
 

 
 

 

 

 

 

 

Landelijke bijeenkomst (bovenschoolse) voorzieningen 
 

Op 13 oktober 2013 stroomde het Beatrixgebouw Jaarbeurs vol met deelnemers van de landelijke 

bijeenkomst (boven)schoolse voorzieningen. De ochtend werd geleid door Illias El Hadioui, stads- en 

onderwijssocioloog. Illias nam ons mee in de effecten van een (super-) diverse buitenschoolse 

leefwereld op de schoolcultuur in een stedelijke omgeving.  De kennis en ervaringen van het 

ondersteuningsprogramma ‘De Transformatieve school’ vormde het uitgangspunt voor de studiedag.  

Zie website, of apart kader: Home - De Transformatieve School 

 

De Transformatieve School is een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor 

scholen in een stedelijke omgeving. Binnen dit programma wordt ingegaan op de effecten van 

een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. In het bijzonder ligt de focus op 

hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de 

peergroup en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving soms 

tot demotivatie en een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal. Het programma laat stapsgewijs 

zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen 

ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder. 

Deze versterking van de self-efficacy van de leerling – het innerlijke geloof in het eigen ‘klimproces’ -, 

versterkt het positieve ‘klimgedrag’ op de schoolladder. 

 

Tijdens de workshops werd ingegaan op 3 niveaus van kijken en organiseren en wat dat betekent 

voor het dagelijks handelen van betrokken professionals.  

Macro: Leiderschap en cultuurverandering 

Meso: Professionele culturele systemen 

Micro: Mismatch tussen pedagogische structuren en professionele repertoires in de klas 

 

De studiedag werd door de deelnemers hooggewaardeerd met name vanwege de koppeling tussen 

theorie en de praktijk in de scholen. Hieronder geven we korte impressies per workshop. 

 

 

 

 

 

 

https://detransformatieveschool.org/
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Macro | Leiderschap en cultuurverandering vanuit het gedachtegoed van de Transformatieve 

School 

Door: Freek van het Einde, Comenius College Amsterdam West en Illias El Hadioui, de 

Transformatieve school 

 

In de workshop leiderschap en cultuurverandering stond de ervaring van een grote 

scholengemeenschap in Amsterdam West centraal. De schoolleider Freek van het Einde keek samen 

met Illias terug op een driejarig proces. Bij de start had de school een zeer zwakke beoordeling van 

de onderwijsinspectie. Het team had moeite om met de verandering van schoolpopulatie om te gaan 

en tot een goede verbinding met de jongeren te komen. Er was veel strijd en wederzijds onbegrip.  

 

Nu drie jaar later kan hij met trots terugkijken naar wat het schoolteam heeft bereikt door het 

oppakken van de ontwikkelvraag aan te sluiten bij de veranderende populatie. Wat is dat dan: De 

sfeer op school is prettig. De jongeren worden begroet, gezien en gehoord. Er is een zeer hoog 

slagingspercentage. Bewuste jongeren verlaten de school. 

 

Dat lijkt nu een vanzelfsprekende zaak maar was geen vanzelfsprekende weg. De basis daarvan ligt in 

de collectieve mindset van het team als begin van transformatie. Daar waar het team ‘niet zoveel 

had’ met de jongeren is dat veranderd naar het gesprek met en over wat hebben onze jongeren 

nodig om zich goed te ontwikkelen. En ook het gesprek met ouders vanuit de vraag ‘begrijpen we de 

ouders’. “Door de focus te leggen bij wat in het belang is voor de jongeren in hun ontwikkeling en 

niet bij eigen waarden en normen krijg je een ander gesprek. Daar groei je als mens en als team van.” 

Gesprekken die docenten ook in de klas ruimte hebben leren geven waardoor jongeren zich gehoord 

voelen, en ruimte om ervaringswereld te delen. (ludicifering). 

 

 

Meso | Focus op professioneelculturele systemen 

Door: Hind Mahrach 

 

Bij coaching vanuit de Transformatieve school wordt er ingezet op een cultuur van positieve 

verwachtingen. Er wordt gewerkt vanuit de synoniemen vanuit de theaterwereld; de kleedkamer, de 

coulisse en het podium.  

Er wordt gewerkt vanuit het  collectief ; 

1. Waar zijn jullie sterk in als team? 

2. Hoe ziet de spreiding eruit? 

3. Is er een professionele leergemeenschap? 

 

Daarna wordt er verdiept naar tweede dementie; werken vanuit de coulissen (gericht om het podium 

te versterken). Collega’s kijken bij elkaar in de les, geven elkaar feedback op wat ze zien / gaan het 

professioneel gesprek aan, vanuit de coaching wordt dit nagesprek begeleidt. Gesprekken gericht op 

doorbreken van sociaal wenselijkheid. Gaat uit van baby steps vooruit. Inzichten zijn waardevol in 

deze fasegericht op elkaars talenten en competenties leren kennen. 
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Leerlingen helpen om te switchen en klimmen; 

Betrokkenheid kan overal zijn (op alle ladders) maar besef waar je invloed zit. De basis is 

werken  vanuit samenwerking/ partnerschap. 

De leerling switcht bij de een wel bij de ander niet: gesprek op meso nivea is gericht op wat vraagt dit 

van ons als collectief (de mini samenleving). 

 

Lage verwachtingen versus hoge verwachtingen; 

Laag Hoog 

Meer krijg je er toch niet uit.. Steeds een nieuwe stap… 

Dit heeft toch geen zin… Steeds opnieuw proberen… 

Dat is niet haalbaar…  Een idee hoe wel… 

 

 

De kleedkamer; de ruimte voor de collega’s 

• Om even ventileren  

• Besef daar zijn wij niet dezelfde versie van onszelf  

• Zoeken vaak gelijkgestemde 

 

 

Als de kleedkamer groter wordt  de coulisse kleiner het effect is  

• Groepsvorming 

• Te slap (borrelniveau) 

• Alleen vriendjes  zijn het eens met elkaar  

 

Als de coulisse te groot wordt tov de kleedkamer ontstaat er frustratie/ spanning. 

 

Beide moeten er zijn maar in evenwicht. Investeer in de collectieve docenten efficacy . Een 

gezamenlijke houding met hoge verwachtingen van leerlingen stimuleert ontwikkeling van de 

leerling. De kleedkamer, de coulisse en het podium,  helpende taal om handelen en gesprekken te 

duiden met een team!  

 

 

Micro | Focus op de mismatch tussen pedagogischculturele systemen en professionele repertoires 

in de klas 

Door: Zoeey Sternheim 

 

In deze workshop stonden de verschillende leefwerelden waarin leerlingen zich begeven centraal. 

Leerlingen switchen constant tussen verschillende leefwerelden zoals thuis en school, dit gaat niet 

altijd even soepel. Wat kun je doen om te zorgen dat het switchen makkelijker gaat:  
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• Docenten toerusten om (goed) om te gaan met leerlingen van verschillende 

werelden/culturen. Dit begint allereerst bij het creëren van sociale veiligheid in de klas voor 

zowel de leerlingen als de docent zelf.  

• Bewustwording van de behoefte aan ‘spel’ in klas. Het is er en zal blijven. Dit maakt dat 

docenten er niet omheen kunnen en er dus ruimte voor dienen te maken. Docenten kunnen 

meer doen met spelgevoel door te durven toegeven aan de behoefte, en tegelijk de 

structuur behouden in de klas door duidelijke verwachtingen uit te spreken. Zo wordt het in 

de klas duidelijk wanneer er ruimte is voor spel, en wanneer niet.  

• Ook hebben deelnemers oplossingen en ervaringen met elkaar gedeeld van succesvolle 

toepassingen in de praktijk. Wat kan en lukt wel? 

 

Dit allemaal is terug te vinden in de basis van het transformatief handelen in de klas dat bestaat uit 3 

basiselementen:  

 

1.           Spelgevoel 

2.           Gezag 

3.           Collectieve focus op hogere leerdoelen 

 


