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Voorwoord 
 
De Onderwijsraad (2009) geeft in haar advies aan de minister het belang van buitenschools leren 
aan. Het rendement daarvan wordt mede bepaald door de verbinding die de school weet te leggen 
tussen het binnen- en buitenschools leren. Dat roept de vraag op hóe scholen dat doen. Geven ze 
(expliciet) sturing aan die verbinding en zo ja, hoe doen ze dat?  
 
In opdracht van het Ministerie van OCW staat deze vraag centraal in dit Research and Development 
(R&D) Project. 
 
In het eerste onderzoeksjaar (2011) zijn gesprekken gevoerd met schoolleiders, coördinatoren, 
leerlingen een buitenschoolse samenwerkingspartners. De bevindingen zijn beschreven in een 
tussenrapportage waarin de succesfactoren en voorlopige conclusies zijn benoemd (Hogeboom & 
Van Veldhuizen, 2011). Dit tweede onderzoeksjaar stond de sturing centraal; welke interventies 
plegen scholen om de verbinding – nog beter - tot stand te brengen? Komend jaar gaan we na welke 
resultaten deze interventies hebben opgeleverd en of we een relatie kunnen veronderstellen tussen 
de beginsituatie, de doelen, interventies en de resultaten. 
 
CPS heeft in eerdere R&D projecten aandacht besteed aan buitenschools leren. De resultaten 
daarvan zijn gepubliceerd: 

1. Ongekend talent, leerprestaties buiten de school onder de loep (CPS, 2006) 
2. Leren doe je buiten de school (Van 12 tot 18, december 2007) 
3. www.cps.nl/buitenschoolsleren (CPS, 2010) 
4. Binnen en buiten de kom (CPS, 2011) 
5. School en daarbuiten (Van 12 tot 18, juni 2012) 
6. De kracht van samenwerking (CPS, 2012) 

 

Leeswijzer 
 
Dit onderzoek betreft scholen in het VO en deze rapportage is vooral bestemd voor schoolleiders, 
docenten en stagecoördinatoren in het VO. 
 
Hoofdstuk 1 bevat de inleiding met een korte samenvatting van de literatuur en de bevindingen van 
het eerste projectjaar. In hoofdstuk 2 staan de scholen beschreven waarbij we ingaan op de manier 
waarop scholen sturen en op de interventies die scholen plegen. In hoofdstuk 3 staan de voorlopige 
bevindingen van dit kalenderjaar. De bijlage bevat de gebruikte materialen, de succesfactoren en 
de lijst met gevonden interventies. 
 
Voor een uitgebreidere beschrijving van de literatuur en de projecten op de scholen verwijzen we 
naar de eerdere tussenrapportage (Hogeboom & Van Veldhuizen, 2011).  
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1. Inleiding 
 

1.1 Het onderzoek 
 
Leerlingen leren niet alleen binnen, maar ook buiten de school. Scholen organiseren dat via 
(maatschappelijke en beroeps-)stages en excursies. Het onderwijs binnen de school wordt dan 
formeel genoemd en het door de school georganiseerde onderwijs buiten de school wordt non-
formele educatie genoemd. Dit non-formele wordt ook wel ‘betekenisvol’, ‘authentiek’ of 
‘verbindend’ leren of ‘uitgebreid onderwijs’ genoemd (Blok 2006, RCBBD 2007, Onderwijsraad 
2009). Argumenten hiervoor zijn dat non-formeel leren motiverend is, leerervaringen mogelijk 
maakt die binnenschools niet geboden kunnen worden en in sommige gevallen de onderwijstijd kan 
uitbreiden (Beek 2007, Onderwijsraad 2009, Duvekot 2010).  
 
Het rendement van buitenschools leren hangt af van hoe scholen leerlingen hierop voorbereiden en 
de reflectie over het geleerde op school organiseren. Deze voorbereiding en het inruimen van tijd 
voor reflectie (ook wel dialoog genoemd) hangen af van de visie die scholen hebben op het 
buitenschools leren (Beek 2007, Doets 2008, Duvekot 2010). Onderzoek wijst uit dat er grote 
verschillen zijn in het behaalde rendement (Bekkers 2010, Oberon, 2010, Duvekot  2010). Dat roept 
de vraag op of en zo ja hoe scholen sturen op de voorbereiding en de reflectie op het leren, en of 
dit de verschillen in rendement verklaart. 
 
Buitenschools leren organiseren scholen met partners die een deel van de activiteiten voor hun 
rekening nemen. Dat vraagt om afstemming. In dat proces van afstemmen zijn een aantal stappen 
te onderscheiden: de doelfase, de planfase, de uitvoeringsfase, de reflectiefase en de kwalificatie- 
of waarderingsfase (Beek 2007,  Bekkers, 2010). Dat roept de vraag op hoe scholen sturen op deze 
afstemming in de verschillende fasen. 
 
De centrale vraag in dit onderzoek is daarmee: 
 
Hoe kunnen schooldirecties effectief sturen op de afstemming tussen formele en non-formele 
educatie?  
 
Subvragen zijn hierbij: 

- Hoe sturen momenteel directies op de afstemming van formeel en non-formeel leren? 
- Welke wijzen van sturen op de afstemming zijn effectief? 
- Welke sturingsinstrumenten kunnen de afstemming verbeteren? 
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1.2 Resultaten eerste jaar 
 
Uit de gesprekken in het eerste jaar zijn succesfactoren afgeleid en zijn aantal conclusies 
getrokken. Een groot deel van de succesfactoren geldt in principe voor iedere innovatie, zoals het 
hebben van een heldere visie, duidelijk leiderschap van de directie (op het betreffende terrein), de 
schoolcultuur, het stellen van kaders en het bieden van ruimte en het doelgericht en planmatig 
werken (zie o.a. Aarts & Waslander, 2008).  
 
Een aantal succesfactoren geldt specifiek voor buitenschools leren, zoals het hebben en 
onderhouden van een sterk netwerk en duurzame relaties met relevante organisaties, faciliteren 
van de organisatie van het buitenschools leren, praktijkkennis bij de docenten zodat zij een beeld 
hebben van de leerervaringen die de scholieren buitenschools opdoen, voldoende keuzevrijheid voor 
en voldoende positieve ervaringen bij de leerlingen (Hogeboom en Van Veldhuizen, 2011).  
 
De belangrijkste conclusies uit het eerste jaar zijn als volgt samen te vatten: 

1. Beginnen met het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op binnen- en buitenschools leren 
voordat er activiteiten ontwikkeld worden lijkt logisch, maar soms volgt die visie pas na het 
enthousiasme van enkele docenten die ‘gewoon’ aan de slag gaan en wordt de activiteit als 
vanzelf iets ‘eigens’ van de school. 

2. In de ene school staat het buitenschools leren dichter bij de kern van wie/wat men met de 
school wil zijn dan bij de andere school.  

3. Sturing gebeurt in eerste instantie vooral door enthousiasme aan te wakkeren en ruimte te 
bieden. Er is in het begin vaak nog weinig sturing door monitoring, laat staan door controle. 
De wijze van sturing bij buitenschools leren is over het algemeen congruent met de sturing 
op andere terreinen binnen de school. 

4. De focus ligt vaak op het uitvoeren van activiteiten, nog weinig op het bereiken van 
leerdoelen. Veel verslagopzetten lijken te vragen naar wat er ‘gedaan’ is en minder wat er 
‘geleerd’ is.  

5. Cognitieve doelen worden vaak wel getoetst, maar een deel van de buitenschoolse 
activiteiten zijn bedoeld om affectieve doelen na te streven. Of deze affectieve doelen ook 
bereikt worden wordt minder duidelijk nagegaan. 

6. In de terugblik op de activiteit is niet altijd helder of het gaat om beoordelen of 
reflecteren. Het lijkt erop dat er vaak beoordeeld wordt (al dan niet competentiegericht) 
terwijl in veel gevallen reflectie effectiever zou zijn. 
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1.3 Werkwijze tweede jaar 
 
In het afgelopen jaar zijn we nagegaan of en op welke manieren scholen sturing hebben gegeven 
aan hun verdere ontwikkeling richting de afstemming van binnen- en buitenschools leren. In deze 
publicatie laten we de stappen zien en gaan we na welke interventies ingezet worden door de 
scholen. Daartoe hebben we de scholen gevraagd hoe belangrijk voor hen de in het eerste jaar 
geïnventariseerde succesfactoren (zie bijlage) zijn en hoe zij deze waarderen. Vervolgens hebben 
zij deze in een prioriteitenmatrix (zie bijlage) geplaatst. Op basis hiervan konden de scholen hun 
speerpunten benoemen. Vervolgens hebben de scholen aangegeven welke interventies zij 
ondernemen om deze doelen te bereiken. Deze zijn vervolgens verzameld (zie bijlage) en opnieuw 
voorgelegd aan de scholen, waarna zij bevraagd zijn op de resultaten van deze interventies.  
 
De ontwikkelde onderzoeksinstrumenten en de lijst van interventies van de scholen zijn opgenomen 
in de bijlagen. 
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2. De Scholen 
 

De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, te Rotterdam 
 
“Werken vanuit een doorleefde visie” 
 
Type buitenschools leren: Maatschappelijke Stage (MaS) 
 
Kees van der Vloed (locatiedirecteur) en Klaas Mars (coördinator MaS) 

 
Korte typering  
Vanuit een heldere, door de identiteit van de school gevoede visie maakt de Maatschappelijke Stage 
(MAS) integraal onderdeel uit van het reguliere lesprogramma van de school. De school werkte al 
met geïntegreerde projecten rond thema’s als armoede; MAS heeft dit versterkt en een kader 
geboden. Binnen de drie hoofdthema’s van de school (duurzaamheid, armoede en vergrijzing) 
werken leerlingen aan echte opdrachten voor echte opdrachtgevers. De voorbereiding, uitwerking 
en presentatie of uitvoering van de opdracht vindt zowel binnen als buiten de school plaats en 
wordt zowel door docenten als door de stagebieders begeleid. Een belangrijk kernpunt voor de 
school is dat het hierbij niet primair gaat om kennisoverdracht (al is die er ook zeer zeker); de 
school streeft met deze werkwijze vooral affectieve en ideële doelen na. “Je komt pas tot je recht 
als je je talent en rijkdom in dienst stelt van de ander, de naaste,” aldus de directie. Deze visie is 
mede de basis voor deze werkwijze.   
 
Succesfactoren 

 De sterke doorleefde visie 
 Extern netwerk 
 Facilitering 
 Kennis en affiniteit bij docenten  

 
Sturing 
Binnen de school stuurt de directie vooral door voorbeeldgedrag en enthousiasme, daarbij is het 
streven dat 100% van de docenten enthousiast kan vertellen wat de school doet en dat een kleine 
helft ervan daadwerkelijk betrokken is. Formaliseren van de betrokkenheid van docenten in 
taakbeleid of in POP-gesprekken zou ingaan tegen de visie van waaruit de school wil werken. 
 
Als het om partners gaat zoekt de school vooral naar bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) in hun vaandel hebben staan. Deze zijn over het algemeen bewuster met deze 
zaken bezig en met hen is het makkelijker afspraken te maken dan met bedrijven die niet bezig zijn 
met MVO.  
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De organisatie is helder en duidelijk geregeld, de stages zijn onderdeel van het reguliere 
lesprogramma. De binnenschoolse componenten worden getoetst en becijferd, de buitenschoolse 
componenten niet. Leerlingen maken een verslag van wat ze buitenschools doen; in hun beleving 
maken ze dat vooral voor zichzelf. Het verslag telt wel mee voor de eindbeoordeling van de leerling 
door de school 
 
Gewenste ontwikkeling 
De school ziet op een paar punten mogelijkheden tot verbetering. 

1. De afstemming met de buitenschoolse partners. De school werkt met ongeveer dertig 
partners waarbij een aantal veel verloop van personeel kent. Daardoor komt het voor dat 
degene met wie de afspraken zijn gemaakt en waarmee een goed werd samengewerkt niet 
meer werkzaam is bij het betreffende bedrijf, terwijl de opvolger niet goed is ingepraat. 
Ook komt het voor dat de afspraken op het hoofdkantoor zijn gemaakt en de overdracht 
naar de locatie niet voldoende is. Dat kan ertoe leiden dat leerlingen niet de ruimte krijgen 
om een afgesproken activiteit te organiseren en uit te voeren, maar andere werkzaamheden 
te doen krijgen. De school is voornemens om een flyer te maken voor de samenwerkende 
organisaties waarin doel en werkwijze kort en bondig zijn samengevat, om zo de kans op 
dergelijke misverstanden te verkleinen. 

2. Het opzetten van het netwerk heeft veel tijd en energie van de coördinator gekost, nu het 
eenmaal goed loopt kan het praktische contact op secretarieel niveau worden onderhouden. 

3. De reflectie is nog voor verbetering vatbaar. De school overweegt reflectie in groepsverband 
te organiseren. 

4. Verbreding binnen de eigen organisatie door er meer collega’s bij te betrekken. 
 
Voorgenomen interventies 

 Een flyer met basisinformatie voor de samenwerkingspartners 
 Secretariële ondersteuning om de uitvoeringscontacten te onderhouden 
 Reflectie in groepsverband inroosteren 
 Meerdere collega’s betrekken. 

 
Eerste bevindingen 
De secretariële ondersteuning is geregeld, de persoon in kwestie is gestart met de werkzaamheden.  
Na enige tijd viel ze echter uit wegens ziekte en zwangerschapsverlof. Hierdoor kwamen de 
overgedragen taken weer terecht bij de coördinator en is het ontwikkelen van de flyer uitgesteld. 
 
De verbreding in de organisatie is gerealiseerd; de docent maatschappijleer is nu intensief 
betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe projecten. De coördinator coacht hem in het opzetten 
van een nieuwe project; samen met Rotterdam The Hague Airport.  
 
De samenwerking met Rotterdam The Hague Airport is een mooi voorbeeld van versterken van het 
externe netwerk. Door de goede naam die de school heeft opgebouwd met bijvoorbeeld Sparta en 
de gemeente Rotterdam afdeling Watermanagement was het via het eigen netwerk eenvoudig  
Rotterdam The Hague Airport te interesseren.  
 
Reflectie inroosteren in groepsverband is niet meer aan de orde; dit is organisatorisch niet rond te 
krijgen. Het huidige format waar verslagen aan moeten voldoen wordt uitgebreid met 
reflectievragen.  
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Terzijde merkt de school op dat de randvoorwaarden voor dergelijke projecten steeds slechter 
worden. Twee andere scholen waarmee de school samenwerking wilde opbouwen hebben daar 
uiteindelijk van afgezien. Deze scholen geven daarbij als reden dat ze het niet kunnen realiseren in 
combinatie met de 1040 uren norm, dat ze de benodigde extra tijd en inzet van docenten niet 
kunnen vrijmaken en dat ze alle onderwijstijd nodig hebben om de cognitieve resultaten op peil te 
houden.  
De GSR wil deze werkwijze voort te zetten, ook als MaS in 2015 wordt afgeschaft, daarvoor maakt 
het te zeer deel uit van de visie en identiteit van de school. Het betekent wel, aldus de 
coördinator, dat 100% van de stof in 80% van de tijd gegeven moet worden en dat de leerlingen dus 
evenredig een tandje bij moeten zetten. 
“We willen dit voortzetten”, aldus Klaas Mars, ”maar het vraagt veel inzet en (vrije) tijd van het 
team”. Hij ervaart het als tegen de trend in werken. 
 
De school behoort overigens voor bijvoorbeeld wiskunde A bij de goed tot zeer goed presterende 
scholen. 
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Wolfert PRO Berschenhoek 
 
“Visionair en experimenteel projectonderwijs” 
 
Type buitenschools leren: stages, MaS en LOB 
 
Nick van Bennekom (directeur), Wim van de Meer (teamleider bovenbouw) 

 
Korte typering 
De Wolfert PRO is een nieuwe, visionair opgezette school. Het uitgangspunt is tweetalig 
intersectoraal ‘projectbased learning’. De school is gehuisvest in een tijdelijk onderkomen. Het 
ideaalbeeld is een multifunctioneel gebouw, bijvoorbeeld een theater, waarin bedrijven en 
educatie op een natuurlijke wijze met elkaar vervlochten zijn en waar er nauwelijks onderscheid is 
tussen binnen- en buitenschools leren.  
Het onderwijs is opgezet in projectperiodes waarbinnen leerlingen een ‘proposal’ voor een project 
schrijven en uitvoeren. Gedurende dit proces krijgen zij feedback en de voor de uitvoering 
benodigde instructie.  
 
De sterke groei van de school en het vernieuwende concept betekenen dat veel van de praktische 
uitwerking van de visie - soms bijna dagelijks - in ontwikkeling is. Dat geldt niet alleen voor de 
binnenschoolse organisatie, maar ook voor de afstemming met samenwerkende bedrijven.  
 
Succesfactoren 

 De sterke visie, opgebouwd in brown-papersessies, een werkvorm waarbij een team vanuit 
een brainstormronde tot een visie komt.  

 De visie is uitgewerkt in protocollen, matrixen en procedures 
 De werkgroepenstructuur  

 
Sturing 
De directie en het MT sturen vooral vanuit de visie die men bij de start van de school geformuleerd 
heeft. Beslissingen worden vanuit de visie gemotiveerd. Bij evaluaties en georganiseerde en 
spontane feedback staat steeds de vraag centraal in hoeverre dit bijdraagt aan of voortkomt uit de 
visie van de school. 
De stijl is daarbij vooral ‘management by walking around’, veel door de school lopen en mensen 
aanspreken op wat men ziet gebeuren. 
Dat aanspreken, in de wandelgangen en in besprekingen, is vooral op een bevragende manier; 
daarbij wil men de reflectie bij het team verbeteren.   
Als blijkt dat mensen niet (voldoende) toegerust zijn voor hun taken en de geboden hulp en steun 
onvoldoende rendement opleveren herschikt de directie de taken.  
 
Gewenste ontwikkeling 
Bij een dergelijk nieuw concept is het goed om te starten met een experimenteerfase en steeds te 
blijven evalueren. Waar in de tijdelijke bouw de werkplekken centraal stonden met daaromheen de 
instructieruimtes, wordt dit in het nieuwe gebouw omgekeerd. Daarin staan de instructieruimtes 
centraal van waaruit leerlingen uitzwermen naar de werkplekken. De benodigde vaardigheden van 
de docenten om vanuit een dergelijk concept te werken vragen om specifieke scholing, ook in het 
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voeren van de feedbackgesprekken. De interne ontwikkeling vraagt veel tijd en energie waardoor 
het opbouwen van het externe netwerk minder aandacht krijgt dan de school zelf zou willen. 
 
Voorgenomen interventies 

 Scholing van het team 
 De nieuwbouw, opgezet volgens het vernieuwde concept 
 Intervisie met rollenspelen inrichten 
 Verandering in de taken van medewerkers 
 Reflectie goed inrichten 

 
Eerste bevindingen 
De scholing is ingericht en is aangevuld met intervisie en teamcoaching. Punt is dat er (nieuw 
aangenomen) docenten zijn die moeite hebben met de gevraagde werkwijze. Deze worden daarop 
aangesproken, maar dat gebeurt niet intensief genoeg om bij iedereen daadwerkelijk effect te 
hebben. 
 
Samenwerking met buitenschoolse organisaties vraagt netwerken. Het directe belang van de school 
is echter groter dan dat van de buitenschoolse partners. De ‘gun-factor’ speelt een rol; persoonlijke 
contacten, zoals elkaar kennen van het sportveld, helpen daarbij. 
Het rendement van de huidige samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld met SBO en muziekschool) is 
niet zo groot als de school beoogde. De overeenkomsten in doelen, het gemeenschappelijk belang, 
is minder groot gebleken als bij de start werd gedacht. De school is nu een samenwerking gestart 
met de bibliotheek. Hierbij is sprake van een combinatiefunctie, een medewerker is deels in dienst 
van de school en deels in dienst van de bibliotheek. Dat maakt de lijntjes heel kort en de 
gezamenlijke belangen groter. 
 
Bedrijven hebben vaak een andere cultuur en spreken een andere taal dan scholen. Zeker bij 
commercieel werkende bedrijven is de presentatie belangrijk. De eigen ervaringen met het 
onderwijs zijn niet altijd gunstig bij de beslissers in bedrijven. Daarom wil Wolfert PRO een 
portfolio ontwikkelen. Uit dit portfolio, met als doelgroep de (commerciele) bedrijven, moet blijken 
waar de school voor staat, welk type leerlingen het bedrijf kan verwachten en met wie de school al 
samenwerkt. Het doel van het portfolio is een sterke merknaam van de school, zodat het voor 
bedrijven interessant is om hun naam aan de school te verbinden. De school noemt dit portfolio een 
‘verloopstekker’, een hulpmiddel dat nodig is om twee systemen op elkaar aan te laten sluiten. 
 
Wat de reflectie betreft is de uitvoering nog beperkt. De benodigde systemen (portfolio en 
gesprekken met leerlingen) zijn er wel, aldus de school, maar de feitelijke reflectie kwam niet echt 
van de grond. De school heeft er vervolgens twee coördinatoren op gezet en tijdpaden ingepland. In 
de praktijk werkt het echter nog niet, er zijn steeds redenen waarom de implementatie van 
reflectie niet van de grond komt. De belangrijkste reden die opgegeven wordt is dat men er nog niet 
aan toegekomen is. De vraag voor de school is of dit te maken heeft met het lastig greep krijgen op 
het thema ‘reflectie’. Het organiseren van een project is concreet, daar kunnen goed praktische 
afspraken over gemaakt worden. Reflectiegesprekken houden vraagt een gedragsverandering bij 
docenten welke moeilijker vorm te geven en te monitoren is. Mogelijk heeft het moeizaam van de 
grond komen van reflectie ook te maken met de competenties van de coördinatoren.  
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Montessori College Nijmegen 
 
“Van kleinschalige naar schoolbrede MaS” 
 
Type buitenschools leren: buitenlandse reizen, uitwisselingsprogramma’s 
 
Virgil Trom (coördinator internationale uitwisselingsprojecten) 

 
Korte typering 
Internationale uitwisselingsprogramma’s vormen, naast reguliere excursies, een belangrijk 
onderdeel van het Montessori College in Nijmegen. Het past goed bij het uitgangspunt van het 
Montessori College ‘verbaas jezelf’. Docenten en deelnemende leerlingen zijn erg enthousiast over 
deze uitwisseling.  
 
Eerst lag het initiatief vooral bij enthousiaste individuele docenten. Door een gebrek aan 
coördinatie zorgde dit voor roostertechnische problemen en onduidelijkheid over welke leerlingen 
wanneer waar verwacht werden. Na een onderzoek onder de docenten naar knelpunten en 
oplossingsrichtingen is er een roostertechnische en inhoudelijke afstemming ontstaan. 
In de loop van de jaren komt de verantwoordelijkheid voor het programma als leerlingen in het 
kader van de internationale uitwisseling op bezoek komen, meer bij de leerlingen van het 
Montessori College zelf te liggen.  
  
Succesfactoren 

 Visie 
 Cultuur 
 Kaders en ruimte 
 Keuzevrijheid voor de leerlingen 

 
Sturing 
Belangrijk was het werkoverleg waarbij leerlingen en docenten elkaar konden vertellen wat het 
belang en de meerwaarde was, welke problemen ze daarbij tegenkwamen en hoe deze opgelost 
konden worden. 
 
De coördinator speelt een belangrijke rol. Deze verzamelt een klein team enthousiaste collega’s en 
vervolgens gaan de projecten van start. Als er op een zeker moment een kritische massa ontstaat, 
als er steeds meer docenten en leerlingen actief worden bij deze projecten, kunnen er knelpunten 
ontstaan. Dan valt het uiteen en stoppen de ontwikkelingen, of de school maakt de volgende slag. 
Dat kan door terug te grijpen op de visie en succeservaringen. 
 
Gewenste ontwikkeling 

 Verbreding naar nieuwe vakgebieden. 
 Een omdraaiing van de keuzemogelijkheden; nu is het als het ware een ‘plus-pakket’, wat 

betekent dat leerlingen die er tegenop zien er eigenlijk te makkelijk onderuit kunnen 
komen. Het zou mooi zijn als meedoen met een internationale uitwisseling de norm zou 
worden.  
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Voorgenomen interventies 
Via de schoolleider en het kernteam zou afgesproken kunnen worden de omdraaiing bij wijze van 
experiment voor één vak uit te proberen. Nu is het zo dat leerlingen zich op moeten geven en zij 
moeten het gewone schoolwerk erom heen plooien. De omdraaiing zou zijn dat leerlingen meegaan 
op uitwisselingsprojecten tenzij er dringende redenen zijn waarom zij niet mee kunnen.  
 
Eerste bevindingen 
Bij nader inzien is geen gevolg gegeven aan de gedachte om het uitwisselingsprogramma een vast 
(verplicht) onderdeel van een vak te maken. Dit past niet in de Montessori-aanpak waarbij het veel 
meer om een groeiend draagvlak gaat. De verbreding heeft wel op andere manieren plaats 
gevonden. Zo heeft het Turkije-project een prijs gewonnen en wordt het ermee gemoeide bedrag  
waarschijnlijk door het VMBO gebruikt om een buitenschools culinair project te organiseren. Verder 
heeft een Franse leerling van een Comenius-partnerschool drie maanden op het Montessoricollege 
gestudeerd. Het initiatief ging daarbij uit van de Franse leerling en haar ouders. Een van beide 
ouders is van Nederlandse komaf. Het doel van het gezin was zo de Nederlandse taalvaardigheid te 
vergroten. 
 
Komend schooljaar gaan leerlingen van het Montessoricollege drie maanden in het buitenland 
studeren. Een derde verbreding is er bij het wiskundeproject en het waterproject (Havo 3 en 4 en 4 
en 5 VWO). Deze projecten richten zich niet alleen op leerlingen maar ook op de vakinhoudelijke 
uitwisseling door docenten. Hierdoor zijn ook deze docenten enthousiast geworden, wat het 
draagvlak binnen de school vergroot. 
 
Drie zaken vallen op: 

 Er nemen relatief veel meer meisjes deel aan de uitwisselingsprojecten dan jongens. 
Jongens lijken vooral op te zien tegen het zelf als gastgezin te moeten fungeren. 

 Voor het VMBO speelt mee dat ouders het idee hebben dat hun kinderen zich in het 
buitenland zouden gaan misdragen. Daarnaast kan een deel van de gezinnen kan minder 
goed als gastgezin fungeren, omdat de thuissituatie niet stabiel genoeg is. 

 Hoewel een deel van de opdrachten geplaatst kunnen worden binnen een 
uitwisselingsproject, betekent het deelnemen voor leerlingen wel dat ze werk op een 
andere manier moeten inhalen of compenseren. De keuze tussen wel of niet deelnemen is 
daarmee niet gelijkwaardig.  

 
Tenslotte wat de sturing betreft: de werkwijze is en blijft die van het enthousiasmeren van een 
groeiende groep teamleden. 
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Vmbo Het Westeraam Elst  
 
“Inhoud, organisatie en sturing in samenhang” 
 
Type buitenschools leren: beroepsstages 
 
Tiny van Kuppeveld (coördinator LAB), Jaap Slob (directeur), Jan Broeder (teamleider) 

 
Korte typering 
Het Westeraam werkt met name vanaf het derde leerjaar met beroepsstages, waarbij leerlingen 
zich sectoraal oriënteren. In de onderbouw werkt de school met een zogeheten intersectorale 
oriëntatie, waarbij de leerlingen soms buiten de school leren. De school werkt daarvoor intensief 
met LeerArrangementen. Vanaf leerjaar 3 brengen de leerlingen een substantieel deel van de 
lestijd door buiten de school. Het buitenschools leren worden gecoördineerd door het zogenaamde 
LAB: het LeerArrangementenBureau, die de soorten leerbedrijven afstemmen op de inhoud van de 
leerarrangementen. Binnen dit LAB zijn twee functionarissen verantwoordelijk voor de 
koppeling van stageplaatsen aan de leerlingen. De doelen van de stages worden gekoppeld aan de 
praktijkvakken. In pilotvorm is geprobeerd het buitenschools leren ook te koppelen aan de avo-
vakken. 
 
Succesfactoren 
Het Westeraam wordt gezien als een school waarbij het buitenschools leren (i.c. beroepsstages) 
zeer succesvol is. Vanuit de eerste fase van het onderzoek zijn de volgende succesfactoren 
benoemd:  

 Gezamenlijke visie. 
 Organisatie via het zogenaamde LAB. Er is een duidelijk onderscheid tussen inhoud en 

coördinatie/facilitering. De docenten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de stage, 
het LAB zorgt voor de coördinatie/facilitering.  

 Het LAB heeft een uitgebreid en intensief netwerk.  
 
Sturing 
De sturing vindt plaats op basis van een breed gedragen visie op buitenschools leren, met een groot 
mandaat voor het LAB en de docenten. 
 
Op het Westeraam laat de sturing op buitenschools leren zich visualiseren in het volgende model:  
 
    LAB (organisatie en facilitering) 
 
 
 
 
  Praktijkdocenten   Schoolleiding (borging, doelstellingen,  
  (inhoud en    resultaatbewaking) 

onderlinge afstemming) 
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Gewenste ontwikkeling 
Vanuit de eerste fase van het onderzoek zijn de volgende punten gemaakt:  

 Een nieuw visie/missie-document is noodzakelijk. De school heeft een nieuw schoolplan in 
ontwikkeling. 

 Het buitenschools leren is geborgd in de praktijkvakken in het PTA. 
 De mate van reflectie, of sturing daarop, is in ontwikkeling. 

 
In deze fase van het onderzoek is het de schoolleiding duidelijk geworden dat het kader voor de 
waardering/beoordeling (reflectie door leerlingen!) aanscherping en meer sturing behoeft. Ook 
wordt niet altijd PDCA gewerkt en is er (meer) sturing nodig op de praktijkkennis van alle docenten 
(ook de AVO docenten).  
 
Voorgenomen en uitgevoerde interventies en eerste bevindingen 
 
Vanuit aandachtspunten “kaders” en “praktijkkennis bij docenten”:  

 De school is een projectgroep gestart welke de BPO (Beroeps- en Praktijk Oriëntatie) gaat 
herijken (de herijkingscommissie). Het doel van deze projectgroep is de leerresultaten te 
laten stijgen. De leerresultaten worden als aandachtspunt genoemd vanuit de 
Onderwijsinspectie, de genoemde projectgroep focust op de stages.  

 Het is niet gelukt de AVO-vakken te laten aansluiten bij het buitenschools leren. Ondanks de 
gegeven tijd en heldere opdracht bleek er een gebrek aan durf, veiligheid en competentie 
te bestaan bij de AVO-docenten, aldus de schoolleiding. Besloten is daarom het 
buitenschools leren bij de praktijkvakken te houden (dit is een nieuw kader).  

 De praktijkkennis van docenten blijft een aandachtspunt, welke wellicht wordt 
meegenomen in het IiP (Investors in People)-traject (zie onder).  

 Er zijn criteria opgesteld voor buitenschoolse projecten:  
o Financiën (onderbouwd en binnen kaders) 
o Borging in het curriculum, ook organisatorisch 
o Leerrendement 
o Er is een koppeling met één of meerdere eindtermen 
o Globaal criterium: de onderwijsresultaten als totaal mogen niet dalen 
 

Vanuit aandachtspunten “beoordeling” en “reflectie”:  
 

 De diverse beoordelingsinstrumenten zijn in kaart gebracht. Vervolgens heeft de 
schoolleiding verordonneerd dat het maken van toetsen moet voldoen aan de volgende 
criteria: 

o Onderlinge uitwisseling (tussen docenten) 
o Gekoppeld aan eindtermen 
o Aansluitend bij niveau 
o Toetsmatrijs en correctiemodel per toets 
o Toetsen zijn gecodeerd met taxonomie-codes (vanuit de schoolleiding, o.b.v. de 

eindtermen) 
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 Wat betreft de praktische opdrachten is e.e.a. in ontwikkeling. Er wordt al gewerkt met een 

vooraf bekend gemaakt correctiemodel, verder zijn ook hier de taxonomie-codes1 in 
ontwikkeling.  

 Het voornemen bestaat om dit schooljaar een training te ontwikkelen voor docenten op het 
thema “reflectie bij leerlingen”.  
 

Vanuit aandachtspunt “PDCA”: 
 
De school is dit schooljaar gestart met IIP-certificering, dit is evident een PDCA-manier van werken.  
 

Investors in People (IiP) is een manier om met personeelsbeleid aan de slag te gaan. De aanpak 
beoogt een continue verbetering van de organisatie en gaat ervan uit dat de kracht van de 
organisatie ligt bij de mensen die er werken. Investors in People is een keurmerk voor effectieve 
organisatieontwikkeling, maar is bovenal een filosofie. Het is de visie waarmee het management de 
school wil leiden. Als een school over een keurmerk beschikt – zoals het IiP-keurmerk – kan dit voor 
de Onderwijsinspectie een indicatie zijn voor de kwaliteit van het leraarschap en het 
personeelsbeleid.  
 
(Van Allemeersch & Van Drunen, 2008) 

 
Er komt bewustwording op gang: PDCA-werken doe je niet alleen op het gebied van 
personeelsbeleid, maar ook op het gebied van onderwijs.  
 
 
  

                                                       
1 Gebaseerd op de Taxonomie van Bloom 
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Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht 
 
“Breed draagvlak en landelijk voorbeeld” 
 
Type buitenschools leren: Maatschappelijke Stage (MaS) 
 
Ellis Boogers (MaS-coördinator), Jan Vlot (conrector) 

 
Korte typering 
Op het Stedelijk Dalton Lyceum gaan jaarlijks 140 vwo-leerlingen onder begeleiding van een groepje 
docenten in Polen een week lang werken in een kindertehuis. De leerlingen houden zich bezig met 
drie taken: het opknappen van enkele kamers en de tuin, het koken voor alle kinderen en 
begeleiders en het meehelpen bij activiteiten voor lichtgehandicapte kinderen. Deze stage is 
gedegen voorbereid, met bezoeken vooraf aan het kindertehuis en het maken van duidelijke 
afspraken (huisvesting, inkoop, bouwkundige en andere begeleiding, enzovoort). Door sponsoring 
van het plaatselijke bedrijfsleven blijven de reis- en verblijfskosten van de leerlingen en de kosten 
voor de verbouwing van het kindertehuis laag. In deze week zijn naast de dagtaken tal van 
informele activiteiten georganiseerd voor, door en met de leerlingen en de Poolse kinderen. De visie 
op buitenschools leren komt voort uit de Daltongedachte. Voor de drie schoolgeledingen (directie, 
organisatie, leerlingen) is het volkomen logisch dat je deze stage loopt. Het enthousiasme is groot. 
Onduidelijk voor de onderzoekers blijft wel wat de visie precies is en waar deze is opgeschreven. 
Alles is praktisch en pragmatisch ingericht. Al het buitenschools leren, dus ook de MaS, wordt 
decentraal georganiseerd. De schoolleiding geeft veel mandaat en ruime kaders. De doelstellingen 
(van al het onderwijs) worden jaarlijks gezamenlijk vastgesteld op de APV (Algemene Personeels 
Vergadering) en vastgelegd in het onderwijsplan. Het basisraamwerk voor buitenschools leren is 
vastgelegd in de excursienota.  
 
Het Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht is een school waarvan de MaS tot landelijk voorbeeld 
heeft gediend en nog steeds dient (Koch & Van Veldhuizen, 2010).  
 
Succesfactoren 

 De visie op onderwijs (de Daltongedachte) wordt door alle geledingen van de school 
gedragen, gekend en erkend.  

 Congruentie tussen organisatie, visie, leiderschap en cultuur.  
 
Sturing 
De wijze van sturing (veel ruimte voor de docenten met veel mandaat binnen ruime kaders) past bij 
de cultuur van de school. Het MT blijft vooral via de informele kanalen goed op de hoogte wat er 
speelt. Het MT blijft daarbij wel waken voor een “wandelgangencultuur”.  
 
Gewenste ontwikkeling 
Vanuit de eerste fase van het onderzoek zijn geen ontwikkelpunten te melden; de school heeft geen 
knel- of ontwikkelpunten ervaren. Ook het gebrek aan borging van de organisatie werd door de 
school niet als gevaar of toekomstig knelpunt gezien. Benoemd is toen: “Wellicht kan het vastleggen 
van visie en organisatie de kwaliteit nog beter borgen.” De wijze van aansturing en organisatie 
paste bij de cultuur en de visie van de school.  



 Tweede tussenopbrengst R&D Binnen- en buitenschools leren verbinden in het VO 

©CPS 18 
 

 
De prioriteitenmatrix heeft echter twee aandachtspunten naar voren gebracht:  
 

 Reflectie: de school heeft het voornemen de reflectie bij leerlingen op studiedagen aan de 
orde te brengen.  

 Cultuur: daar waar leerlingen buiten de school veel verantwoordelijkheid krijgen voor hun 
eigen (bewuste dan wel onbewuste) leerproces, lijkt het dat de leerlingen binnen de school 
nog te veel “aan de hand” worden genomen door de docenten, aldus de schoolleiding.  De 
schoolleiding wil daarom de attitude van docenten richting het buitenschools leren 
uitbreiden richting het binnenschools leren. Wellicht zijn dan ook nieuw te verwerven 
vaardigheden voor docenten nodig.  

 
Opvallend is dat tijdens de bespreking van de resultaten en de ontwikkelingen het “borgen van de 
organisatie” ondanks het brede draagvlak voor het concept, toch als ontwikkelpunt naar voren 
komt. “Mensen weten van elkaar niet wat ze doen”, aldus de schoolleiding. Bij het onverwacht 
wegvallen van docenten, bijvoorbeeld bij ziekte, kan dan een probleem ontstaan.  
 
Voorgenomen interventies 

 Via studiedagen worden docenten bewust gemaakt van de noodzakelijke nieuwe attitude 
aangaande de congruentie tussen zelfverantwoordelijk leren binnen en buiten de school.  

 Verticaal is de uitwisseling (inhoud en organisatie) voldoende, horizontaal moet uitwisseling 
en borging worden georganiseerd.  

 
Eerste bevindingen 
Deze worden verwacht in 2013.  
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KSG de Breul Zeist 
 
“Teamverantwoordelijkheid als uitgangspunt” 
 
Type buitenschools leren: buitenlandreizen en excursies 
 
Marc Boss (conrector) 

 
Korte typering 
De Breul is een onderzoek- en cultuurschool vanuit de oorsprong van het Jezuïtenonderwijs. Doelen 
van buitenschools leren op deze school zijn er legio; van “verwondering” tot “koppeling met PTA”. 
Opvallend is dat middel en doel hierbij nogal eens door elkaar lopen. Zo is “koppeling met het PTA” 
meer een middel om bijvoorbeeld een kwalitatief doel van de activiteit te borgen. De diversiteit (in 
kwaliteit en kwantiteit) van de excursies en buitenlandreizen (N.B. In het kader van de leesbaarheid 
wordt vanaf hier de term ‘excursies’ gebruikt als verzamelnaam voor ‘excursies en 
buitenlandreizen’) maakt dat de schoolleiding algemene kaders heeft opgesteld waarbinnen de 
teams zelf eisen aan de excursies kunnen stellen. 
 
De basis is in ieder geval dat de excursies moeten aansluiten bij (de lesinhoud van) een vak. Kaders 
zijn vastgelegd in diverse beleidsdocumenten (schoolplan, excursiebeleid, beleidsplan MaS). 
Daarnaast is een cultuurcoördinator aangesteld die de veelheid van excursies in kaart moet 
brengen.  
 
Succesfactoren 

 Consistente visie op onderwijs. 
 Enthousiaste docenten en leerlingen (voor het buitenschools leren).  
 Extern netwerk.  

 
Sturing 
De sturing is naadloos afgestemd op de cultuur (vrij politiek). Waar nodig zijn de kaders vastgesteld, 
vervolgens wordt er geborgd en georganiseerd in de teams.  
 
Kenmerkend is het grote mandaat betreffende de uitvoering op werkvloer-niveau en de milde 
houding van de schoolleiding richting zaken die buiten de kaders (dreigen te) vallen (i.c. excursies 
die buiten de kaders vallen vinden toch doorgang). Iedereen voelt zich enorm verantwoordelijk voor 
de excursies.  
 
Gewenste ontwikkeling 
Vanuit de eerste fase van het onderzoek komen de volgende aandachtspunten naar voren:  
 

 Een betere kadering op de thema’s beoordeling en reflectie kan de kwaliteit van het 
buitenschools leren verhogen. 

 De veelheid aan excursies kan de organisatie te veel belasten.  
 
De prioriteitenmatrix levert het reflecteren door leerlingen als aandachtspunt op. De schoolleiding 
geeft echter aan dat dit punt wel belangrijk is maar op dit moment geen urgentie heeft.  
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Bij verdere verkenning van de gevoelde spanning op het gebied van buitenschools leren (belasting 
schoolorganisatie, beleefde werkdruk) geeft de school aan te willen ontwikkelen op de volgende 
punten:  

 Kwantitatieve sturing: de veelheid aan excursies maakt dat de schoolorganisatie onder (te) 
zware druk komt te staan. Nodig zijn criteria waarmee het aantal excursies kan worden 
verminderd, en/of beter kan worden gespreid over het schooljaar. Een onderliggend punt is 
dat de zware druk op de schoolorganisatie bij veel collega’s ook een gevoel is: de beleefde 
werkdruk is blijkbaar hoog. Dit punt is in een eerder R&D-project onderzocht (Van 
Veldhuizen, 2010-2012). De Breul is betrokken geweest bij dit R&D-project.   

 Borging in de school: de organisatie van de diverse activiteiten is te vaak gekoppeld aan een 
persoon, waardoor het kan ontstaan dat bij het wegvallen van deze persoon de uitvoering 
van de activiteit in gevaar komt.  

 
Voorgenomen en uitgevoerde interventies en eerste bevindingen 

 Alle coördinatoren van onderwijsprojecten (en excursies) hebben een training 
projectmanagement gevolgd bij Van Loo en Partners.  

 De cultuurcoördinator heeft het totale aanbod van buitenlandreizen en excursies vorig 
schooljaar in kaart gebracht. Voor het huidige schooljaar heeft de schoolleiding een 
reductie van 10% voorgeschreven. De teamleiders is gevraagd een keuze te maken. De 
werkwijze voor de teamleiders was hierbij het gesprek, het zoeken naar combinaties en het 
(op basis van consensus) schrappen van activiteiten. Een criterium voor de genoemde 10% is 
er overigens niet. Onduidelijk voor de onderzoeker is ook op basis van welke grootheid de 
10% wordt afgemeten (normatief aantal, leerlingenaantal, aantal uren, anders?).  

 De schoolleiding (i.c. de twee onderwijsconrectoren) is de criteria voor kwantitatieve 
sturing aan het ontwikkelen. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met een methode 
waarbij elke activiteit een bepaalde “zwaarte” wordt toegekend op de indicatoren 
lesuitval, bemensing en leerlingenaantal. Daarnaast wordt gekeken naar het aantal uren 
onderwijstijd per activiteit. Opvallend is dat de schoolleiding nadrukkelijk kiest om geen 
oordeel over de kwaliteit van de excursie te geven. Op basis van de criteria worden de 
activiteiten “gelabeld”, waarna de teamleiders de keuze moeten kunnen maken. De kaders 
waarbinnen de teamleiders mogen kiezen zijn nog in ontwikkeling. Overigens is het 
schrappen van activiteiten niet de enige optie; het verschuiven en/of combineren en/of 
anders organiseren behoort ook tot de mogelijkheden.  

 Naar aanleiding van de wens/noodzaak voor kwantitatieve sturing en het borgen van 
organisatie vult een excursie-coördinator sinds dit schooljaar een projectformat in, met 
daarin onder meer een beschrijving van de achtergronden, de doelstelling, de activiteiten, 
de voorbereiding, het budget, de facilitering, een risico-analyse, de communicatie, het 
draaiboek en de evaluatie.  

 De beschreven ontwikkelingen en interventies hebben als eerste doel dat mensen een ander 
denkkader/attitude krijgen aangaande buitenschools leren en het organiseren daarvan. 
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Stanislas College Delft, vmbo 
 
“Ondernemend kansen benutten” 
 
Type buitenschools leren: MAS, LOB, Talentontwikkeling en projectonderwijs 
 
Henrique Dekkers, Locatiedirecteur 

 
Korte typering 
“Hoe meer de leerlingen buiten de school doen, hoe beter het is”, is het motto van de school. 
Daarbij wil de school zo mogelijk ook buiten de school laten waarderen. Onderdeel is ook dat de 
leerlingen handelingsopdrachten binnen de school kunnen kiezen, waarbij zij reële taken krijgen 
zoals de organisatie van ouderavonden en het tutorschap. Talentontwikkeling gebeurt onder andere 
in het kader van de Brede School activiteiten. Het conservatorium, de theaterschool en de 
voetbalclub bijvoorbeeld organiseren activiteiten, clinics en cursussen voor leerlingen. De werving, 
een deel van de uitvoering en de presentatie gebeurt waar mogelijk op school, maar de activiteit 
zelf vindt buiten de lestijden plaats.   
Deze hoeveelheid aan buitenschoolse activiteiten vraagt in de ogen van de school wel een betere 
afstemming. Daarnaast kan de samenhang tussen de verschillende activiteiten beter. De school 
vraagt ook bedrijven en organisaties mee te kijken op de school en feedback te geven op hoe het 
onderwijs beter kan aansluiten op het buitenschools leren. 
 
Succesfactoren 
 Doelgericht werken, plannen en doen 
 Check; de school gaat na of de doelen bereikt worden 
 Facilitering 
 Kennis en affiniteit bij docenten  
 Plezier; leerlingen waarderen de buitenschoolse activiteiten zeer. Daar vindt, in hun ogen, het 

‘echte’ leren plaats. 
 
Sturing 

 Het team scherp houden op de visie en daar steeds op laten reflecteren. Steeds de 
verbinding leggen tussen de activiteit en de visie. 

 Starten waar de slaagkans het grootst is. Als schoolleider steeds zoeken waar mensen 
enthousiast van worden (passend binnen de richting die je uit wilt) en mensen daarop 
aanspreken. 

 Successen laten presenteren. 
 

De wijze van het leiden van de school is daarmee meer ondernemend dan planmatig. Daarmee 
wordt bedoeld dat de directie een heldere visie heeft die vertaald wordt in activiteiten. Maar de 
keuze van activiteiten is sterk afhankelijk van kansen die zich binnen en buiten de organisatie 
aandienen. Die kansen zijn moeilijk te plannen of te voorspellen. De directie heeft daarom tal van 
mogelijkheden en ideeën ‘op voorraad’, die worden benut zodra een kans zich voordoet. Om dit 
effectief te kunnen doen onderhoudt de directie veel externe contacten. 
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Gewenste ontwikkeling 

 Reflectie. Docenten zijn nu wel geschoold maar de organisatie is een aandachtspunt. De 
verantwoordelijkheid van de reflectie ligt nu bij de mentoren. De groepen zijn echter te 
groot om effectief te kunnen reflecteren. De school overweegt de reflectie nu onder te 
brengen bij de loopbaancoaches omdat deze met kleinere groepen werken.  

 Meer sturen op resultaten, ook in het MT.  
 
Voorgenomen interventies 

 Het reflecteren anders organiseren. 
 De portfolio’s benutten voor reflectiegesprekken. 
 Bijsturen op basis van de resultaten. 

 
Eerste bevindingen 
Het reflecteren is nu anders ingericht. Het mentoraat is ondergebracht bij de loopbaancoaches. De 
groepen zijn hierdoor kleiner geworden. De school laat leerlingen onder andere bloggen (digitale 
dagboeken) over hun ervaringen en zet digitale coachingsmappen in om het rendement te 
vergroten.  
 
Het bijsturen op basis van resultaten en het opbrengstgericht werken zijn nog in ontwikkeling. Het 
denken hierover start bij de directie, deze vertaalt het dan door naar het MT. Van daaruit moet dit 
verder geïmplementeerd worden in de vaksecties en tenslotte naar het niveau van de docenten. De 
school constateert dat het onderwijs vooral ‘activiteitgericht’ is. Docenten kunnen goed aangeven 
wát ze doen, de te bereiken doelen zijn nog moeilijker onder woorden te brengen. De school toetst 
wel en brengt de resultaten wel in kaart, maar de relatie tussen de plannen en de resultaten wordt 
nog onvoldoende gelegd.  
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3. Voorlopige conclusies  
 
 
Er zijn grote verschillen tussen de deelnemende scholen als je kijkt naar de positie van het 
buitenschools leren binnen de organisatie en de ambitie die de school heeft. 
 
Als het om sturing gaat kunnen we de volgende voorlopige conclusies trekken:  
 

- Scholen sturen vooral op activiteiten en minder/niet op resultaten. In de gesprekken blijkt 
dat het lastig is concrete resultaten te benoemen, op het niveau van de school en van de 
docent. 

- Scholen starten met het organiseren van buitenschools leren omdat zij het als een van de 
kerntaken zien (beroepsvoorbereiding), vanuit visie, enthousiaste docenten of omdat de 
omgeving, de wetgever, erom vraagt. 

- Bij uitbreiding of groei van (het aantal) buitenschoolse projecten lopen scholen tegen 
interne organisatorische knelpunten aan. Deze zijn aanleiding om een volgende stap te 
zetten: het betrekken van andere delen van de organisatie om de knelpunten op te lossen. 
Dit leidt tot een doorgroei van de activiteiten. 

- Als de organisatie op orde is gaat men kijken naar het rendement van de projecten; 
reflectie is een van de rendement verhogende activiteiten. Dit vraagt zowel 
organisatorische aanpassingen (wie reflecteert met wie, hoe groot zijn de groepen waarin je 
effectief kunt reflecteren) als nieuwe vaardigheden van docenten.  

- Op vaardigheden van docenten wordt scholing ingezet. Scholing helpt maar leidt nog niet 
automatisch tot het gewenste niveau van toepassing. Dan komt monitoring en aanspreken 
van teamleden in beeld, beide zijn nog niet overal sterk ontwikkeld. 

- Communicatie met de samenwerkende partners vraagt aandacht: deze taak is of wordt 
belegd in de organisatie; eerst op het niveau van visie en contact –waarbij het elkaar 
kennen belangrijk is- vervolgens op het niveau van de uitvoering, het dagelijks onderhoud 
en oplossen van praktische zaken.  

- Communicatie begint mondeling (bij buitenlandse partners ook via de mail), een deel van 
de scholen zoekt naar middelen als een flyer of een portfolio om zichzelf te presenteren op 
een manier zoals bedrijven dat onderling gewend zijn. 

- De PDCA-cyclus is nog in ontwikkeling. Scholen zijn gewend activiteitgericht te werken en 
vooral op activiteit-niveau te evalueren, bijvoorbeeld door de tevredenheid te meten en bij 
te sturen op de uitvoering. Het stellen van concrete doelen,  het evalueren ervan en het 
leggen van een relatie tussen de activiteiten en de behaalde resultaten is nog in 
ontwikkeling. Scholen zoeken naar manieren om dit vorm te geven. 

- De borging van buitenschoolse activiteiten vraagt op een deel van de scholen aandacht. De 
verantwoordelijkheid voor buitenschoolse activiteiten is vaak gekoppeld aan personen met 
taken, bij het vertrek van deze personen is de overdracht niet overal geregeld. 

- Mogelijk wordt er meer ondernemend gestuurd en leiding gegeven dan planmatig; de 
interne en externe dynamiek vragen vooral inspelen op kansen die zich voordoen.  

- Een aantal scholen benoemt specifiek de sturing op attitude (van docenten) betreffende 
buitenschools leren. 
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In het algemeen is een overkoepelende voorlopige conclusie dat het sturen op buitenschools leren 
niet wezenlijk afwijkt van de manier waarop scholen andere processen of veranderingen aansturen. 
De sturing is wel complexer omdat men ook in moet spelen op veranderingen die zich bij de 
buitenschoolse partners voordoen. De gebied van gemeenschappelijke doelen is soms kleiner dan 
scholen zouden wensen. Complicerend is dat commerciële partners (bedrijven) maar ook non-profit 
organisaties onderhevig zijn aan andere wetten en regels dan de scholen, zoals die van de markt of 
van de lokale of landelijke politiek. Bij samenwerking met buitenlandse scholen (internationale 
uitwisselingsprogramma’s) geldt een vergelijkbaar iets; dan gaat het om cultuurverschillen tussen 
scholen uit verschillende landen. 
 
Oplossingen worden gezocht in bijvoorbeeld het zichzelf professioneel presenteren (via een 
portfolio), verwachtingen te verhelderen (via een flyer) en intensieve contacten (via telefoon en 
mail). Een ieder benadrukt dat het belangrijk is de taal van de partners te kunnen verstaan en te 
begrijpen.  
 
Sturen op buitenschools leren vraagt zowel interne sturing als externe sturing. 
 
Intern gaat het om zaken als: 

- Relatie tussen school visie en buitenschools leren bewaken 
- Interne knelpunten oplossen 
- Zorgen voor organisatie (roosters, taken, functionarissen)  
- Vaardigheden (scholing)  
- Monitoren en evalueren (al dan niet via de PDCA-cyclus) 

 
Bij sturen op de samenwerking gaat om zaken als: 

- Bewaken c.q. vergroten van de gemeenschappelijke belangen 
- Onderhouden van het netwerk (versterken van de gunfactor) 
- Oplossen van knelpunten in de samenwerking 
- Kansen zien en benutten 
- De belangen, taal, cultuur en de dynamiek van de partner begrijpen en daarop kunnen 

anticiperen 
- De school presenteren op een wijze die aanslaat bij de partner 

 
 

Een opmerking buiten dit onderzoek zelf, maar voor de scholen van groot belang. 
 
Buitenschools leren staat in 2012 in de politieke belangstelling. Het nieuwe kabinet heeft besloten 
dat MaS per 2015 verdwijnt en dat CKV een wettelijke verplichting blijft maar als examenvak 
wordt afgeschaft. Daarbij worden de toetsbare resultaten steeds belangrijker gevonden. Scholen 
geven aan dat zij ervaren dat de prioriteit steeds meer richting het binnenschools leren komt te 
liggen wat het lastig maakt de aandacht voor het belang van buitenschools leren op de agenda te 
houden. 
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De centrale vraag in dit onderzoek is: 
 
Hoe kunnen schooldirecties effectief sturen op de afstemming tussen formele en non-formele 
educatie?  
 
Subvragen zijn hierbij: 

- Hoe sturen momenteel directies op de afstemming van formeel en non-formeel leren? 
- Welke wijzen van sturen op de afstemming zijn effectief? 
- Welke sturingsinstrumenten kunnen de afstemming verbeteren. 

 
De voorlopige antwoorden zijn hiermee: 
 
Schooldirecties kunnen effectief sturen op de afstemming tussen formele en non-formele educatie 
door: 

- Extern én intern te sturen op de samenwerking met de externe partners; gezamenlijke 
doelen bewaken, praktische knelpunten oplossen op uitvoeringsniveau, opbrengsten 
monitoren (de plan- do- check- act cyclus toepassen). 

 
Hoe sturen directies nu op de afstemming? 
 
Directies sturen in de basis vanuit de volgende aanleidingen: 

- Beleid gestuurd: vanuit een gedeelde visie en overtuigd schoolbeleid invulling geven aan dit 
beleid, dit monitoren en daarop (bij)sturen. 

- Organisch: vanuit praktische kansen die zich voordoen, wat slaagt ‘daalt en beklijft in de 
organisatie’, wat niet slaagt valt weer weg. 

- Extern gemotiveerd: het wegens externe noodzaak (als de invoering van MAS) taken 
wegzetten in de organisatie en van daaruit doorgroei stimuleren tot de gewenste 
organisatie, van daaruit doorzetten in visie en borging. 

 
Welke wijzen van sturing op afstemming zijn effectief? 

- Extern is het effectief als medewerkers voldoende gevoel hebben voor of affiniteit hebben 
met de belangen, verwachtingen en werkwijzen van de externe partners en de school erin 
slaagt het eigen handelen daar op af te stemmen. 

- Intern is effectief wat past bij de op andere inhoudelijke thema’s toegepaste effectieve 
werkwijzen.  
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Sturingsinstrumenten die de afstemming verbeteren: 
 

- Extern:  
o de ‘verloopfunctie’ inrichten: taken beleggen bij medewerkers die voldoende 

affiniteit hebben met de cultuur van de externe partners; 
o wederzijdse doelen en verwachtingen bij de start verhelderen, voldoende 

communiceren tijdens de uitvoering. 
- Intern:  

o interne coördinatiefuncties inrichten, organisatorische knelpunten oplossen; 
o een structuur bieden voor de inhoud van het buitenschools leren (formats planning, 

logboeken, en verslagen); 
o verbreding zoeken in het aantal betrokken docenten; 
o reflectiegesprekken voor de leerlingen inroosteren, docenten scholen op het voeren 

van reflectiegesprekken en monitoring op de uitvoering.  
 
Komend jaar toetsen we deze voorlopige bevindingen waarbij we zowel leerlingen als 
buitenschoolse partners betrekken. 
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Bijlagen 
 
 

Checklist succesfactoren: waardering en belang 
 
De checklist bevat factoren die van belang zijn gebleken bij het succesvol binnen- buitenschools 
leren. 
Bij ‘waardering’ is de vraag hoe u deze succesfactor op uw school waardeert, van heel positief naar 
niet positief.  
Bij ‘belang’ is de vraag hoe belangrijk dit item het komende jaar wordt in uw ogen.  
 

Nr. Succesfactoren Waardering  
++         -- 

 Belang  
++       -- 

1 Visie:  
De school heeft een consistente visie op de lerende leerling, 
van daaruit op onderwijs, op het leren buiten en binnen de 
school en op de verbinding daartussen. 
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

2 Leiderschap:  
De stijl van leiderschap zorgt ervoor dat de visie in alle 
geledingen van de school gekend en gedeeld wordt, ook door 
de leerlingen. Het MT stuurt hierop, ook in de gesprekscyclus, 
nieuwe docenten worden hierop geworven. 
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

3 Cultuur:  
De organisatie en vormgeving van het buitenschools leren is 
congruent met de manier waarop het binnenschools leren is 
georganiseerd en vormgegeven. 
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

4 Kaders stellen, ruimte bieden:  
de schoolleiding geeft duidelijke kaders aan waarbinnen 
docenten vanuit interesse en enthousiasme kunnen organiseren. 
  

0   0   0   0 0   0   0   0 

5 Enthousiasmeren: 
De school organiseert uitwisseling van succesverhalen en goede 
voorbeelden om leerlingen en docenten enthousiast te maken. 
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

    
6 Doelgericht werken: Plannen en doen 

Bijvoorbeeld volgens de PDCA-cyclus. Doelen vloeien voort uit 
de visie. Het doel van de buitenschoolse activiteit is helder 
voor alle geledingen (inclusief de leerlingen). 
Activiteiten van de school vloeien voort uit de doelen die de 
school heeft gesteld. 

0   0   0   0 0   0   0   0 
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7 Check:  

Bij doelgericht werken hoort ook de check via betrouwbare en 
valide instrumenten of de doelen bereikt zijn. 
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

8 Act: de school als lerende organisatie:  
Voor veel scholen is het verbinden van binnen en buitenschools 
leren een ontwikkelgebied. De school evalueert de werkwijze 
en stelt deze bij als de beoogde doelen niet behaald worden.  
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

    
9 Reflectie:  

De school laat de leerlingen reflecteren op de buitenschoolse 
ervaringen.  
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

10 Extern netwerk: 
De school heeft een sterk netwerk en duurzame relaties met de 
organisaties in de omgeving en heeft een goed contact met de 
relevante sleutelfiguren. 
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

11 Overeenkomst visie en werkwijze partners: 
Het aansluiten van visie, doelen en werkwijze bij de 
buitenschoolse partners, waarbij de wederzijdse verwachtingen 
helder zijn en er voldoende contact is om hobbels weg te 
nemen. 
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

12 Faciliteren: 
Faciliteer het onderhouden van de contacten met de 
buitenschoolse organisaties door een coördinator met de 
vereiste kwalificaties. 
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

13 Kennis en affiniteit: 
Docenten weten hoe de buitenschoolse praktijk er uit ziet, 
zodat ze hun leerlingen goed kunnen voorbereiden op wat ze 
daar tegen gaan komen, c.q. gaan leren.  
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

14 Keuzevrijheid voor de leerlingen:  
De leerlingen kunnen kiezen. De mate van keuzevrijheid is 
afhankelijk van de visie die de school heeft en de daaruit 
volgende doelen en activiteiten.  
 

0   0   0   0 0   0   0   0 

15 Plezier: 
Leerlingen vinden de buitenschoolse activiteit leuk. 

0   0   0   0 0   0   0   0 
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Prioriteitenmatrix (checklist waardering en belang) 
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Interventies  
 
 

A. Visie en doel: 
 

1. Brainstorm- Brown-paper sessie om visie uit te werken en te concretiseren 
2. Visie op buitenschools leren vaststellen, en daarbij betrokkenheid van docenten organiseren 

(b.v. via Ofman), sence of urgency creëren  
3. De visie herhaaldelijk terug laten komen in overleggen 
4. Heldere meetbare doelen stellen en de evaluatie ervan inrichten 
5. Informatie geven over nut en noodzaak in relatie tot visie  
6. Kijk naar het verleden; is er vanuit de traditie/oprichting een link te maken met 

buitenschools leren?  
7. Vaststellen van kwantitatieve en kwalitatieve criteria voor projecten, stages en excursies, 

eventueel gekoppeld aan de eindtermen en/of de leeropbrengsten 
 

B. Start van de verandering: 
1. Kartrekkers met gezag en invloed aanstellen 
2. Structureel overleg met vertegenwoordigers van groepen externe partners houden, 

wederzijdse belangen agenderen en communicatie achterbannen regelen 
3. De externe partners binnen halen om feedback te geven op het aangeboden programma 
4. Ouders vragen (b.v. bij aanmelding) suggesties te leveren voor externe partners 
5. Frequente evaluatie inplannen en leerlingen daarbij betrekken: evaluatiegesprekken met 

leerlingen 
6. Een coördinatie of uitvoeringsorganisatie opzetten en zorg dragen dat de communicatie via 

dit punt loopt 
7. Zelf het goede voorbeeld geven 
8. Mensen stimuleren 
9. Ruimte geven aan wie wil 
10. Faciliteren 
11. Belonen 
12. Successen laten presenteren 
13. Knelpunten inventariseren die ontstaan door de invoering van de verandering en deze 

oplossen 
14. Reflectie bij leerlingen verdiepen, b.v. door groepsgesprekken te organiseren 
15. MT geeft kaders, uitvoering/mandaat in teams 
16. Stuur op belemmerende overtuigingen zoals beleefde werkdruk  
17. (Vanuit OCW kan een verplichte verandering worden ingezet, zoals CKV en MaS) 

 
C. Implementatie van de verandering: 
1. Onderzoek doen onder de betrokkenen  
2. Faciliteren, richting en ruimte geven 
3. Mensen aanspreken, confronteren  
4. Verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen en daar controle en monitoring op 

zetten 
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5. Lesbezoeken afleggen 
6. Ook informeel op de hoogte blijven en in gesprek gaan 
7. Buitenschoolse activiteiten structureren in volgorde en tijd 
8. Scholing aanbieden, b.v. houden van reflectiegesprekken  
9. Reflecteren inroosteren 
10. Leerlingen uitdagen hun ervaringen op social media te zetten, al dan niet via een school-

account 
 

D. Borging: 
1. Afspraken schriftelijk vastleggen 
2. Projectleiders werken via Prince 2 (of andere projectmatige) projectplanning en 

administratie (projectplan) 
3. Vooraf vastgestelde (beoordelings-)criteria 
4. Activiteitenplan met draaiboeken maken en volgens een vaste cyclus evalueren, bijstellen 

en vaststellen 
5. Doorlopende leerlijnen vaststellen en overleg met buitenschoolse aanbieders over 

verwerven van de gewenste competenties  
6. Opnemen in POP-gesprekken en formele gesprekscyclus 
7. IiP-gecertificeerd personeelsbeleid 
8. Competentiemonitor toepassen 
9. Borgen in curriculum door opname in PTA/PTB, geef leerlingen certificaten ivm portfolio 

(voor vervolgopleiding) 
10. Talentontwikkeling borgen door bijvoorbeeld prijzen uit te reiken voor bijzondere prestaties 
11. Horizontale uitwisseling organiseren door informatie, bijeenkomsten, presentaties, e.d. 

 
E. Organisatie van de verandering: 
1. PDCA-cyclus toepassen 
2. Evalueren op alle niveaus en bijsturen op basis van de evaluaties 
3. Instellen van een stuurgroep waarin de voortgang wordt gemonitord en de tijd en prioriteit 

wordt bewaakt 
4. Werkgroepenstructuur met vast doel- en actie gerichte agenda- en verslag stramien 
5. Breed klankbordgroep overleg: teamleiders, collega’s, leden ouderraad en leerlingen 
6. Praktisch: organiseer tijd in de jaarplanning voor de activiteiten  

 
F. Communicatie met de buitenschoolse partners: 
1. Promotiefilmpjes maken voor de partners 
2. Flyers maken voor de partners 
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