Beleid

OGO en beleid:
laveren tussen
‘droom en daad’
In het schoolbeleid van veel OGO-scholen heerst
het streven om als schoolorganisatie een lerende
organisatie te zijn. Maar wat zijn nu kenmerken
van OGO-scholen als lerende organisaties?
Daarover schreef Hans Bakker een proefschrift
(onder begeleiding van de hoogleraren Van
Oers en Miedema) waar hij in januari 2015 op
promoveerde aan de VU.
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Activerende didactiek

Steeds meer schoolteams zijn echter van mening dat het
programmagericht onderwijs ten koste gaat van de eigen
inbreng van leerlingen. Zij vinden dat een didactiek die de
kinderen wil motiveren om actief mee te doen, zich moeilijk laat verbinden met vastgestelde programma’s. Willen
we leraren opleiden voor de maatschappij van 2032, dan
moeten ze meer vanuit het kind denken en handelen om
toekomstbestendig te zijn. Het streven van OGO-scholen is
leerlingen meer inbreng te geven in het onderwijsleerproces en het onderwijsaanbod, waardoor de lessen voor hen
uitdagender en effectiever worden. Het veranderingsproces
van programmagericht onderwijs naar OGO vraagt van
scholen een omslag in hun organisatie. Bij OGO geven leraren leerlingen meer mogelijkheden om inbreng te hebben
tijdens leeractiviteiten. Datzelfde geldt voor schoolleiders
van OGO-scholen die leraren mede verantwoordelijkheden
geven in gedeeld leiderschap. In het beleid van OGOscholen wordt op teamniveau toegepast wat op klasniveau
tussen een leerkracht en leerlingen gebeurt. Zo is ‘gedeeld
leiderschap’ een van de kenmerken van een OGO-school. In
mijn proefschrift zijn twee lijnen zichtbaar waarop ontwikkeling zich richt, die in OGO-scholen ook herkenbaar zijn,
namelijk ‘mensen’ en ‘het systeem’. Bij mensen gebeurt dat

Ordeleren
Als ik het hier over ‘leren’ heb van mensen en het systeem,
bedoel ik leren op de drie genoemde niveaus, namelijk individueel leren, teamleren en organisatieleren. In het leren
zijn stappen te onderkennen. Eersteordeleren gaat over het
aanpassen van het gedrag dat aan de buitenkant zichtbaar
is. Het gaat over het continu verbeteren van het onderwijs
zonder dat er daadwerkelijk wat aan het fundament wordt
aangepakt. Tweedeordeleren gaat over het herkaderen van
het onderwijs. De opvattingen over de visie en het zelfbeeld
van mensen worden kritisch tegen het licht gehouden en
dan spreken we over ‘mentale modellen’. Dat kunnen vastgeroeste gewoonten zijn als het draaien van dezelfde soort
lessen gedurende langere tijd uit dezelfde soort methoden. Dat kan ook de vrees voor de inspectie zijn waardoor
mensen angstvallig vasthouden aan het oude vertrouwde.
Die modellen moeten plaatsmaken voor flexibiliteit door
inbreng van kinderen en het kiezen van andere pedagogisch-didactische invalshoeken om het kind tot zijn recht te
laten komen. Derdeordeleren gaat een stap verder en gaat
over de ‘drive’ van mensen, het hart. Het zijn veranderingsprocessen in de diepere structuren. Naast het herijken van
mentale modellen laat men zich in het hart kijken. Naast
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het ‘denken’ komen het ‘willen’ en ‘gevoelen’ in beeld. De
Fin Engeström noemt dit type leren expansief leren. Daar
is de titel van het proefschrift aan ontleend: Expansief
leren van een schoolorganisatie. De diepste motieven worden blootgelegd en gedeeld met anderen in gezamenlijk
engagement.

Ontwikkelingsmodel
Engeström, die voortborduurt op het gedachtegoed van
Vygotskij, ontwikkelt een model om ontwikkeling te kunnen duiden. Als we zijn model vertalen, dan is er een aantal
OGO-basisscholen dat in een leer- en ontwikkelingsproces
zitten dat we ‘expansief’ kunnen noemen. Ze ontwikkelen zich naar lerende OGO-scholen en zetten daarvoor
instrumenten in die als middel dienen om leraren te ondersteunen. Ik denk dan aan coaching, collegiale consultatie
en andere begeleidingsmethodieken. Voor het onderzoek
heb ik het model van Engeström toepasbaar gemaakt voor
de zich ontwikkelende OGO-scholen.
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Spanningen in het systeem
In OGO-scholen (en niet alleen die) zijn spanningen te
benoemen die op de dagelijkse werkvloer merkbaar zijn.
Spanningen zijn in de activiteitstheorie de motor voor
ontwikkeling. Een duidelijke spanning is bijvoorbeeld dat
de systeemwereld botst met de leefwereld. Door de druk
van de opbrengsten komt de hele vormingstheoretische
en transformatieve benadering onder spanning te staan.
Velen zwichten onder bijvoorbeeld de druk van de inspectie
door te kiezen voor de opbrengstmaat en blijven angstvallig
vastzitten aan het Citoleerling(achter)volgsysteem. Met het
inbrengen van de normatieve benadering wil ik het onderwijspedagogisch denken stimuleren en beredeneren vanuit
het neo-Vgotskijaanse gedachtegoed. Het vormingselement
is bij uitstek het hart van het OGO-concept en OGOscholen. Het gaat om de ontwikkeling van de identiteit van
de lerende leerling en leraar. Identiteit is datgene wat je
bindt aan en onderscheidt van anderen: tell your story with
your own voice. In de cultuur-historische theorie is ‘identiteit’ een cultuurproduct.
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3.	
gedeeld leiderschap met gedeelde verantwoordelijkheden;
4.	
het vastleggen (borgen) van OGO-onderdelen in de
schoolorganisatie (het systeem).
Naast bevorderende kenmerken kan ik ook belemmeringen
noemen, zoals een ‘eilandencultuur’ in een team: bijvoorbeeld de onderbouwleraren worden niet begrepen door
de bovenbouwleraren en men trekt zich terug in de eigen
bouw. ‘Methode als dwingende leidraad’ is een hardnekkige
belemmering, waarbij leraren vanuit hun mentale modellen de leerlijnen van de methode blijven volgen en er niet
van loskomen. De methode kan bij het OGO-concept één
van de bronnen zijn die kan worden ingezet als didactisch
instrument. Een andere belemmering die ik wil noemen,
is het ‘tweesporenbeleid’. Dat betekent het niet kunnen komen tot een beargumenteerde keuze voor OGO, het ‘van
twee walletje eten’ uit angst om oude denkbeelden los te laten. Energie lekt dan weg waar het beter kan worden benut.

Aanprijzen

Kenmerken van lerende scholen
Naast een theoretisch onderzoek over de opbouw van een
model is er in de praktijk gekeken of het model ook hout
snijdt. Het praktijkonderzoek is uitgevoerd op veertien
OGO-scholen, verspreid over het land. Ik concludeer dat
er drie soorten scholen zijn: scholen die vergevorderd zijn
met het OGO-concept, scholen die de richting uitgaan van
OGO en scholen die nog aan de programmagerichte kant
zitten. De hamvraag is welke kenmerken lerende scholen
hebben die vergevorderd zijn. Dat zijn de volgende vier
kenmerken:
1.	aansluiten bij de persoonlijke ontwikkeling van individuele leraren;
2.	kennisdeling in het team;

Op grond van de uitgangspunten van OGO en die van de
lerende organisatie dient een OGO-school zich aan te prijzen als lerende organisatie wil ze maximaal aansluiten op
de theorie waaruit ze voortkomt. En dat betekent voor een
schoolteam het overwinnen van belemmeringen door bijvoorbeeld tegenover de onderwijsinspectie de rug te rechten
door voor het voetlicht te brengen via welke andere dan de
geijkte programmagerichte instrumenten de onderwijsopbrengsten te etaleren zijn. Het is het overwinnen van regels
en wetten die ruimte geven om dromen te realiseren, of zoals
Elsschot ooit dichtte “Tussen droom en daad staan wetten in
de weg en praktische bezwaren”. Het gedicht waaruit deze
regels komen, gaat over het huwelijk. Nu zal het niet snel tot
een huwelijk komen tussen de inspectie en OGO-scholen,
maar er zijn wel werkbare leefvormen te bedenken die goede
OGO-scholen al hebben uitgedacht in hun relatie met de inspectie. Het door mij ontwikkelde balansmodel uit de theorie
van Engeström geeft handvatten in de spanning om uit de
kramp te komen of die kramp te benutten voor de volgende
stap in de ontwikkeling naar een lerende OGO-school. Beleid
maken in OGO-scholen is soms laveren, dat is: ‘tegen de
wind zeilen’. Uit mijn onderzoekt blijkt dat meerdere scholen een balans hebben gevonden tussen de leefwereld met de
sociale praktijken en de systeemwereld met regels en voorschriften. En mede daarom doen ze het goed!
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Hans Bakker is docent Pedagogiek en Onderwijskunde aan de pabo van de Chr. Hogeschool Ede (CHE) en tevens
lector ‘Talenten en Opbrengsten’ in een duo-lectoraat. In 2016 komt hij met een diagnose-instrument (gebaseerd op
dit onderzoek) dat, als het wordt ingevuld, de mate van invoering van de vernieuwing meet en aangeeft waar er
verbetering nodig is.
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