Beleid bepalen en strategie
ontwikkelen kun je als onderwijsbestuurder niet alleen. Een
toekomstbestendig koersplan
vraagt immers om een breed
draagvlak, binnen de scholenstichting en zelfs daarbuiten.
Tenminste, dat vinden onderwijsbestuurders Henri Koele en
Jeannette de Heij. Zij stonden
allebei, onafhankelijk van elkaar,
voor de taak om het beleid van
hun stichtingen te herijken en
ruimte te maken voor scholen
in beweging. Allebei besloten ze
eerst om het traject ‘Strategie in
Beweging’ aan te gaan; begeleid
door twee ervaren onderwijsadviseurs. Een keuze die vraagt
om lef, moed en een open vizier.

Strategie in beweging...
Strategie in Beweging, de naam zegt
het al, is een traject vol dynamiek
om te komen tot een nieuw strategisch beleid en beweging in en rond
basisscholen. Het is geen standaard
stappenplan; er is slechts een beperkt
vastomlijnd kader en de rest van de
ontwikkelroute vormt zich gaandeweg.
Of: “De vorm volgt de inhoud, in plaats
van andersom”, aldus Teus van Zoest.
Hij is een van de twee onderwijsadviseurs die beide trajecten begeleidde, samen met Marije Boot. Ze
organiseerden sessies passend bij de
organisatie en iedereen – toezichthouders, leidinggevenden, leerkrachten,
ouders – mocht deelnemen. Als begeleiders prikkelden Teus en Marije, ze
luisterden, keken mee, vroegen door,
scherpten aan en verzorgden daarna
steeds vervolgsessies op maat (van
pizza-avond tot minifestival). Met als
doel dat gaandeweg de zogenaamde “richtinggevers” zich ontvouwen.
Dat zijn de pijlers voor de koers die
de besturen en aangesloten scholen
de komende jaren zullen volgen en
vormgeven. Door de opzet en dynamiek van het traject, zijn deze richtinggevers breed gedragen binnen de
hele stichting. Ze vormen een belangrijke leidraad binnen de strategische
besluitvorming, maar werken ook heel
praktisch bij zaken als sollicitaties of
de aanschaf van lesmateriaal.

“Scholen in Beweging. Onze strategie?
Dat moet leven in de praktijk.”
Twee onderwijsbestuurders over hun traject 		
		
naar een dynamisch strategisch beleid

Sessie Storytelling

...van leerling tot raad van toezicht
Henri Koele is bestuurder van PCPO
Westland, een stichting met zeventien
aangesloten locaties, 4200 leerlingen
en 460 medewerkers. “Ik wil graag dat
we ons beleid op een andere manier
ontwikkelen”, legt hij uit. “Niet door te
bepalen vanuit het bestuurskantoor,
maar door medewerkers erbij te betrekken. Aan de co-creatiesessies in
het kader van ‘Strategie in beweging’
konden zóveel verschillende mensen deelnemen. Zowel medewerkers
en ouders, als onze partners. Denk
aan de kinderopvang, het voortgezet
onderwijs en de gemeente. Ik heb me
in het begin bewust niet zoveel laten
horen, om te voorkomen dat ik meteen
een stempel zou drukken. Doordat
er zoveel mensen meedenken en
meehelpen om kernwaarden te scheppen, ontstaat er beweging op alle
niveaus. Van de raad van toezicht die
meedenkt over het toetsen van onze
richtinggevers tot onze leerlingen die
tijdens speciale intermezzo’s kunnen
aangeven wat ze belangrijk vinden.
Dat ook hun input beklijft in de nieuw
gekozen strategie, vind ik misschien
nog wel het mooiste. De ontwikkeling
van onze kinderen is immers waar we
het allemaal voor doen.”

Doordat de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad en de Raad
van Toezicht worden meegenomen in
het proces, ontstaat er veel meer dan
alleen platte inhoud. Je gaat met z’n
allen nadenken over wat nu de essentie is en welke principes je als stichting
wilt nastreven. In ons geval was dat
extra belangrijk, omdat Morgenwijzer
is ontstaan uit een fusie tussen een
katholieke en een openbare stichting.
Er was geen gemeenschappelijke basis, alleen het idee dat je ‘het
samen anders kunt en wilt doen’. We
zochten naar een traject dat hielp bij
het samensmelten, bij het vormen van
een gemeenschappelijke strategie. Je
kunt wel een koers in je hoofd hebben,
maar daarmee is deze niet van iedereen. Ons doel was om een weg te
zoeken die leidde naar meer dan een
flink pakket papier waarvan iedereen
schouderophalend notie neemt. Het
moest iets zijn dat van ons allemaal is
en wat in de praktijk leeft.”

Jeannette de Heij is bestuurder van
Morgenwijzer, een stichting van 23
scholen met in totaal 400 leerlingen.
Ze is het met Henri Koele eens. “Bij elkaar zitten en je inzetten, is één ding.
Maar de uitkomsten van al die sessies
moeten uiteindelijk toch ‘gelegaliseerd’
worden.
Henri Koele en Jeannette de Heij

Liefdesbrief
Aan de trajectadviseurs de schone
taak om een creatief proces aan te
wakkeren, dit te begeleiden en te
laten uitmonden in een voor iedereen
hanteerbare koers en strategie. Marije
Boot: “Beide bestuurders hadden een
duidelijke, open vraag. Daarmee zijn
wij voor hun maatwerktrajecten gaan
ontwerpen. We werken in fasen, maar
hoe die er precies uitzien, wordt pas
gaandeweg duidelijk. We werken
steeds verder uit wat er in voorgaande sessies is ontstaan. In de eerste
fase gaat het om het ontdekken van
de magie. Daarin zoeken we naar de
identiteit van de organisatie. Dat kan
op allerlei manieren gebeuren. Daarin
mogen mensen echt ‘los’ gaan. Dat resulteert in soms verrassende vormen,
zoals die van een ‘liefdesbrief’ aan
een bestuurder. In daaropvolgende
bijeenkomsten werken we de concepten steeds verder uit.”
De opbrengsten van elke sessie
worden vastgelegd, bijvoorbeeld in
krijtbordillustraties of filmpjes. Zaken
die gemakkelijk te delen zijn binnen
alle lagen van de organisatie en zo
meer mensen bereiken dan alleen de
deelnemers aan de bijeenkomsten.

Krijtbord fase 3

Een van die filmpjes, van Morgenwijzer, laat een leerkracht zien die
enthousiast gebarend vertelt dat hij
bezig is met het anders vormgeven
van onderwijs.
Meer gericht op 21st century skills,
minder gericht op kale toetsresultaten.
Een vorm die beter de ontwikkeling
van kinderen volgt. Een deelnemende moeder vertelt dat ze helpt om de
visie, die in de vorige bijeenkomst is
geformuleerd, concreet te maken.
Ze illustreert: “Je kunt praten over
samenwerken, maar wat bedoel je
daarmee? Leerkrachten onderling,
scholen onderling of in een nog breder
perspectief? Dat moet wel duidelijk
zijn.” In een van de filmpjes van PCPO
Westland zegt een ouder: “De sfeer
is heel vrij; je kunt alles zeggen wat in
je opborrelt. Ik heb meegedacht over
‘Plezier in leren’, omdat ik denk dat
een kind dat met plezier leert dat een
leven lang wil blijven doen.” Een teamleider binnen het voortgezet onderwijs
doet mee, omdat ze zich graag samen
met het primair onderwijs hard maakt
voor een doorgaande leerlijn voor
leerlingen. Stuk voor stuk mensen die
hun steentje willen bijdragen aan een
groter geheel. Die na de sessie enthousiast naar huis gaan met nieuwe
ideeën én zin om die ten uitvoer te
brengen.

Teus van Zoest vult aan: “Je werkt net
zolang door tot er iets ontstaat waar
iedereen zich goed bij voelt. Soms
levert dat felle discussies op. Maar
als er dan een uitkomst op tafel ligt, is
daar heel goed over nagedacht door
veel verschillende betrokkenen. De
richtinggevers die uiteindelijk ontstaan
worden daardoor breed gedragen.
De kern van het traject is iedereen
de ruimte bieden om mee te doen.
Mensen kunnen facultatief instappen.
We maken daarmee ontmoetingen
mogelijk, in zowel grote als kleine
setting. Daarbinnen ontstaat de inhoud van strategisch beleid. Maar, en
dat is nog mooier, daar ontstaat ook
beweging. Mensen raken enthousiast,
willen bijdragen, gaan zaken doorvertellen. Mooie verhalen, successen,
oplossingen; dan ontstaat er een soort
sneeuwbaleffect. Uiteindelijk namen
twee- tot driehonderd unieke mensen
deel aan ieder traject bij de stichtingen
uit dit verhaal.”

Naar de podcast...

Delen is vermenigvuldigen
“In het traject van Morgenwijzer bleek
de kracht van het concept storytelling”,
legt Marije Boot uit. “Een concept dat
we vooraf niet hadden bedacht, maar
wat we vervolgens wel hebben ingezet
omdat de situatie en de mensen erom
vroegen. Dat houdt in dat de mooie en
goede dingen die al gebeuren binnen
de stichting, gedeeld mogen – of bijna
moeten - worden. ” Teus illustreert:
“Als leerkrachten van verschillende
scholen met elkaar praten, hoor je
ineens: ‘Goh, ik dacht dat het niet kon;
met dertig kinderen zelfstandig werken
op een ándere manier.’ Terwijl een
ander daarop inhaakt en zegt: ‘Jawel,
joh, dat doe ik al vijf jaar zo.’ Dan
worden er, soms tot telefoonnummers
aan toe, gegevens uitgewisseld en
een maand later experimenteert een
andere school bij wijze van spreken al
met de nieuwe inzichten. Waarom zou
je dat soort zaken alleen voor jezelf
of binnen je school houden? Door te
delen, verlies je niets. Delen betekent
hier juist vermenigvúldigen.”
Henri herkent dit: “We hebben een
aantal leernetwerken binnen de
organisatie (gericht op gedrag, taal
of rekenen bijvoorbeeld) en ook die
haken aan bij die richtinggevers. Door
dit traject zijn mensen elkaar sneller,
beter en vaker gaan vinden en dan
gaan mensen successen ook eerder
delen. Er komen meer gezamenlijke
activiteiten zoals studiebijeenkomsten.

Een van de liefdesbrieven

Podcast met Marije Boot, Teus van Zoest, Floortje Dekkers, Henri Koele, Jeannette de Heij
En dat geldt niet alleen voor onze
eigen scholen, maar ook met de andere, grotere besturen in het Westland
en hun netwerken ontwikkelen we
gezamenlijke activiteiten voor volgend
schooljaar. Voor de organisatie hiervan heb ik een medewerker kunnen
vrijmaken, die nu fungeert als ‘verbindingsofficier’. Dat wérkt!
Leuk detail is dat we een animatiefilmpje hebben laten maken op basis
van onze krijtbordillustratie. We sturen
dat als reminder naar alle scholen. Zo
houden we op allerlei manieren de
beweging gaande.”
Jeannette: “Wij gebruiken onze richtinggevers eigenlijk constant. Omdat
ze zo kort, krachtig en handzaam zijn,
pak je ze er gemakkelijk bij. Maar als
bestuurder kan ik niet steeds op 23
scholen meekijken. Ik moet er dus
op vertrouwen dat mensen leren van
elkaar, zonder dat daar elke keer die
bestuurder over de schouder kijkt.
Wat voor mij een heel waardevolle
opbrengst is van het traject, is dat we
veel meer gericht zijn op kinderen van
de toekomst dan voorheen. Scholen
gaan experimenteren met andere
onderwijsconcepten of raken in ieder
geval nieuwsgierig. De blik gaat open.
Het bestaande is niet meer perse het
beste ‘omdat we het altijd zo deden’.
Misschien vragen de kinderen van
nu wel iets heel anders? De richtinggevende uitspraken zetten aan tot
kritisch nadenken.”
Ook dit herkent Henri. “Het onderwijs
is behoorlijk traditioneel als het gaat
om ontwikkelingen. Blijven we altijd
maar hetzelfde doen, klassikaal leren
met één leerkracht voor een klas
mét een groeiend lerarentekort, dan
komen er geen oplossingen.

Door dit traject durven mensen weer
met andere ogen naar hun vak te
kijken, ze worden nieuwsgierig naar
mogelijkheden, ze hervinden hun
enthousiasme en delen dit via storytelling. We leveren dagelijks een bijdrage
aan de ontwikkeling van kinderen; dat
is de essentie van ons prachtige vak.
Om dat besef weer bij iedereen vol op
het netvlies te brengen, vind ik een
bijzonder rijke opbrengst!”

Omgekeerde leerweg
Scholen in beweging legt de essentie
bloot, maar deze is niet in steen gebeiteld. Het is een proces van constante
dynamiek. Implementatie verschilt
per school. Ervaringen vloeien heen
en weer binnen de hele organisatie,
die zich daar vervolgens weer op kan
aanpassen. Teus van Zoest: “We
spreken wel van de omgekeerde leerweg. Het beleid wordt niet langer van
boven ‘gedicteerd’, maar beleidsmakers gaan juist gebruik maken van de
expertise en knowhow van de mensen
in hun organisatie. Zoals Jeannette
al aangaf; als bestuurder ga je dan
vertrouwen op je mensen in het veld.
Vertrouwen op hun kennis van wat
nodig is. En weten dat ze daarmee
aan de slag kunnen en durven gaan.
Er is moed en lef nodig om daar het
juiste klimaat voor te scheppen. Maar
dat levert uiteindelijk wel heel veel
moois op.”
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Intermezzo met kinderen
Co-Creatie-Sessie

Traject in een notendop

Henri Koele
Voorzitter college van bestuur, PCPO Westland.
www.pcpow.nl

Traject Scholen
in een Notedop
Het concept
in Beweging
helpt een schoolbestuur en de
aangesloten scholen in hun beweging naar de toekomst, zowel
in een nieuw te ontwikkelen strategie als in een bestaande koers.
Zodat vakmensen in de scholen
optimaal en met plezier kunnen
werken aan het beste onderwijs
voor hun leerlingen.

Jeannette de Heij
Lid college van bestuur Morgenwijzer.
www.morgenwijzer.nl
Teus van Zoest
Eigenaar van Connecto. Hij verbindt en
beweegt op het speelveld van basisonderwijs
en partners.
www.connecto.nl
Marije Boot
Eigenaar Boost by Boot. Zij faciliteert ontwikkeling bij mensen en (onderwijs-)organisaties.
www.boostbyboot.nl

Strategie in Beweging is een traject met veel contact, creativiteit
en delen in diverse verbindingsessies. Door het betrekken van
kinderen, ouders, leerkrachten,
management, medezeggenschap,
toezicht en partners van de scholen ontstaan sterkere verbindingen, nieuwe kansen en een uitdagende dynamiek in en rond de
speelvelden van de scholen.
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