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Voorwoord

Basisscholen streven naar uitstekende resultaten. Ze willen graag dat hun leerlingen 

goed presteren. het verhogen van leeropbrengsten is dan ook een actueel thema. 

niet alleen omdat scholen zelf graag meer invloed willen uitoefenen op het leren en 

ontwikkelen van leerlingen, maar ook omdat ze daartoe worden aangezet door de 

onderwijsinspectie. 

scholen die opbrengstgericht werken, versterken hun onderwijs en laten 

leerlingen daarvan profiteren. Wij zien dat leerkrachten, interne begeleiders en 

schoolleiders opbloeien als ze ontdekken hoe zij invloed kunnen uitoefenen op de 

leeropbrengsten. Ze doen stuk voor stuk succeservaringen op en genieten van het 

onderwijs. Wie wil dat nou niet? 

toch vinden scholen het soms best lastig om de resultaten van hun onderwijs te 

verbeteren. Ze weten niet goed waar te beginnen. of ze ervaren zoveel problemen, 

dat het ze niet lukt om tot de kern ervan door te dringen. Maar ook scholen die 

goed presteren, vragen zich soms af hoe dit komt. Wat doen ze – toevallig – goed? 

en hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze deze goede resultaten vasthouden?

In ons werk als consultants zien we dat veel scholen met dit soort vragen worstelen. 

speciaal voor hen schreven wij dit boek. Wij komen veel op scholen en zitten 

daar vaak op krukjes achter in de klas. Wij kijken naar de klas, we kijken naar de 

leerkracht en we zien wat er gebeurt. soms staan we zelf even voor de klas om de 

leerkracht te laten zien hoe het ook kan. daarnaast zitten we wekelijks met interne 

begeleiders en directeuren om tafel. We spreken over vragen als: hoe gaat het met 

de leeropbrengsten? Welke doelen gaat de school stellen? Wat loopt goed en wat 

kan beter? Wie zorgt ervoor dat de school de goede dingen behoudt? Wat is de rol 

van de directeur? 

een zwakke school wordt niet van de ene op de andere dag een gewone school 

of een excellente school. Zo’n verandering vergt een lange adem; het is een traject 

van enkele jaren. In dit boek laten we zien hoe zo’n traject eruit kan zien. We 

formuleren een zevental gouden regels voor scholen die op professionele wijze 

willen werken aan opbrengstgericht onderwijs.

Alle beschrijvingen in dit boek zijn ontleend aan de honderden bezoeken die we de 

laatste jaren hebben mogen afleggen bij scholen waar het van minder naar beter 

ging. en van beter naar echt heel goed. We danken alle juffen, meesters, interne 

begeleiders, schoolleiders en andere schoolmedewerkers voor de vaak indringende 
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kijk in de keuken die zij ons gegeven hebben. Zonder hen was dit boek er niet 

geweest.

tot slot nog een speciaal woord van dank voor onze meelezers, met name de heer 

sneijder, gedreven schoolleider van openbare basisschool de Pijler uit Maasdam. 

hun kritische commentaar bracht deze uitgave op een hoger plan.

Pieter gerrits

ton van den hout

mei 2011


