zijn ingrijpend voor schoolleiders en 

leraren, en eigenlijk voor de Nederlandse 

onderwijscultuur. 

Gerard van den Hoven, jarenlang directeur 

van het APS, houdt zich na zijn afscheid 

nog indringend bezig met processen 

van verandering en vernieuwing in het 

onderwijs. “In het Anglo-Amerikaanse 

taalgebied hebben ze wat indringender 

gekeken naar duurzame verandering. Daar 

wordt onze duurzaamheid gevat in het 

begrip ‘sustainability’. Onderzoek daar laat 

zien welke factoren maken dat verande-

ring soms verdampt en een andere keer 

beklijft. Je zou kunnen zeggen dat het 

voorkomen van dat verdampen van ver-

andering ‘sustainability’ is. In gesprekken 

die wij met een groot aantal schoolleiders 

en bestuurders van basisscholen tot ROC’s 

hebben gevoerd, hebben we verkend of de 

factoren die duurzaamheid bevorderen, 

ook in Nederlandse onderwijssituatie 

worden herkend. 

Teamleren

Van den Hoven verwijst naar hoofdstuk 2 

van het boek over teamleren. Veel lei-

dinggevenden zijn bijzonder gespitst op 

‘leren’, dus ook leraren moeten leren. 

“Toch zijn er maar een paar die expliciet 

iets plannen, waardoor dat leren niet iets 

individueels blijft, maar iets wordt dat in 

de cultuur van een team, een kernteam, 

beklijft. En daardoor tot de normale pro-

fessionele communicatie gaat behoren. 

Slechts een enkeling geeft aan dat er heel 

systematisch met uitkomsten van leer-

processen wordt omgegaan. Resultaten 

van leerprocessen vloeien heel snel weg, 

als er niet heel systematisch afspraken 

worden gemaakt over wat je uitprobeert, 

ervaringen met elkaar uitwisselt, sterke en 

zwakke punten benoemt en daar conclu-
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sies uittrekt. Conclusies, die als het ware 

dan weer het startpunt vormen van een 

vervolgactie, een heel gerichte aanpassing 

van een instructie bijvoorbeeld.”

Dialoog versus mening

Gerard van den Hoven staat even stil bij een 

cultuur die je vaak in het onderwijs tegen-

komt. “Juist het gesprek, de dialoog over de 

praktijk, wat je ervaren hebt, is van groot 

belang. In hoofdstuk 2 van het boek beste-

den we daar expliciet aandacht aan. Wat je 

tegenkomt in het onderwijs is, dat waar het 

eigenlijk een ‘dialoog’ zou moeten zijn, het 

vrijwel onmiddellijk een uitwisseling wordt 

van meningen. Niet de vraag naar hoe col-

lega’s het doen en het aanzetten tegen je 

eigen aanpak, maar al heel snel: ‘Dat zou 

ik nooit zo doen!’ Een uitwisseling van me-

ningen is dan gericht op gelijk hebben en 

niet langer een dialoog en het zoeken naar 

inzicht en oplossingen.” Van den Hoven 

vertelt over de reacties van de collega’s in 

het onderwijs, van bestuurders en leiding-

gevenden. “Eigenlijk wordt direct herkend 

dat de dialoog over de praktijk, over het ge-

leerde veel vruchtbaarder is en uiteindelijk 

tot ‘leren’ leidt en dus tot ‘duurzaam leren’. 

Als je dit aan mensen spiegelt en vertelt 

welke factoren tot duurzaam leren leiden, 

dan krijg je als reactie: ‘We weten het wel 

en wat gaan we toch soms slecht met die 

kennis om. Waarom doen we dat nou niet 

explicieter’?”

Soms even goed nadenken

Zoekend naar voorbeelden van duurzaam 

leren en factoren die daaraan bijdragen, 

wijst Gerard van den Hoven naar hetgeen in 

hoofdstuk 4 van het boek wordt aangekaart. 

“Soms moet je even goed nadenken of het-

geen je wilt veranderen, of je daar wel de 

juiste actie bij plant. Laat ik een voorbeeld 

geven: Eén van die schoolleiders bracht op 

een gegeven moment in dat ze al heel lang 

bezig waren om de pedagogische omgang 

met VMBO-leerlingen op zijn school op 

een hoger plan te brengen. Wat mij opvalt, 

zei die schoolleider, is dat we eigenlijk een 

tegendraads effect sorteren. Als je in onze 

school naar de circulatieruimtes kijkt, dan 

wordt het rumoeriger. Het ziet er minder 

verzorgd, geordend en netjes uit en er zijn 

allerlei kleine incidentjes. Incidenten, die 

variëren van een grapje tot een leerling 

bijna de trap afduwen, tot een grote bek 

tegen een leraar. Wat wij dus eigenlijk wil-

len bereiken, zien we niet gebeuren. Het 

lijkt wel alsof we in de achteruit staan. We 

hebben tegen die schoolleider gezegd, dat 

wat wij weten uit dat Amerikaanse onder-

zoek naar duurzaam leren is, dat als je iets 

tegenkomt waaraan je iets wilt doen, je je 

altijd de vraag moet stellen of je te maken 

hebt met éénslags, tweeslags of drieslagsle-

ren.” Van den Hoven legt uit dat het bij dat 

éénslags leren altijd gaat om een incident 

en een directe reactie: ‘die kinderen maken 

veel lawaai, jongens doe eens wat stiller!’ 

Eén op één. “In de tweeslag ga je na wat je 

kinderen eigenlijk wilt leren. Je wilt uitein-

delijk, dat kinderen zelf de verantwoorde-

lijkheid nemen voor hun directe, fysieke 

omgeving. Wat wil je bereiken en wat stel 

je vast dat er niet gebeurt. En in de drieslag, 

die in dit voorbeeld niet aan de orde is, kom 

je op de laag van keuzes, concepten die niet 

realiseerbaar zijn. Daarin gaat het erover, 

dat je een aantal verkeerde uitgangspunten 

gekozen hebt. Je moet als het ware de weg 

weer definiëren waarlangs je het dan wel 

gaat aanpakken.” 

“Een mooi voorbeeld van herdefiniëren is, 

hoe dat bijvoorbeeld gaat in scholen die een 

voorstander zijn van zelf sociaal constructi-

vistisch leren. In dergelijke concepten wordt 

hoog ingezet op het zelfsturend vermogen 
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“De kwaliteit van het samenwerken, zal 

enorm toenemen als het team als ‘team’ 

kan en wil leren. Dat wil zeggen dat ieder 

teamlid zijn onbewuste individuele leren 

zichtbaar maakt voor het team. Indivi-

dueel leren staat dan in dienst van het 

team en de organisatie. Het geleerde wordt 

onderdeel van het bewuste repertoire van 

alle teamleden. Dat is de kern van team-

leren. Door teamleren blijft de organisatie 

zich ontwikkelen en neemt de kans op 

duurzaamheid van de verandering toe.”

Uit ‘Gaan voor duurzaam resultaat’ 

hoofdstuk 2 Teamleren
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van leerlingen, het eigen initiatief van leer-

lingen. In de praktijk leidt dat heel vaak tot 

het verdoen van tijd. Kinderen doen niets 

meer. Dat heeft te maken met het feit, dat 

je van kinderen, zeker van jonge kinderen, 

wel mag verwachten dat ze exploratie ge-

richt zijn, maar ze moeten wel uitgenodigd 

worden. Als er in die uitnodiging onvol-

doende uitdaging, prikkel zit, dan gebeurt er 

nog niets. Dus als je zaken niet voor elkaar 

krijgt, herdefinieer dan de manier waarop 

je met die kinderen om wilt gaan. Maak je 

optreden gewoon wat directiever. Verleg je 

balans iets meer naar het directieve, waar-

door er in ieder geval wel geleerd wordt.”

Niet handig

“Het doet mij denken”, aldus Gerard van 

den Hoven, “aan uitspraken van Arnold Cor-

nelis die ik op een onderwijsconferentie een 

aantal jaren geleden hoorde. Hij zei, dat wij 

toch in het onderwijs een aantal zaken niet 

echt handig doen. Eigenlijk, zei hij, maken 

wij gebruik van ordenende mechanismen, 

die niet meer passen bij onze huidige maat-

schappij, bij wat kinderen ervaren buiten 

scholen en bij de complexiteit waarin kin-

deren voortdurend functioneren. Hij maakt 

duidelijk dat het effect daarvan is, dat we 

steeds jachtiger zijn en ook steeds meer in 

die actie/reactie slag blijven zitten. Eigen-

lijk blijft dat maar draaien, steeds sneller, 

zonder dat we ooit de moeite nemen om 

eventjes terug te kijken en te reflecteren. 

Heeft al die energie die wij er nu in stop-

pen eigenlijk wel enig effect?” Van den 

Hoven geeft het voorbeeld van de stabiele 

schoolomgeving waarin hij en de auteur 

van dit artikel zijn opgegroeid. Een lokaal 

met een vaste indeling, een vaste leraar en 

met op een prikbord bij de deur het rooster. 

“Dat waren heel stabiele factoren die voor 

een schooljaar golden. Ook al hadden we 

toen al bescheiden vormen van differenti-

atie, toch was het geheel zeer overzichtelijk. 

Dat is natuurlijk geweldig veranderd. In 

dat veranderen, zijn we wel voortdurend 

die kinderen tot stilte blijven manen: sssst, 

stil! We hebben nooit nagedacht wat we 

nu moeten doen, zoals Arnold Cornelis dat 

noemt, om bij jonge mensen die ‘commu-

nicatieve zelfsturing’ te ontwikkelen. Het 

betekent niet dat je tegen jonge mensen 

zegt, dat ze in principe altijd stil zijn. Nee, 

je geeft aan dat ze rekening moeten houden 

met elkaar, en als je wilt weten wat dat in 

deze situatie betekent, dan moet je er met 

elkaar over praten en er een modus voor 

vinden. Dat is ‘communicatieve’ zelfsturing. 

Cornelis heeft ons echt duidelijk gemaakt, 

dat er zoveel winst te boeken is.”

Kijk om

Gerard van den Hoven hamert op het 

belang van het op gezette tijden afstand 

nemen en terugkijken. “Dat is dus ook zo’n 

belangrijke duurzaamheidfactor. Het ada-

gium is: zorg dat je steeds weer de moeite 

neemt om systematisch te kijken naar wat 

het opgeleverd heeft. Schroom niet om vast 

te stellen dat het je gewoon niets opgele-

verd heeft, of louter verkeerde effecten. 

Arnold Cornelis noemt dit ‘catastrofaal 

leren’. Dat vind ik zo’n prachtige term. Hij 

wijst je erop, dat als je niet steeds weer de 

moeite neemt om even terug te kijken naar 

‘wat wilde ik bereiken’. Gewoon de vraag 

stellen of me dit nou dichter bij mijn doel 

brengt. Die wat diepere reflectie op wat 

er nu feitelijk gebeurt, is de oproep van 

Arnold Cornelis.” 

Uit hoofdstuk 5:

‘Van nieuwe leiders wordt verwacht dat 

zij moed hebben en kunnen leven met on-

zekerheden. Onzekerheid over het succes 

van nieuwe vormen van leren en onder-

wijzen. Onzekerheid over het succes van 

nieuw ontworpen verandering, die niet li-

neair maar incrementeel wordt ingezet om 

zo, al doende, een nieuwe schoolpraktijk te 

realiseren. En onderweg te reflecteren op 

ervaringen en resultaten die weer leiden 

tot nieuwe praktijken en voortgaande ont-

wikkeling. De nieuwe schoolleider neemt 

hierin het voortouw en daagt leraren uit 

het te proberen, trapt niet in de valkuil 

van ‘goed-foutredeneringen’ en haalt het 

beste uit de nieuwe praktijken en de lera-

ren die ze uitvoeren.’
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