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Inleiding 

In opdracht van Mevolution, een expertisecentrum voor Sociaal Ontwerpend Leren (SOL), 
voeren wij vanuit Studentweetraad een onderzoek uit om scholen te identificeren die geschikt 
zijn voor een samenwerking met Mevolution. Deze zijn lastig te vinden, daarnaast is het op 
dit moment een tijdrovend proces om te bepalen of een school geschikt is voor een 
samenwerking. Aanvankelijk was het plan om een schaal te creëren waarin scholen op 
geschiktheid werden ingedeeld. Dit heeft zich gedurende het proces gevormd tot een route 
om scholen in kaart te brengen en een begrippenkader waarmee scholen te onderzoeken zijn. 
 
Mevolution wil dat kinderen leren te werken vanuit hun intrinsieke motivatie. Door gebruik 
te maken van een ontwerpmodel dat gebaseerd is op Sociaal Ontwerpend Leren (SOL) willen 
zij de innerlijke drive aanwakkeren om te ontdekken wie je bent, wat je wilt leren en hoe je 
bij kunt dragen aan de samenleving. Een visie waarin het kind centraal staat en er ruimte is 
voor onderzoekend leren. Daarnaast moeten ook leraren en directeuren worden getraind om 
te werken met SOL, zodat er een stevige basis is voor het werken vanuit de visie van 
Mevolution en deze door heel de school verwerven is. Ze bieden producten en diensten aan 
die op verschillende manieren en niveaus bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van deze 
didactiek binnen de hele school.     
 
Mevolution is opzoek naar scholen die de ambitie hebben zich te ontwikkelen binnen deze 
visie. Dit kan in een beginnende, nog ontdekkende fase, maar ook verder ontwikkelde 
scholen, zijn interessant. Met één klik op een schoolsite is niet te zien in welke fase een 
school zit, en in hoeverre de visie in de praktijk terug te zien is. De vraag is dus hoe we een 
manier kunnen vinden om geschikte scholen te identificeren. 
 
De ‘traditionele vernieuwers’, zoals Montessorischolen, Daltononderwijs, Jenaplan, Freinet, 
zijn vaak scholen die op een manier aansluiten bij de visie van Mevolution en geïnteresseerd 
zijn in het (verder) ontwikkelen van dit soort didactiek. Dit komt doordat deze scholen, net 
als SOL, vaak het kind centraal hebben staan. Doordat bijzondere scholen worden 
onderscheiden (denominatie van scholen) zijn deze dan ook te vinden en te benaderen. Waar 
het ingewikkelder wordt, is bij de scholen die zichzelf ‘conceptschool’ noemen, of scholen 
die niet aan hun naam te herkennen zijn, maar wel al bezig zijn of geïnteresseerd zijn in het 
werken vanuit de intrinsieke motivatie van het kind.   
 
Om hier een beeld van te krijgen heeft de volgende onderzoeksvraag als leidraad gediend: 
 

Hoe identificeren we scholen die geschikt zijn voor een samenwerking 
met Mevolution?  
 

Om scholen te vinden die potentiële klanten zijn voor Mevolution, hebben wij aan de hand 
van ons onderzoek een route en een begrippenkader ontwikkelt, waarmee scholen te 
identificeren zijn die onderweg zijn of willen naar een didactiek die passend is 
bij Mevolution.  
 
In het middenstuk zullen de fases besproken worden die wij hebben doorlopen om tot dit 
advies te komen. Daarna volgt de conclusie waarin wij terug zullen komen op de 
belangrijkste bevindingen.  
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Middenstuk in fases 

Het advies hebben we ingedeeld in drie fases, namelijk ‘begrippenkader verkennen’, 
‘begrippenkader toetsen en door ontwikkelen’ en ‘begrippenkader afronden en route’. Aan de 
hand van deze drie fases willen we u meenemen in ons proces en het advies onderbouwen. 
Allereerst zullen we het begrippenkader verkennen.  

Fase 1: begrippenkader verkennen 

Aanpak vooronderzoek– Aan de hand van begrippen die ons toegestuurd zijn door de 
opdrachtgever, analyseren we van zes scholen de schoolplannen, websites en rapporten van 
de onderwijsinspectie. Op basis hiervan kijken we wat opvalt en welke begrippen nuttig zijn 
voor het analyseren van schooldocumenten. Hierbij kijken we naar scholen die allemaal 
hetzelfde schoolbestuur hebben, om te kijken of de visie waar we naar opzoek zijn ook op het 
niveau van een schoolbestuur te vinden is. Als op het niveau van schoolbesturen een 
onderscheid gemaakt kan worden, kan dit het vinden van geschikte scholen makkelijker 
maken. Als een schoolbestuur geschikt is, zijn er meerdere scholen onder dit bestuur die 
geanalyseerd kunnen worden die mogelijk geschikt zijn. We hebben ervoor gekozen om 
scholen in Amsterdam centrum te bekijken, omdat hier een divers maar gekaderd aanbod te 
vinden is (zie bijlage 2).  

Begrippenkader – Aan de hand van de toegestuurde begrippen hebben we een 
begrippenkader gemaakt (bijlage 1). Dit begrippenkader bevat termen die mogelijk 
teruggevonden kunnen worden in schoolplannen, websites en inspectierapporten. Tijdens ons 
vooronderzoek hebben we dit begrippenkader voor zes scholen ingevuld, waarbij we gekeken 
hebben of we dezelfde of vergelijkbare begrippen tegenkwamen in de schoolplannen.  

Resultaten - Tijdens het vooronderzoek hebben we schoolwebsites en schoolplannen 
geanalyseerd. Er waren niet veel inspectierapporten te vinden die recent waren, dus deze 
hebben we in deze fase buiten beschouwing gelaten. We kwamen erachter dat het 
begrippenkader te uitgebreid en niet concreet genoeg is. Daarom hebben we na het analyseren 
van de ingevulde begrippenkaders enkele punten gekozen die de beste indicatie van een 
geschiktheid van een school geven. Tot nu toe zijn ons drie punten opgevallen die inzicht 
geven of een samenwerking met Mevolution mogelijk is. Deze drie punten noemen we vanaf 
nu handvatten.    
De drie handvatten zijn als volgt:   

1. Ambities   
a. Kindniveau   
b. Teamniveau   

2. Schoolbestuur   
3. Onderwijsvisie   

   
Aan de hand van citaten uit de schoolplannen en van de schoolwebsites willen we graag 
onderbouwen waarom deze handvatten nuttig zijn.   
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1. Ambities   
Allereerst ambities, bijna elke school heeft in zijn schoolplan ambities staan. Deze geven aan 
wat ze graag willen bereiken in de vier jaar die het schoolplan betreft.    

Een voorbeeld van deze ambities is te zien in het schoolplan van OBS ‘de Burght’, zij 
hebben op basis van enkele thema’s ambities opgesteld. Op basis van aanbod, pedagogisch 
handelen, didactisch handelen, leeromgeving, leerondersteuning en evaluatie. Deze zijn dan 
bijvoorbeeld:   
Leerling ondersteuning:   

‘Ontwikkelen van praktisch uitvoerbare plannen zowel individueel als 
groepsplannen.’  
Didactisch handelen:   

‘Laten leerlingen zelf hun leervragen formuleren.’   
‘Geven leerlingen keuzes in de verwerking en aanpak.’  
‘Laten leerlingen meebeslissen over ondersteuning.’   
‘Laten leerlingen leerproces en leerresultaat zelfstandig evalueren.’  

Pedagogisch handelen  
‘Benutten van zelfreflectie van de leerlingen door het inzetten van o.a. de 
samenwerkingscirkel en de ik-rapporten, meer coöperatieve werkvormen.’  
   
Op de OBS de kleine olifant hebben ze hun ambities vormgegeven in een infographic.   
Hierdoor krijg je een duidelijk beeld van de school. Aan de hand van de ambities vallen een 
paar dingen op. Ten eerste hoe de ambities liggen op het niveau van het kind. Hierbij is het 
belangrijk om te letten op eigenaarschap, eigen planning, een onderzoekende houding en 
verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn de ambities op team niveau veelzeggend. Hoe wil de 
school zichzelf en zijn leraren ontwikkelen, waar staan ze voor open, waar zijn ze al mee 
bezig? Zijn er ontwikkelingsteams? 
   
2. Schoolbestuur  
Ook op het niveau van het schoolbestuur kan er gefilterd worden of scholen geschikt zijn 
voor een samenwerking met Mevolution. Als een schoolbestuur geschikt is, is de kans groter 
dat de scholen onder het schoolbestuur ook geschikt zijn. De visie van een schoolbestuur 
werkt namelijk vaak door op de scholen die onder dit bestuur vallen. Hierdoor kan op basis 
van het schoolbestuur een grove selectie gemaakt worden welke scholen mogelijk geschikt 
zijn. Schoolbesturen hebben visies en ambities, als deze aansluiten bij de visie van 
Mevolution kan dit een indicator zijn voor een geschikte samenwerking.  
Het schoolbestuur OOadA (Openbaar Onderwijs aan de Amstel) heeft 15 scholen onder zich. 
Deze lijken op zichzelf geschikt voor een samenwerking. Het schoolbestuur heeft vier 
kenmerken: ambitie, hecht team, dynamiek en eigenwijs.   
Ambitie. Om te beginnen kenmerkt OOadA zich door ambitie. Iedereen wil het beste voor de 
leerlingen. Er worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit die we leveren en de manier 
waarop iedereen zijn functie invult. Wij geloven dat ambitie nodig is om steeds beter 
onderwijs te bieden.  
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Hecht team. Teamwork is bij ons duidelijk herkenbaar. Overal is interesse om bij elkaar te 
kijken, ervaringen en ideeën te delen, elkaar te hulp te schieten en samen de kar te trekken. 
Als schoolbestuur zetten wij ons in om deze uitwisselingen te stimuleren.  
Dynamiek. Er gebeurt veel, we doen veel, we werken hard en we pakken veel aan. We lopen 
graag voorop en we zijn erg nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen. Mensen die het 
initiatief nemen, worden binnen OOADA gewaardeerd, omdat wij geloven dat zij 
veranderingen teweeg kunnen brengen.   
Eigenwijs. Eigenwijs zijn we wel. We doen het heel graag op onze eigen manier. En of iets 
werkt of niet werkt, dat ervaren we liever zelf door per situatie te bekijken wat het beste is. 
Wij hechten aan die eigenheid, omdat het individuen en schoolteams ruimte geeft voor 
creativiteit en betrokkenheid. We willen geen organisatie zijn waarbij de centrale leiding 
bepaalt hoe alles precies in de schappen ligt.  
Een school die deze kenmerken heeft zou zeer geschikt zijn voor een samenwerking 
met Mevolution. Dit omdat ze open staan voor ontwikkeling en werken vanuit intrinsieke 
motivatie. De visie van Mevolution sluit dus aan bij de visie van het bestuur.   
 
3. Onderwijsvisie   
Als laatste is de onderwijsvisie van de school erg belangrijk. Wat is de plek van het kind, hoe 
geef je onderwijs vorm, hoeveel vrijheid hoort er binnen het onderwijs.   
Bijvoorbeeld bij de kleine Reus en hun doelencirkel:   
   
binnenste cirkel  (rood): emotioneel vrij zijn, zelfvertrouwen en nieuwsgierig   
gele rand: de schijf van de brede bedoelingen: doelen op langere termijn; waaronder 
communiceren en taal, samenwerken, actief zijn en initiatief nemen.   
blauwe rand: specifieke kennis en vaardigheden: leerstofdomeinen als lezen, schrijven, 
rekenen en ontwikkelingsgebieden als motoriek en waarneming  
 
Aan de hand van de drie handvatten hebben we een nieuw begrippenkader opgesteld. Dit 
wordt in de tweede fase uitgelegd.  

 
Fase 2: begrippenkader toetsen en door ontwikkelen 
We hebben in fase 1 schoolplannen geanalyseerd en op basis daarvan handvatten gekozen. 
Deze gaan we verder uitwerken in een nieuw begrippenkader: Ambities, onderwijsvisie en 
schoolbestuur.   
 
Aanpak – Aan de hand van het nieuwe begrippenkader hebben we negen scholen 
geanalyseerd. Ook bij deze scholen hebben we vooral naar de schoolplannen en websites 
gekeken, maar hebben we ook de bestuurlijk overkoepelende inspectierapporten 
meegenomen. In deze fase hebben we op twee manieren scholen buiten Amsterdam 
geselecteerd. We hebben zes scholen volgens selectie 1 en drie scholen volgens selectie 2 
gevonden. 
 
Selectie 1  
1. Eerst een ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) of concept school zoeken 
2. Deze school analyseren  
3. Dan het schoolbestuur analyseren  
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4. Dan bekijken welke scholen onder dat bestuur vallen  
5. Daar nog twee scholen van hetzelfde schoolbestuur analyseren  
 
Selectie 2  
1. Een schoolbestuur kiezen in een plattelandsgebied  
2. Het schoolbestuur analyseren 
3. Dan drie scholen daarvan analyseren.  
 
Begrippenkader - De categorieën ambities, onderwijsvisie en schoolbestuur, hebben elk 
begrippen onder zich (zie bijlage 3). Bij de categorie ambities zijn 3 subcategorieën, namelijk 
visie, kindniveau en teamniveau. Bij deze drie subcategorieën zijn er enkele kenmerkende 
termen. Voor visie zijn de termen, ‘ontdekkend, onderzoekend onderwijs’, ‘eigenaarschap’ en 
‘brede ontwikkeling’. Voor kindniveau zijn de termen, ‘intrinsieke motivatie’, ‘Eigen keuzes’ 
en een Quote zoals ‘Hoofd, hart en handen’. De andere twee categorieën hebben ook enkele 
kenmerkende termen. Voor onderwijsvormgeving zijn dit: ‘Thematisch werken’, ‘wereld 
oriënterend’ en ‘leerlingvolgsysteem’. Voor schoolbestuur zijn dit: ‘Hecht team’, ‘Ambities’, 
‘Eigenheid’, ‘Ontwikkeling’ en het inspectierapport. Deze termen zijn gekozen op basis van 
het vooronderzoek, waarbij de termen overkoepelend zijn. We scoren de scholen op de 
aanwezigheid van deze termen of vergelijkbare termen in hun schoolplannen en 
schoolwebsites. Uit onze bevindingen tot nu, concluderen we dat hoe meer termen er 
aanwezig zijn, hoe gepaster een school is voor een samenwerking met Mevolution. We 
scoren de school op een schaal van afwezig, gedeeltelijk aanwezig en aanwezig.  
 
Resultaten – Op basis van de 9 geanalyseerde scholen zijn ons enkele dingen opgevallen. 
Allereerst dat de eerste selectiemethode effectief is, deze hebben we later in fase 3 gebruikt 
als basis voor een route. Voor het vinden van conceptscholen hebben we enkele startpunten, 
deze werken we verder uit in fase 3.  
Daarnaast vonden we dat sommige termen in ons huidige begrippenkader waardevoller zijn 
dan anderen, omdat deze beter te vinden zijn of meer zeggen over de geschiktheid van 
scholen. Aan de hand van deze bevinding passen wij een aantal termen aan. 
De term ‘hecht team’ bleek lastig te vinden en wanneer dit wel werd genoemd bleek het toch 
niet echt een beeld te geven van hoe er binnen het team wordt gewerkt, daarom laten we deze 
term buiten beschouwing. ‘Samenwerken’ op teamniveau laten we weg, want dit wordt al 
gevat door ‘leren van elkaar’. Ook ‘leerlingvolgsysteem’ hebben wij uit ons begrippenkader 
weggehaald, omdat dit in weinig gevallen iets zegt over hoe er op een school gewerkt wordt.  
 
Ook hebben we het begrippenkader van het schoolbestuur en de scholen, die tot nu toe samen 
waren, van elkaar gescheiden omdat deze los van elkaar beoordeeld worden. Dit zijn dus 
twee tabellen geworden.  
 
Een school is het meest geschikt voor samenwerking als hij aanwezig scoort op alle vlakken, 
hierbij is van belang dat je de scholen kan scoren op een term. We kiezen hier voor een 3-
puntsschaal, waarbij sommige onderdelen belangrijker zijn dan andere.  
 
Fase 3: Begrippenkader afronden + Route 

In fase 2 hebben wij het begrippenkader nog eens kritisch doorgenomen enkel de nuttige 
termen laten staan. De overgebleven termen zullen wij in deze fase specificeren. De 
begrippenkaders waar we in deze fase over spreken zijn te vinden in bijlage 4. Daarnaast 
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hebben we een route ontwikkelt voor het vinden van scholen die geanalyseerd kunnen 
worden. Deze route zullen we in deze fase uitwerken.  

Scholen: 

Visie 
Ontdekkend en onderzoekend leren: Is er ruimte voor de leerling om ontdekkend en/of 
onderzoekend aan de slag te gaan?  
Eigenaarschap: Is er de mogelijkheid om vorm te geven aan het eigen leerproces? Een 
specifieke term waarop gezocht zou kunnen worden is ‘leren leren’. 
Brede ontwikkeling: Wordt er naast de kernvakken veel aandacht besteed aan andersoortige 
ontwikkeling, bijvoorbeeld: talentontwikkeling, ontwikkeling op sociaal-emotioneel vlak of 
artistieke ontwikkeling?  

Kindniveau 
Intrinsieke motivatie: Is er ruimte voor de wil en de vragen van het kind? Is de motivatie van 
het kind een uitgangspunt? 
Eigen keuzes: Kunnen de leerlingen zelf kiezen waarmee ze aan het werk gaan? Mogen ze 
hun eigen leerproces sturen?  
Quote als ‘hoofd, hart, handen’: Een school heeft vaak een quote over hoe kinderen zouden 
moeten leren. Echter verschillen deze veel van elkaar, dus is dit alleen handmatig te vinden. 
(Misschien zou de lijst met goede quotes uitgebreid kunnen worden uiteindelijk.) 

Teamniveau 
Ontwikkelingsgericht: Zijn er vanuit het team ambities om te (blijven) ontwikkelen?  
Leren van elkaar: Wisselen de leraren nieuwe bevindingen en ideeën uit? Werken zij hierin 
samen? 
Ontwikkelingsteams/ontwikkelteams: Zijn er speciale teams aanwezig die bezig zijn met het 
ontwikkelen? Per team zijn ze vaak gericht op een specifiek onderwerp.  

Onderwijsvormgeving 
Thematisch werken: Wordt er thematisch gewerkt? Werkt de school met projecten rond 
bepaalde onderwerpen? 
Wereld oriënterend: Is er aandacht voor wereldoriëntatie?  

Bij het gebruik van het begrippenkader zijn er enkele dingen om in acht te nemen. De 
begrippen samen met de losse dikgedrukte delen van de woorden in het begrippenkader 
geven in de zoekfunctie vaak resultaat. Doordat er veel gebruik wordt gemaakt van 
synoniemen, of andere termen die in de kern om hetzelfde principe gaan, is het lastig een 
‘perfecte’ zoekfunctie term te geven. We hebben geprobeerd de meest overkoepelende term 
te formuleren voor in de zoekfunctie.  

Daarnaast zijn sommige onderdelen, zoals de eigenheid en visie van scholen, niet te vatten in 
een begrippenkader met termen die door middel van een zoekfunctie te vinden zijn. Hiervoor 
is het nodig om handmatig te zoeken. Dit dient te gebeuren bij in het begrippenkader blauw 
gemaakte begrippen. Bijvoorbeeld bij het schoolbestuur is dit het geval. 

Schoolbestuur:  

Het begrippenkader van het schoolbestuur dient handmatig te worden gescoord, omdat we tot 
nu toe niet genoeg overkoepelende termen hebben gevonden die inhoudelijk iets weergeven.  
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Ambitie: We hopen dat ieder bestuur ambities heeft, maar we bedoelen hier of een bestuur 
ambities heeft die in lijn zijn met de visie van Mevolution. Dat is waar ze punten op scoren.  
Eigenheid: Heeft het bestuur een eigen, uitgesproken visie? 
Ontwikkeling op kindniveau: Is het bestuur gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van 
de (brede) ontwikkeling van het kind? 
Ontwikkeling op teamniveau: Is er aandacht voor het blijven ontwikkelen van het team? 
Inspectierapport: Kijk naar de kwaliteitszorg, dit geeft een beeld van hoe goed het bestuur de 
kwaliteit van het onderwijs in beeld heeft.  

Route  

De route (figuur 1) voor het vinden van scholen om 
te analyseren, heeft verschillende startpunten. De 
eerste begint bij scholenopdekaart.nl. Hier kun je 
selecteren op denominaties. Het selecteren op 
denominaties van OGO-scholen en 
‘nieuw/ natuurlijk/ conceptueel onderwijs’ geeft een 
beeld van scholen door het hele land die bezig 
zijn zich te ontwikkelen in een 
alternatieve/onderzoekende didactiek. Hoever 
scholen hierin zijn en hoe ver ze dit in het schoolplan 
hebben uitgewerkt, verschilt. 
Een tweede startpunt is BLINK, dit is een 
lesmethode die scholen gebruiken. Scholen die deze 
methode gebruiken lijken op conceptscholen en zijn 
daarom interessant.  
Een derde startpunt is SLIM FIT, deze organisatie 
geeft het onderwijs vaak vorm met unit-onderwijs. 
Een school die werkt met SLIM FIT is daarom 
interessant om mee te beginnen.  
Als laatste kan er gekeken worden naar de lijst met 
innovatiescholen op de wij-leren website. Deze lijst 
kan het startpunt zijn voor het vinden van scholen 
die mogelijk geschikt zijn voor het samenwerken 
met Mevolution.  
 
Deze routes geven tot nu toe mogelijk één school die 
open staat voor een samenwerking. Om meer 
scholen te vinden, die niet geregistreerd staan als 
conceptschool, maar wel bezig zijn met ontwikkelen, 
raden wij aan om vanuit de gevonden school door te 
gaan naar het schoolbestuur, mochten ze deze 
hebben. Het bestuur van de school is vaak te vinden 
via scholenopdekaart onder het kopje ‘contact’. Aan 
de hand van het begrippenkader voor bestuur, kan 
het bestuur geanalyseerd worden. Het bestuur van 
een school heeft visies en ambities ontwikkelt die 
overkoepelend zijn voor de scholen. Wanneer het bestuur eigen, ambitieuze ideeën heeft, 
werkt dit door op de scholen die onder dit bestuur vallen. Hiernaast formuleren de scholen 

Figuur 1 
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ook een eigen missie en visie, en werken zij hun eigen ambities uit die een beter beeld geven 
van hoe ver een school is. 
Bij deze stap is het belangrijk te vermelden dat het inspectierapport over het schoolbestuur 
van belang is. Wanneer een bestuur onvoldoende scoort op kwaliteitszorg, dat wil zeggen 
het beeld dat zij per school hebben van de onderwijskwaliteit, betekent dit dat de scholen uit 
elkaar kunnen liggen qua daadwerkelijke ontwikkeling. Zo vonden wij in het inspectierapport 
van schoolbestuur Surplus dat zij op bestuursniveau mooie ambities heeft: ‘De scholen 
onderschrijven de bestuurlijke keuzes en dit hebben wij ook terug gezien op de scholen. … De 
leraren willen ontwikkelen richting meer kindgericht onderwijs en krijgen daar ook de ruimte 
voor.’ Daarnaast schrijft de inspectie ook dat de het bestuur op dit moment te weinig weet 
over de kwaliteit van het lesgeven op de scholen. Zo geeft het bestuur wel een goed beeld of 
er in het algemeen ruimte en ondersteuning is voor ontwikkeling of voor zou kunnen komen, 
maar geeft het niet per se inzicht over hoe ver de scholen hierin zijn. Wanneer je naar een 
schoolbestuur kijkt is het belangrijk om te letten op de onderwijsvisie, de ambities van het 
bestuur en de teamsamenstelling. De onderwijsvisie is vaak verwoord in een aantal pijlers of 
een overkoepelende zin: ‘Leren vanuit de vraagstand’ ‘Eigen-
wijs, Passie, Respect, Ambitie’.  De ambities van een schoolbestuur zijn vaak uitgewerkt op 
de website of in het jaarrapport/plan. Daarnaast is de inrichting van het team van belang, 
daarmee bedoel ik de rollen en taken die leraren hebben. Wanneer er vanuit het bestuur of 
een school wordt aangestuurd op ontwikkeling van de eigen ideeën van 
docenten (eigenaarschap), geeft dat een goede opening voor een samenwerking. Soms zijn er 
ontwikkelteams aanwezig, vaak op scholen die verder ontwikkeld zijn.   

Als een schoolbestuur geschikt lijkt, kunnen er meer scholen van het schoolbestuur gescoord 
worden aan de hand van het begrippenkader. De scholen worden op een 3-punt schaal 
gescoord of een begrip aanwezig is. Hoe meer punten een school scoort, hoe geschikter een 
school is voor een samenwerking met Mevolution.  

 

Advies 

Hoe brengen we scholen in kaart die geschikt zijn voor een samenwerking 
met Mevolution? Dat was de vraag waar we mee begonnen. De focus lag vooral op hoe we 
deze scholen kunnen vinden en waar ze aan moeten voldoen. Na verschillende scholen en 
schoolbesturen bekeken te hebben, zijn ons enkele dingen opgevallen. Dit hebben we 
verwerkt in een route en een begrippenkader.  

Allereerst de Route, waar vind je geschikte scholen? We geven verschillende startpunten, 
scholenopdekaart, BLINK, SLIM FIT en wij-leren/conceptscholen. Als er een startschool 
gevonden is kan de route gevolgd worden om te bepalen of de school geschikt is en om zo 
mogelijk nog meer scholen te vinden.  

Route 

1. Eerst een OGO of concept school zoeken 
2. Deze school scoren aan de hand van het begrippenkader  
3. Dan het schoolbestuur handmatig analyseren  
4. Dan scholen onder hetzelfde schoolbestuur scoren.  
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5. Hoe hoger de scholen scoren, hoe geschikter ze zijn voor een samenwerking met 
Mevolution.   
 
Voor het bepalen of een school geschikt is voor een samenwerking hebben we een 
begrippenkader opgesteld. Dit begrippenkader is te vinden in bijlage 4. Per school kan het 
begrippenkader, die voor de school, doorgenomen worden, dit kan handmatig of 
geautomatiseerd. Daarnaast kan voor het schoolbestuur ook een apart begrippenkader worden 
doorgenomen, dit moet handmatig gebeuren. Hierbij letten we op de schoolplannen, 
jaarplannen, websites en inspectierapporten. Op deze manier kunnen scholen in kaart 
gebracht worden die geschikt zijn voor een samenwerking met Mevolution. 
 
Dit is een theoretisch advies wat bij gebruik nog geoptimaliseerd kan worden. Hierbij kan er 
gekeken worden hoe het begrippenkader kan worden geautomatiseerd. Dit scheelt tijd en kan 
vast zorgen voor een eerste selectie. Daarnaast kan op termijn gekeken worden welke termen 
het nuttigst zijn bij het gebruiken van het begrippenkader en welk startpunt de meest 
geschikte scholen oplevert.  
Om het begrippenkader te optimaliseren is het handig om op de volgende punten te letten. 
Welke termen vinden we het meest terug? Welke termen zeggen het meest, op basis van een 
gelukte samenwerking? Welke termen zijn belangrijker en verdienen meer punten? Zijn er 
termen die missen, vervangen of toegevoegd kunnen worden? Zijn er synoniemen voor 
termen die belangrijk zijn om op te nemen in het begrippenkader?  
Om te kijken in hoeverre de schoolplannen en websites overeenkomen met de dagelijkse 
schoolpraktijk kunnen er interviews worden gehouden met de scholen. Deze interviews 
kunnen worden vormgegeven door middel van een kort telefonisch gesprek met een 
leidinggevende op de school. In dit gesprek kan een vragenlijst worden afgenomen, waarbij 
de focus ligt op de overeenkomst tussen de visie in de schoolplannen en de werkelijke 
uitvoering hiervan op de scholen.  
Daarnaast is het informatief om na te gaan of de relatie tussen de geschiktheid van een 
schoolbestuur en de geschiktheid van de scholen onder dat schoolbestuur sterk is. Op basis 
van een eerste kleinschalige analyse was deze relatie duidelijk aanwezig. Het is goed om na 
te gaan of deze relatie in een grootschalige analyse ook aanwezig is en hoe duidelijk deze 
relatie aanwezig is.  
Ook kunnen er nog meer startpunten gezocht worden voor de Route. Bijvoorbeeld zijn er 
meer geschikte denominaties bij scholenopdekaart? Zijn er nieuwe schoolconcepten die een 
goed startpunt kunnen zijn?  
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Bijlage 1: Begrippenkader fase 1 

TABEL 1 
Begrippen School X 
Gepersonaliseerd onderwijs  
Leerling centraal, niet in de lesstof  
Adaptief onderwijs  
Kernconcepten, (gestalten)  
Intrinsieke motivatie  
De zone van naaste ontwikkeling  
Persoonsvorming, het breed ontwikkelen van 
persoonlijkheid 

 

Wereldoriënterende vakken d.m.v. thematisch werken  
Ontdekkend en onderzoekend onderwijs  
Zelf kiezen wat ze doen om hun doel te bereiken, hoe ze het 
doen, met wie ze willen leren en hoe lang ze erover doen 

 

Ieder kind mag ontwikkelen op eigen niveau, in eigen tempo 
en met eigen leerstijl 

 

Wij passen ons aan naar wat het kind nodig heeft 
 

 

Onderzoekend en ontwerpend leren  
Verschillende leerbronnen  
Onderwijs dat leerlingen van nu voorbereidt op de 
samenleving van morgen 

 

Kinderen onderwijzen doe jen iet door ze in ‘hokjes’ te 
plaatsen (en perse de bijbehorende lesstof af te willen 
werken), maar door hun talenten onbelemmerd te laten 
groeien en ze hun eigen leerlijn te late zoeken 

 

Vernieuwingsschool  
Hoofd, hart en handen  
Kennis van ontwikkelingslijnen van kinderen  
Ontwikkelingsgericht  
Leren vanuit verbinding  
Uitdagende leerdoelen   
Een boek met methodes zijn nooit leidend, het zijn de doelen 
die sturing geven 

 

We stimuleren het maken van eigen keuze vanuit een 
ontdekkende houding 

 

Leren maken van eigen keuzes  
Zelf nadenken en komen tot oplossingen  
De kern van ons onderwijs is ‘kiezen, denken, doen en 
delen” 

 

Meer invloed op het leerproces en ook meer 
verantwoordelijkheid.  
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Bijlage 2: Scholenselectie fase 1 

Scholen centrum Amsterdam  
schoolnaam  Soort   Bestuur  
14de montessori 
De jordaan  

Montessori  Stichting Openbaar 
Onderwijs aan de 
Amstel   

Oostelijke Eilanden  Ontwikkelingsgericht  Stichting Openbaar 
Onderwijs aan de 
Amstel  

De kleine Reus  Ontwikkelingsgericht   Stichting Openbaar 
Onderwijs aan de 
Amstel  

De witte olifant  Openbaar   Stichting Openbaar 
Onderwijs aan de 
Amstel  

Dr E boekmanschool  Openbaar  Stichting Openbaar 
Onderwijs aan de 
Amstel  

Burght  Openbaar   Stichting Openbaar 
Onderwijs aan de 
Amstel  
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Bijlage 3: Begrippenkader fase 2 

SCHOOL:   
RICHTING:  
WEBSITE:   
Ambities   Niet aanwezig Aanwezig Duidelijk aanwezig 
Visie  Ontdekkend, 

onderzoekendonderwjis
   

       

Eigenaarschap          

Brede ontwikkeling          

Kindniveau  Intrinsieke motivatie         
Eigen keuzes         
Quote “hoofd, hart, 
handen’  

       

Teamniveau   Ontwikkelingsgericht         
Samenwerken          
Ontwikkelingsteams         
Leren van elkaar         

Onderwijsvormgeving  
Thematisch werken  
   

      

Wereld oriënterend  
   

      

Leerlingvolgsysteem   
   

      

Schoolbestuur   
Hecht team  
   

      

Ambities  
   

      

Eigenheid   
   

      

Ontwikkeling  
   

      

Inspectierapport?  
   

      

*  Leerlingvolgsysteem = in welke mate het verder gaat dan alleen volgen, maar ook kijkt 
naar meta-cognitie etc. op een schaal van afwezig, gedeeltelijk aanwezig, aanwezig.  
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Bijlage 4: Begrippenkader fase 3 
 

SCHOOL:  
RICHTING: 
WEBSITE:  
Ambities  
Visie Ontdekkend, onderzoekend 

onderwijs  
    

Eigenaarschap      

Brede ontwikkeling      

Kindniveau Intrinsieke motivatie     
Eigen keuzes     
Quote als “hoofd, hart, 
handen’ 

    

Teamniveau  Ontwikkelingsgericht     
Leren van elkaar     
Ontwikkelingsteams/ 
ontwikkelteams  

    

Onderwijsvormgeving 
Thematisch werken      
Wereld oriënterend      

 

SCHOOLBESTUUR 
RICHTING 
WEBSITE 
Schoolbestuur  
Ambities      
Eigenheid       
Ontwikkeling Kindniveau     

Teamniveau    
Inspectierapport? Kwaliteitszorg  onvoldoende voldoende goed 

 

  
 


