
 

Duocolumn van Frank Pot en Suzanne Molenaar

Richt je het onderwijs anders in, dan krijg je meer tijd voor anderen en 
meer tijd voor jezelf. De leerkracht kan zich vooral richten op instructie, 
leerkrachten en andere begeleiders kunnen vooral doen waar ze goed in 
zijn, en leerlingen zijn niet afhankelijk van één persoon. 

Onderwijsinnovatie is van alle tijden. De 
vernieuwing gaat vaak in golven, waarbij de 
achtergronden kunnen verschillen. Zo ontstond 
SlimFit door het verwachte tekort aan leraren in het 
primair onderwijs. En daar stuiten we al meteen op 
de eerste tegenstrijdigheid. 

Hoe productiviteit verhogen?
Het huidige onderwijsbeleid rond de grootte en de 
bekostiging van scholen leidt immers tot ontslag 
van leraren. Maar laten we aannemen dat er in de 
toekomst een tekort ontstaat. Dat roept de vraag 
op hoe je de productiviteit (het aantal leerlingen 
per fte leraar) kunt verhogen bij tenminste dezelfde 
kwaliteit van onderwijs. Je kunt de oplossingen 
zoeken in grotere groepen, in functie-differentiatie, 
in samenwerken en in ICT. Ofwel: hoe kun je 
technologie, organisatie en personeel slimmer met 
elkaar verbinden? 
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Mix vaak al realiteit 
Bekende zaken, zult u denken. In veel benaderingen 
komen deze drie met elkaar te verbinden aspecten al 
voor. Kijk naar ‘oude’ benaderingen, zoals Montessori 
en Dalton. Maar ook naar ‘nieuwe’, zoals inclusief 
onderwijs, handelingsgericht werken, coöperatief 
leren en het nieuwe leren. Veel scholen werken ook 
al met een bepaalde mix van die aspecten. Met 
SlimFit gebeurt het allemaal tegelijk. 

Allemaal tegelijk? 
Het nieuwe van SlimFit is dat het allemaal tegelijk 
gaat gebeuren. En… er is subsidie voor! Twee keer 
een goede zaak. Maar moet het allemaal tegelijk 
gebeuren? Dat kan schoolleiders en leerkrachten 
juist afschrikken. Het antwoord: nee, het hoeft niet 
allemaal tegelijk. En het hoeft bovendien niet af te 
schrikken. 

Sleutel tot succes
We weten wat de sleutel tot succes is: er moet een 
inspirerende leider zijn, die de medewerkers en hun 
vertegenwoordigers in ‘de medezeggenschap’ er 
vanaf het begin bij betrekt. Je overlegt samen waar 
je begint. Dat geeft energie voor verbreding van het 
veranderproject. Is er een topdown-benadering of 
heb je te maken met een ongeïnspireerde leider, dan 
kun je de positieve resultaten wel vergeten.

Drie voordelen
Luisterend en kijkend naar wat er over SlimFit wordt 
gezegd, komen enkele vragen op die tot refl ectie 
kunnen leiden. Functiedifferentiatie heeft drie 
voordelen: (1) de leerkracht kan zich vooral 
richten op onderricht, (2) leerkrachten en andere 
begeleiders kunnen vooral doen waar ze goed in 
zijn, en (3) leerlingen zijn niet afhankelijk van één 
persoon. 

Functieverarming 
De keerzijde van dit alles kan zijn dat functies 
worden ingeperkt tot één taak en dat dit leidt tot 
functieverarming. En dat terwijl sociale innovatie 
juist functieverrijking propageert. Daarnaast vraagt 
het SlimFit-concept een enorm organisatievermogen 
van de school, en dus ook van de medewerkers. De 
meeste mensen worden echter niet geboren met 
zo’n enorm organisatietalent, en het is ook geen 
onderdeel van de opleiding. 
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Besturingsstructuur essentieel
Om die reden is de besturingsstructuur zo uitermate 
belangrijk. Denk aan de drie niveaus van 
regelmogelijkheden. Ten eerste de vrijheid om 
de eigen taken naar eigen inzicht uit te voeren 
(autonomie), natuurlijk binnen het schoolbeleid en 
de wetgeving. Ten tweede een beroep kunnen doen 
op collega’s en leidinggevende bij de uitvoering van 
je taken (functionele en sociale ondersteuning). 
Het derde niveau is overleg op afdelings- en 

schoolniveau over verbetering van processen, 
organisatie, te behalen targets enzovoorts 
(organiserende taken). 

Single & double loop learning bevorderen
De eerste twee niveaus bevorderen de ‘single loop 
learning’: are we doing things rightly? Het derde 
niveau maakt ‘double loop learning’ mogelijk: are we 
doing the right things? 

Betere prestaties
De insteek op de drie niveaus leidt niet alleen tot 
betere prestaties van de school (productiviteit, 
innovatief vermogen), maar ook tot een betere 
kwaliteit van de arbeid voor de medewerkers 
(leermogelijkheden, stresspreventie). 

Combinatie creëert ruimte
De kern van de besturingsstructuur moet zijn 
dat er een balans is tussen de taakeisen en 
de regelmogelijkheden. Mensen worden niet 
overspannen van problemen en storingen op hun 
werk, maar van de onmogelijkheid om die op te 
lossen, schreef bedrijfskundige Ulbo de Sitter 
al in 1981. Daarvoor is autonomie binnen de 
functie nodig, maar ook sociale en functionele 
ondersteuning en bovendien werkoverleg op 

afdelings- en organisatieniveau. Pas die combinatie 
creëert professionele ruimte. 

Meer tijd voor anderen en voor jezelf 
Bij sociale innovatieprojecten in de zorg constateren 
medewerkers tot hun verrassing dat ze meer tijd 
krijgen voor cliënten, en ook meer hersteltijd 
tussendoor voor zichzelf. Niet voor niets wordt 
daarom ook vaak de slogan gebruikt: ‘Niet harder, 
maar slimmer werken’.

Telefoon: (073) 624 72 47  |     info@kpcgroep.nl     |     www.kpcgroep.nl/onderwijsanders
  

Duocolumn van Frank Pot en Suzanne Molenaar

Dingen juist doen of de juiste dingen doen?

#1  Pag. 3/3


