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wereldburgerschap trek t nieuwe leerlingen
De meeste schoolleiders realiseren zich tegenwoordig wel dat ze hun school in de markt
moeten zetten. Zonder leerlingen geen school. Maar lerarenteams zijn vaak meer naar binnen
gericht, merkt Ronald Dulmers, eigenaar van Scholen met Succes – een onderzoeks- en
communicatiebureau voor het onderwijs. Niet erg, vindt hij. “Profileren kan prima vanuit
de klas.”

tekst lisette blankestijn

‘Profileren kan prima
vanuit de klas’

Cbs Waalse Louise de Coligny in Den Haag maakt de talenten en successen van de
leerlingen zichtbaar. Directeur Marije Broekmans: “Ik droom ervan dat uiteindelijk
alle ruimtes, activiteiten en communicatie naar buiten ons verhaal uitademen:
succes door talent.”
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Als Ronald Dulmers scholen begeleidt bij hun profileringsvragen gebruikt hij veel metaforen. Die van het autobandenprofiel bijvoorbeeld. “Een autobandprofiel geeft je grip
op de weg. Profileer je je bijvoorbeeld als sportieve basisschool, dan geeft dat richting aan je personeelsbeleid, je
lesinhoud, de inrichting van je school en het speelplein.
Maar een bandenprofiel slijt ook, en een veranderende
omgeving vraagt soms om een ander profiel.”

Wereldburgerschap

Dat laatste zal Huub Hamers,
directeur van de Nicolaasschool uit Oss, beamen. Zijn
school kampte een aantal jaar geleden met krimp. Hamers
boog dit met zijn team om tot een groei van 25 procent.
Hoe? “Wereldburgerschap. Dat kozen wij als de rode draad
voor de leerlingen van onze school. We beginnen al in
groep 1 met Engels, met hulp van een native speaker. Ook
zijn er tal van sociaal-maatschappelijke activiteiten. Er
is zoveel sociale armoede in Nederland. Daarom gaan we
met de kinderen vanaf groep 1 naar bejaarden, en nodigen we de ouderen ook bij ons uit. In groep 6 brengen we
onze leerlingen via het project Kunstmaatjes in contact
met mensen met een beperking. Ze maken samen kunst
en exposeren die in de bibliotheek en het gemeentehuis.
Vanaf groep 7 vragen we leerlingen individueel ‘maatje’
van een bejaarde te worden. De kinderen doen hierdoor
allerlei sociale vaardigheden op en worden zich meer

Wereldburgerschap is de rode draad op de Nicolaasschool in Oss.
Directeur Huub Hamers: “Ons onderwijsconcept is heel uitgebreid, maar
alles hangt met elkaar samen.”

bewust van hun omgeving. Mijn zoon van 14 gaat nog
steeds wekelijks op bezoek bij zijn bejaarde maatje.”
Hoe nut je dit publicitair uit als schoolleider? “Ik zoek de
pers op. Ik ben gezegend met MR-leden die hun netwerk
aanwenden en die – net als ik – kansen herkennen, maken
en benutten. Natuurlijk draait ons concept niet alleen om
de pr. Onze maatschappelijke betrokkenheid is echt. Ons
onderwijsconcept is heel uitgebreid, maar alles hangt met
elkaar samen. De leraren, ouders en kinderen snappen
het.”
Een andere aansprekende metafoor die Dulmers van Scholen met Succes graag gebruikt is die van het bodemprofiel.
“Een bodem bestaat uit meerdere lagen. Wij onderscheiden er zes, waarbij de diepste laag wordt gevormd door de
vraag: wat wil je als school met je leerlingen bereiken? En
dan hebben we het niet over het gebied van taal en rekenen, maar over ‘meer dan wat moet’ en ‘anders dan wat
een ander al doet’. “

Niet bestaand beroep

Ton Kuiters, directeur van
obs Elckerlyc in Roelofarendsveen werkt aan een aangescherpt schoolprofiel en stelde zich met zijn team deze
basale vraag. “Wat hebben onze leerlingen later nodig,
naast kennis van zaken als taal en rekenen? Zij krijgen een
beroep dat nu misschien nog niet eens bestaat. Hoe zorgen
wij ervoor dat onze kinderen dan meer kansen hebben?
Zo kwamen we uit bij de 21st century skills zoals Kennisnet
die heeft beschreven: samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen,
kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden.
Wij willen onze kinderen die vaardigheden meegeven.”
Schoolprofilering was nooit urgent voor de school van
Kuiters. “Aan onze kant van de gemeente hebben ouders
niet veel te kiezen: naast vijf katholieke scholen zijn wij
de enige openbare. Dus die openbaarheid willen we uitstralen. Maar de verzuiling vervaagt. Daarom denken de
scholen binnen ons bestuur nu na over hun individuele
profielen, bijgestaan door Scholen met Succes. Met mijn
team inventariseer ik nu wat we al doen op het terrein van
de 21st century skills, en wat we nog zouden moeten doen.

‘n atu u r l i j k d ra a i t o n s
concept niet alleen om de
p r. o n z e m a a t s c h a p p e l i j k e
betrokkenheid is echt’
Als je een schoolprofiel vaststelt is het belangrijk dat je
minimaal 70 procent van de activiteiten die bij dat profiel
horen, al doet. Eerder zochten we ons profiel in een andere richting, maar dat paste niet bij ons. Het profiel van de
21st century skills is echt óns verhaal. Dulmers beaamt
dat het belangrijk is dat het profiel van binnenuit wordt >
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stelling: basisscholen zijn te bescheiden en onderkennen
hun eigen unique selling points te weinig
Huub
Hamers
(Nicolaasschool Oss):
“Eens.
Veel scholen
doen mooie
dingen,
maar gaan niet bij zichzelf te
rade of de ouders of eigen leraren het wel weten en overzien.
Het goede nieuws is dat we
in het onderwijs expert zijn in
informatieoverdracht, dus iedere school heeft de capaciteiten
in huis om haar sterke kanten
te belichten.”

Ronald
Dulmers
(Scholen
met Succes):
“Eens.
Scholen kijken vaak te
weinig over
de schutting en weten daardoor
niet waar ze goed in zijn. Terwijl dat een voorwaarde is om
jezelf te profileren.”

Ton Kuiters (obs Elckerlyc
Roelofarendsveen): “Oneens.
Ik persoonlijk ben niet te
bescheiden, maar profilering
is voor ons nooit een issue
geweest. Onze opbrengsten en
uitstraling zijn altijd voldoende
geweest om veel leerlingen te
trekken.”

Marije
Broekmans
(cbs Waalse
Louise de
Coligny
Den Haag):
“Eens.
Misschien is
het wel typisch Nederlands om
niet teveel te willen pronken. In
het onderwijs heerste lang een
cultuur van: we moeten zorgen
dat kinderen tot leren komen,
punt. Tegenwoordig worden
de ouderbetrokkenheid en de
functie van de school in de wijk
steeds belangrijker.”

Obs Elckerlyc in
Roelofarendsveen betrok de
ouders bij de totstandkoming
van het schoolprofiel tijdens
een oudercafé. Directeur Ton
Kuiters: “Ik wil de drempel laag
houden en hoop dat iedereen
straks het verhaal kan vertellen
over wat onze school doet.”

ingevuld. “Het gaat erom dat de leraar het schoolprofiel
in hun onderwijs laten terugkomen, zodat het gevoed en
geborgd wordt. Als leerlingen en ouders dagelijks zien wat
het profiel inhoudt, houd je je missie en visie levend. Een
profiel moet geen windowdressing zijn.”

Schoolgebouw Als bovenliggende bodemlagen uit het
profiel onderscheidt Dulmers daarom onder andere ‘hoe
zie je je profiel terug in je onderwijs’, ‘welke competenties
hebben je leraren nodig’, ‘welke buitenschoolse partners
kun je erbij betrekken’, en ‘wat zie je van je profiel terug in
de inrichting van het gebouw’. Schoolleider Huub Hamers
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heeft al allerlei ideeën
hoe zijn wereldschoolgebouw er over een paar
jaar uitziet. “Een aula
met de wereldkaart op
de grond. Stagiairs die
muurschilderingen
maken, bijvoorbeeld van
de Engelse vlag. Units die de verschillende
werelddelen verbeelden.”
Ook Marije Broekmans, directeur van de cbs Waalse Louise
de Coligny in Den Haag, werkt aan een nieuw schoolprofiel en zet haar gebouw daarbij in. “Wij richten ons op
talentontwikkeling, en gaan de talenten en successen van
onze leerlingen zichtbaar maken in de school. Ik denk
aan talentspiegels, waaromheen we de successen noteren:
‘Tom is met gym over de kast gesprongen’, ‘Aïsha had een
10 voor aardrijkskunde’. In die spiegel zien de kinderen
dus zichzelf én hun talenten weerspiegeld. Ik droom ervan
dat uiteindelijk alle ruimtes, activiteiten en communicatie
naar buiten ons verhaal uitademen: succes door talent.”
Toen Broekmans begin dit jaar directeur werd trof ze een
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goede school in een groot gebouw, waar rust en respectvolle omgangsvormen heersten. Maar toch was de school weinig zichtbaar in de wijk en liep het leerlingenaantal terug.
“Ik ging met het team in gesprek over hoe we meer zichtbaar konden maken dat wij zo’n goede school zijn. Daarbij
heb ik gekeken naar wat de wijk nodig heeft; we wilden
echt iets anders bieden. Zo kwamen we op de talententontwikkeling van kinderen. We onderbouwen dit profiel
met kennis over meervoudige intelligentie. Zo spraken we
tijdens een sprookjesproject een aantal van de intelligenties van onze leerlingen aan: taal door een zelfgeschreven
sprookje, rekenen door rekenen in een sprookjeswereld,
zang, dans en beeldend door optredens. We sloten de dag
af met een puzzeltocht door de school waar kinderen en
heel veel ouders het werk kwamen bekijken.” En daarmee
raakt Broekmans de bovenste laag uit Dulmers bodemprofiel: het kiezen van evenementen die typerend zijn voor

‘ i k h e b g e k e k e n n a a r wat d e
wijk nodig heeft; we wilden
echt iets anders bieden’

je profiel. Broekmans vindt het belangrijk om activiteiten
van kinderen te koppelen aan oudermomenten. “Ik hoop
dat ouders deze positiviteit met elkaar delen. Het project
is vastgelegd in de schoolkrant. Ik ga de website aanpassen en vraag iemand om deze te beheren. Binnenkort ga ik
ook in het wijkbulletin uitleggen wat we doen. Ik heb een
pr-commissie in het leven geroepen die de communicatie
verder moet vormgeven.”

Oudercafé

Ton Kuiters van obs Elckerlyc in
Roelofarendsveen betrok de ouders zelf al nauw bij de
totstandkoming van zijn 21st century skills-schoolprofiel.
“We zijn met een groep van 28 ouders in gesprek gegaan
tijdens een oudercafé. Die groep vormde een afspiegeling
van alle jaargroepen en lagen van de bevolking. In verschillende rondes kwamen alle skills aan bod. We betrekken
de ouders zoveel mogelijk bij de voorbereiding, en ook
bij projectavonden en excursies rondom de 21st century
skills. Wij hebben hoogopgeleide ouders, maar ook ouders
die verbaal soms wat onzeker zijn. Ik wil de drempel laag
houden en iedereen laten weten dat zijn/haar inbreng
belangrijk is. Ik hoop dat iedereen dan straks het verhaal
kan vertellen over wat onze school doet.” _

Maak werk van (uw)
professionele ontwikkeling
Professionaliseringsaanbod 2014/2015
De AVS heeft nieuw professionaliseringsaanbod ontwikkeld voor
volgend schooljaar, bestaande uit:
•
•
•
•

Opleidingen en trainingen
Advies op maat
Coaching en mediation
(Lerende) Netwerken

In het Handboek voor schoolleiders (po) staat
het volledige professionaliseringsaanbod 2014/2015.
De versie voor het vo verschijnt later dit voorjaar.
Zie ook www.avs.nl/professionalisering.

goed onderwijs door visionair leiderschap
postadres Postbus 1003 3500 BA Utrecht telefoon 030 2361010 fax 030 2361036 e-mail info@avs.nl internet www.avs.nl
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