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High Performance 
Schools
Excellent onderwijs voor 
 iedereen

Het streven van het kabinet naar excellentie 
vindt weerklank in het onderwijs. School- 
leiders en docenten zijn bereid de lat hoger te 
leggen. Tegelijkertijd vinden velen dat de na-
druk niet eenzijdig moet komen te liggen op 
Nederlands, wiskunde en science. Leerlingen 
van de toekomst hebben meer nodig en het 
streven naar excellentie behelst meer dan 
hoge doorstroomcijfers en dito eindresultaten. 
Wat er zoal bij komt kijken, illustreren Marlou 
van Beek en John West-Burnham aan de hand 
van het concept High Performance Schools 
(HPS). Het HPS-concept is gebaseerd op inter-
nationale literatuur over en ervaringen met on-
derwijsverbetering en -innovatie. Het brengt 
inzichten en ervaringen samen en geeft aan 
hoe die ingezet kunnen worden om leerrende-
ment te verhogen en leerlingen op te leiden tot 
wereldburgers van morgen.

 regisseren van veranderstrategieën; alle op basis van 
strikte en systematische planning. Daarnaast is het 
realiseren van een hoog leerrendement afhankelijk 
van een high-performancecultuur, waarin het hebben 
van wederzijds vertrouwen, hoge verwachtingen 
en optimale support de basis vormen voor leiders 
die docenten én docenten die leerlingen helpen 
om te leren leren en zich te ontwikkelen tot 21st 
Century Life Time Learners. 

De weg naar high performance is een complex en dy-
namisch proces, waarbij een breed scala aan variabe-
len op een positieve manier moet samengaan. Dit 
maakt leidinggeven aan scholen tot een veeleisend 
maar uitdagend vak, waardoor het streven naar ge-
deeld leiderschap en een gezamenlijke 
 verantwoordelijkheid voor high performance alleen 
maar belangrijker wordt. Centraal in dit artikel staat 
wat we onder beter presteren en high performance 
verstaan en welke aspecten daarbij van belang zijn: 
hoe kunnen we binnen het onderwijs een antwoord 
geven op de vraag naar excellentie en een school 
creëren waarin schoolleiders en  docenten gefocust 
zijn op het vergroten van leerrendement en talent-
ontwikkeling? Om excellentie te kunnen realiseren, 
zijn veel aspecten van belang. In dit artikel wordt 
het concept High Performance Schools gepresenteerd 
door achtereenvolgens in te gaan op kenmerken, ur-
gentie, ontwikkelingsfasen en veranderstrategieën.

Kenmerken van high performance schools
Veel veranderingen in het onderwijs worden vaak 
vroegtijdig afgebroken of er wordt oneindig lang ge-
tracht deze te consolideren (Fullan & Van Beek 
2007). Om een high performance school te worden is 
het van belang een duidelijk toekomstperspectief te 
formuleren en te bepalen welke 
aspecten van invloed zijn op het 
al dan niet behalen van dat be-
oogde resultaat. Een duidelijke 
analyse van de bestaande situatie 
maakt dat de school beter in 
staat is om op die aspecten in te 
spelen die relevant zijn voor de doorgroei van de or-
ganisatie. Vervolgens gaat het om het verbinden van 
de huidige ontwikkelingsfase met het toekomstper-
spectief. Analyse van internationale literatuur over 
wetenschappelijk en empirisch onderzoek heeft ge-
leid tot het bepalen van de zes kenmerken (en tevens 
bouwstenen) van een high performance school. Hieron-
der omschrijven wij deze kenmerken in de vorm 
van een gewenst toekomstperspectief voor de high 
performance schools. 

Scholen hebben in de afgelopen jaren veel aan 
kwaliteitsverbetering gedaan, veelal op systeemma-
tige deelterreinen als kwaliteitszorg, personeelsbe-
leid of leiderschapsontwikkeling. Empirisch 
 onderzoek toont echter aan dat juist in complexe 
en dynamische systemen zoals het onderwijs, inte-
grale en onderzoekende werkwijzen noodzakelijk 
zijn om duurzame en innovatieve veranderingen te 
realiseren. Naast de complexiteit van de onderwijs-
sector met het grote aantal maatschappelijke be-
langhebbenden, speelt ook de dynamiek van het 
veranderingsproces een belangrijke rol. Verhoging 
van het rendement van leerprocessen wordt 
 bereikt door vakmanschap, onderzoek en het 
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1 Focus on student achievement
Een high performance school is een school waar leerlin-
gen in een veilige en gezonde omgeving uitgedaagd 
worden om het beste uit zichzelf te halen. Leerren-
dement wordt breder gezien dan hoge eindcijfers op 
de kernvakken. High performance schools zien excel-
lente beheersing van kennis als basisvaardigheid en 
zijn daarnaast gericht op het ontwikkelen van meta-
cognitie en life-time skills. Leerlingen leren eigenaar 
te worden van hun eigen leerproces, zij presenteren 
hun ontwikkeling aan de hand van een portfolio en 
ontwikkelassessment en stellen in overleg met de 
begeleidende docenten leerdoelen voor zichzelf. 
Ouders en leerlingen zijn actieve partners in het 
leerproces. De focus op leerlingprestaties is een con-
tinue factor in relatie tot de overige kenmerken: 
leerresultaten worden niet ingezet als kwaliteitsme-
ting achteraf, maar als uitgangspunt van handelen 
om lesgeven en onderwijs continu te verbeteren. Bij 
elke interventie wordt afgewogen en gemeten wat 
het (beoogde) effect op het leerrendement is.

2 Excellent education
De high performance school maakt gebruik van state 
of the art onderzoek naar effectief onderwijs, zoals 
dat van Marzano. Gebaseerd op zijn meta-analyse 

(Marzano, Waters & McNulty 
2005) stelt hij: ‘If we follow the 
guidance that is offered us by 
35 years of research, we can 
enter an era of unprecedented 
effectiveness for the public 
practice of education.’  Volgens 

Marzano’s analyse is vakmanschap van  leraren, 
met daarbinnen de beheersing van pedagogische 
en didactische vaardigheden, de meest cruciale 
factor. Een high performance school reikt echter 
 verder, het biedt onderwijs aan dat het huidige 
onderwijscurriculum en onderwijsprogramma’s 
verrijkt, niet zozeer passend in (onderwijs)syste-
men maar afgestemd op persoonlijke leerbehoef-
ten van leerlingen.

3 Creating a culture of change
Bij het realiseren van een high performance school is 
het creëren van innovatief vermogen en het kennis 
hebben van veranderkunde essentieel. De Waal 
(2008) deed onderzoek naar high performance organi-
zations (HPO’s). Volgens hem besteden HPO’s 
 aandacht aan de strategie en wijze waarop veran-
deringen worden voorbereid en uitgevoerd, waar-
bij zij steeds oog hebben voor het genereren van 
nieuwe kennis. ‘Zij verbeteren en vernieuwen 
continu, opereren lange termijn gericht en acteren 
open en actiegericht.’ Het verbeteren van de per-
formance van de onderwijsorganisatie is gericht op 
‘het spreken van elkaars taal’ of liever nog ‘het sa-
men ontwikkelen van een gezamenlijke nieuwe 
taal’. Dit wordt georganiseerd door rekening te 
houden met kennis over veranderkunde, collectie-
ve kracht te initiëren en individuele professionals 
te ontwikkelen tot belangrijke spelers in resultaat-
gerichte teams. Evidence-based werkmethodes wor-
den ingezet om het primaire proces continu te 
monitoren en verbeteren. Meta Krüger (2007) 
geeft aan dat deze ‘vraag naar evidence-based wer-
ken in het onderwijs toeneemt, waarbij zowel van 
schoolleiders als leraren een onderzoekende hou-
ding vereist wordt’.

4 Extraordinary leadership
High performance schools vragen om krachtig en 
breed gedragen leiderschap. Vanuit de theorie van 
distributive leadership (gedeeld of gespreid leider-
schap) neemt collectieve capaciteit de plaats in ten 
opzichte van individuele en solitaire (sturings)
kracht. Leiderschap wordt niet gezien als persoon-
lijke status, maar als een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid en een gezamenlijke collectieve kracht, 
waarbij leiderschap in de klas evenzeer een (rol)
model is voor leiderschap in de school en visa ver-
sa. De nadruk ligt op onderwijskundig leiderschap; 
modelleren, monitoren en garanderen van effectief 
onderwijs en optimaal leerrendement. Zenger & 
Folkman (2009) hebben op basis van onderzoek 
naar succesvolle leiders zestien leiderschapsken-
merken geformuleerd die belangrijk zijn om inno-
vaties effectief en succesvol vorm te kunnen geven. 
Het benutten van reeds sterk ontwikkelde com-
petenties vormt daarbij het uitgangspunt voor 
 verdere groei.

5 High performance professionals
Volgens het onderzoek van De Waal worden 
 succesvolle organisaties gekenmerkt door mede-
werkers die openstaan voor nieuwe kennis en 
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 ervaringen. De vraag is: hoe open je mensen voor 
verandering? In een excellente onderwijscontext wor-
den professionals uitgenodigd kennis te delen en te 
creëren, waarbij resultaatgerichte teams meer bereiken 
dan individuele professionals. Het  vergroten van vak-
manschap en openen van de  gezamenlijke en gelijk-
waardige dialoog tussen docenten – over die factoren 
die van belang om succesvol les te kunnen geven – is 
essentieel. Volgens Fullan (2007) is het leren van colle-
ga’s, vooral van diegenen die bij de implementatie van 
nieuwe ideeën een stap verder zijn, een van de meest 
krachtige drijfveren bij verandering.

6 Creating public value
High performance schools werken vanuit een maat-
schappelijke waardencreatie op langere termijn, 
waarin de verbinding gemaakt wordt tussen een 
breed en steeds vernieuwend mondiaal perspectief 
en een smaller, veilig en beschermend lokaal per-
spectief. De high performance school geeft uiting aan 
het motto ‘Think global, act local’ (Ulrich 1997) en 
slaat voor haar leerlingen een brug tussen heden 
en toekomst. Globalisering, internationalisering en 
digitalisering horen bij de toekomst van leerlingen 
van nu. De high performance school heeft contact met 
de omgeving en de toekomst hoog in het vaandel 
staan en betrekt stakeholders bij haar beleidsbepa-
ling. De high performance school verbindt haar 
 maatschappelijke opdracht met de eigen ambitie, 
kernwaarden en kernkwaliteiten.

Excellent onderwijs als maatschappelijke  
opdracht
In landen die erin geslaagd zijn het onderwijs te 
verbeteren, zijn gezondheid en welzijn van alle 
burgers meetbaar verbeterd (Fullan & Van Beek 
2007). Ervoor zorgen dat de minst succesvolle 
scholen beter gaan presteren door te leren van de 
meest succesvolle scholen, zou daarbij gezien  
kunnen worden als maatschappelijke opdracht. 
Optimalisering van onderwijs heeft als doel een 
bijdrage te leveren aan de samenleving door le-
vensperspectieven van alle mensen te verbeteren. 
Hierin ligt wat ons betreft de noodzaak voor scho-
len om de expeditie te starten en een high perfor-
mance school te worden. Om dit te realiseren, is de 
motivatie van alle medewerkers binnen het onder-
wijs nodig. Het realiseren van daadwerkelijke ver-
andering is niet alleen de verantwoordelijkheid 
van leidinggevenden, maar van allen. Wel is het 
noodzakelijk dat leiders in staat zijn docenten deze 
verantwoordelijkheid te laten accepteren en 
 mondiale veranderingen te verbinden met de mo-

gelijkheid om hier individueel en met de eigen 
organisatie een bijdrage aan te leveren.
Er zijn verschillende verklaringen voor het be-
staan van effectieve en minder effectieve scholen, 
waarbij geen twijfel bestaat dat sociale factoren 
(bijvoorbeeld de kwaliteit van het gezinsleven) en 
economische factoren (armoede) een belangrijke 
rol spelen. Het is evenzeer duidelijk dat scholen 
op basis van factoren zoals de kwaliteit van het 
onderwijs, een fundamentele rol spelen bij het 
verbeteren van kansen en het realiseren van per-
soonlijke mogelijkheden. In de meest effectieve 
scholen en schoolsystemen is excellentie de drij-
vende kracht. In de minst effectieve scholen en 
schoolsystemen is onderpresteren en falen voor 
sommigen geaccepteerd als onvermijdelijk. Bin-
nen high performance schools wordt falen niet als 
optie geaccepteerd. Leiderschap richt zich op het 
garanderen van effectief onderwijs en leerrende-
ment voor iedereen, ongeacht de persoonlijke 
omstandigheden van leerlingen.

Kansen voor alle scholen 
Vanuit welke startpositie (zwak, 
voldoende, goed) dan ook: ie-
dere school kan de lat hoger 
leggen. Van belang daarbij is dat 
die interventies en leider-
schapsstijl worden gehanteerd 
die passen bij de ontwikkeling 
van de organisatie. Hieronder volgt een omschrij-
ving van de gewenste  leiderschapsstijl en ontwik-
kelingsfasen die op alle deelgebieden van high 
 performance schools om aandacht vragen.

Processen op kwaliteitsniveau: zorg voor de garantie van 
minimale kwaliteit
Wanneer een school zich ontwikkelt van zwak 
naar voldoende, is het primair van belang een 
kwaliteitsminimum te garanderen. Interventies  
en leiderschapsstijl in deze ontwikkelingsfase zijn 
gericht op het ‘huis op orde brengen’ ten aanzien 

Binnen high performance schools 
is falen geen optie
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van alle HPS-kenmerken. Het realiseren van 
 voldoende leerrendement betekent in deze fase 
bijvoorbeeld het tegengaan van drop-out en 
 lesuitval door te streven naar 100 procent 
o nderwijsdeelname.

Regisseren van vakmanschap en leiderschap: v 
ind de beste leraren en ontwikkel eigenaarschap
In de volgende fase – van voldoende naar goed – 
is voornamelijk een equiperende leiderschapsstijl 
gevraagd, gericht op het kunnen werken met de 
beste onderwijsprofessionals. De kwaliteit van de 
school valt of staat immers met de kwaliteit van de 
leraren. Binnen high performance schools werken high 
performance teachers, die actief betrokken zijn bij het 
ontwikkelen en regisseren van effectief onderwijs 
en optimaal leerrendement.

Prestatie- of performancegericht: ontwikkel een onder-
zoeksmatige cultuur van verandering
De derde fase, om te komen van ‘good to great’, is 

prestatie- of performancegericht; professionals bui-
gen zich vanuit een onderzoeksmatige houding 
over continue verbetering van het leerrendement 
van leerlingen. Meetgegevens worden ingezet als 
uitgangspunt van handelen en verbeteracties bin-
nen de school, waar resultaatgerichte teams geza-
menlijk verantwoordelijk zijn.

Vernieuwend leren: kom tot herinrichting van onderwijs
Om binnen een uitstekende fase te komen tot excel-
lentie is transformatief leiderschap gevraagd. Met de 
juiste professionals, innovatieve materialen en midde-
len en gedeelde en resultaatgerichte 
 verantwoordelijkheid, wordt gekeken of de eigen or-
ganisatiestructuren voldoen aan het kunnen beant-
woorden van onderwijs dat leerlingen nodig hebben. 
Transformatief leiderschap vraagt een heroverweging 
en herschikking van alle onderwijs- en organisatiege-
relateerde structuren en processen binnen de school.
Focus on Global Learning: focus op de lange termijn van 
werelds en toekomstgericht leren
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Om in de laatste fase van excellent naar high perfor-
mance te komen, is een innovatieve leiderschapsstijl 
gewenst, waarbij onderwijsprofessionals gericht 
zijn op global learning. In interactieve onderwijsset-
tings werken leerlingen aan de ontwikkeling van 
‘21st century learning skills’. Naast het beheersen van 
lezen, schrijven en rekenen, zijn zij gericht op ont-
wikkeling van de zeven C’s: critical thinking, creativi-
ty and innovation, collaboration, cross-cultural under-
standing, communication, computing technology en career 
learning. In deze ontwikkelingsfase participeren 
scholen en leerlingen actief binnen interne en ex-
terne netwerkstructuren gericht op het onderling 
beschikbaar stellen en uitwisselen van materialen, 
bronnen en praktijkvoorbeelden.

De expeditie naar een high performance 
school
De maatschappelijke opdracht, de bouwstenen 
(kenmerken) en de verschillende fasen en aanpak 
van veranderstrategieën, maken duidelijk dat het 
streven naar high performance schools om een brede 
aanpak vraagt. Waarmee de geschetste aanpak niet 
zonder meer een geplaveide weg is. De interven-
ties en activiteiten die ingezet worden, zijn geba-
seerd op drie met elkaar verbonden pijlers learning, 
research en empowerment die alleen in gezamenlijk-
heid kunnen zorgen voor het bereiken van een 
duurzame performanceontwikkeling. Kennisont-
wikkeling, onderzoek en professionele verant-
woordelijkheid en verantwoording zijn elementen 
die richting geven aan de ontwikkeling van hoger 
leerrendement.
Ervaringen van deelnemers uit de eerste pilotgroe-
pen in het primair en voortgezet onderwijs geven 
aan dat deze drie elementen relevant zijn om 
duurzame verbeteringen te kunnen realiseren. Niet 
de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is 
het startpunt, maar de ontwikkeling van de gehele 
schoolorganisatie. Daar ligt tegelijkertijd ook de 
grootste uitdaging. Het impliceert de inzet van 
tijd, energie en middelen ter verbetering van on-
derwijs en leren, alsmede de nadruk op prestaties; 
steeds gericht op het realiseren van het geschetste 
toekomstperspectief. Een expeditie met onzeker-
heden, twijfel, angst voor het onbekende, en ‘uit-
proberen wat werkt’. Maar zeker ook met moed, 
daadkracht, reflectie en indrukwekkende stappen 
vooruit.
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Meer weten
Meer informatie over het HPS-concept is te vinden op 
www.highperformanceschools.nl. 
Op 11 oktober 2011 vindt in de Beurs van 
Berlage te Amsterdam een congres plaats over high 
 performance schools onder de titel ‘Making Shift 
 Happen’. Meer informatie daarover op 
www.makingshifthappen.net.


