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Inleiding
‘Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten’.
Martin Luther King

Leerlingen van nu groeien op in een kennissamenleving. Een maatschappij die snel verandert richting
netwerksamenleving. De snelle ontwikkeling van technologie, mondialisering en de explosieve groei
van online informatie versnellen dit proces.
Deze maatschappij van de toekomst vraagt van leerlingen goede kennis, op het gebied van talen en
wiskunde. Maar ze vraagt ook andere vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken, sociale
vaardigheden en probleemoplossend vermogen.
In deze procesbeschrijving wordt de lezer meegenomen in de boeiende wereld van leren, lesgeven en
onderwijs van Lumion, een school voor voortgezet onderwijs (MAVO, HAVO en VWO) in het stadsdeel
Nieuw-West van Amsterdam. Lumion is een leergemeenschap met een nog jonge geschiedenis, de
school is daadwerkelijk gestart in 2012. Geïnitieerd en gebouwd vanuit een krachtige visie waarin het
kind centraal staat. Een toekomstgerichte visie op kindgericht onderwijs en gepersonaliseerd leren.
Met veel oog voor het ontwikkelen van talenten van kinderen en gebaseerd op eigenaarschap en vertrouwen.
Lumion heeft een onderwijsontwerp gerealiseerd dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen, de
toekomst, maar vooral ruimte voor leren geeft aan de leerlingen van nu. Leren en lesgeven waarin de
leerling centraal staat en gebaseerd op coaching, vertrouwen en zelfverantwoordelijkheid.
Vanuit deze visie is de onderwijsorganisatie ingericht, dat biedt ook voor de toekomst volop kansen
voor lestabellen, het curriculum, (online) leermateriaal en een doordachte inzet van ICT.
We kunnen dan ook met recht zeggen:
‘Onderwijs volgt onze leerling’
‘Organisatie volgt onze visie’

Na vijf jaar pionieren en groei worden effecten van de inspanningen zichtbaar. Resultaten van een
toekomstgerichte visie, van innovatieve ambities en ambitieuze doelen, van bevlogen pioniers en
vooral van hard (samen)werken. We zien kernelementen zoals coaching, thematisering van vakken,
een gedeelde verantwoordelijkheid tussen docent-leerling, een Lumion-academie en een lessentabel
Procesbeschrijving ‘Lumion -Ruimte voor Leren’ - 2

in de vorm van een ‘blokkenrooster’. We zien leerlingen die zelfstandig keuzes maken in de leerstof,
we zien docenten die ruimte en vertrouwen schenken aan leerlingen, met name in het ‘hoe’ van leren.
Kortom, een toekomstgerichte school die er uitstekend in slaagt om de leerling centraal te stellen. Een
leergemeenschap die gepersonaliseerd leren realiseert en daarmee een ‘koploper’ vormt voor andere
VO-scholen in Nederland. Deze procesbeschrijving brengt het ontwerp en de ontwikkeling daarvan in
beeld aan de hand van de tweedeling onderwijsontwikkeling en organisatieontwikkeling.
Deze procesbeschrijving dient als een inspiratiebron en als good practice. Deze procesbeschrijving is
mede tot stand gekomen door ondersteuning van de VO-Raad en het project ‘Leerling 2020’ in het
leerlab ‘Docent als didactische coach’.
We wensen de lezer veel inspiratie toe.

Ewald Weiss
Sufayil Dönmez
Het team van Lumion

Procesbeschrijving ‘Lumion -Ruimte voor Leren’ - 3

Inhoudsopgave
Inleiding
Inhoudsopgave
1. Een toekomstgerichte kijk op leren en onderwijs
1.1 Lumion en Zo.Leer.Ik!
1.2 ICT als accelerator van gepersonaliseerd leren
2. De start van Lumion
2.1 Ontstaan
2.2 Inspiratie voor het onderwijsontwerp
3. Visie
3.1 Visiebouwstenen voor leren en onderwijs
3.2 Visiebouwstenen voor medewerkers en professionaliteit
3.3 Het DNA van Lumion
3.4 Visieontwikkeling
3.5 Ondersteuning aan visieontwikkeling
4. Coaching
4.1 Wat is coaching, wat is het doel?
4.2 Het coachgesprek
4.3 Coaching in ontwikkeling
5. De innovatie-expeditie
5.1 Expeditie kaders
5.2 Kritische succesfactoren
6. De ervaring van Lumion
6.1 Coaching
6.2 Digitaal leren & leermateriaal
6.3 Wat onderscheidt Lumion?
7. Hoe verder?
7.1 Ontwikkelthema’s en vragen
8. Bronnen
8.1 Interne bronnen
8.2 Externe bronnen
Colofon

Procesbeschrijving ‘Lumion -Ruimte voor Leren’ - 4

1. Een toekomstgerichte kijk op leren en onderwijs
Lumion is een jonge school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam Nieuw-West. Een school die vanaf de start door-en-door gericht is op de leerling. Lumion docenten geven de leerlingen veel vertrouwen en volop ruimte voor het maken van eigen keuzes in leren en planning. De inrichting van het
leer- en onderwijsproces sluit hier optimaal op aan, denk aan de geavanceerde lesroosters (blokken),
coaching en keuzeworkshops. Leerlingen van Lumion voelen, ervaren deze ‘ruimte voor leren’. Leerlingen waarderen deze ruimte en autonomie zoals blijkt uit recente interviews en tevredenheidsonderzoeken.
Veel Nederlandse VO-scholen denken na over en maken stappen richting gepersonaliseerd leren. Lumion is een van de eerste scholen die gepersonaliseerd leren een eigen inhoud en betekenis heeft
gegeven en dit in praktijk heeft gebracht.
De eerste mavo-eindexamenresultaten van 2016 zijn van een uitstekend niveau. Ruimte voor talentontwikkeling en zelfverantwoordelijk leren blijkt prima samen te gaan met goede leerresultaten.
De onderwijsdoelen van Lumion samengevat:
• Gepersonaliseerd leren
• Talentontwikkeling van leerlingen
• Leerlingen ontwikkelen zelfsturing
• Prima leerresultaten
• Zelfverantwoordelijk leren
Leerlingen van Lumion worden op deze wijze uitstekend voorbereid op de toekomst. Met een stevig
fundament van kernvakken: de talen en wiskunde. Lumion denkt dat de leerlingen van nu in de toekomstige maatschappij behalve kennis andere vaardigheden nodig hebben.
Dit zijn brede, persoonsgerichte vaardigheden, die vooral gericht zijn persoonsontwikkeling. Daarmee
worden vaardigheden bedoeld zoals zelfregulering (bewuste keuzes kunnen maken), samenwerken,
communiceren en creativiteit.
Leerlingen worden gedurende hun
schoolloopbaan direct en indirect door
docenten en coaches aangemoedigd om
deze vaardigheden te ontwikkelen. In
coachgesprekken leren leerlingen om
haalbare leerdoelen te stellen en een
planning te maken. Maar ook om bijpassende leerstrategieën te bepalen en te
reflecteren op hun eigen studiegedrag.
De ontwikkeling van deze brede vaardigheden wordt mede mogelijk gemaakt
door het team van docenten en coaches.
Zij geven leerlingen ruimte voor eigen
keuzes. Bijvoorbeeld hoe leerlingen opdrachten gaan verwerken: alleen of samen met andere leerlingen, digitaal of analoog, opzoeken of
onderzoeken, presentatievormen.
Voor Lumion betekent ‘gepersonaliseerd leren’ dat de leerling –met zijn talenten- wordt gezien, herkend en erkend. Pas dan komen de talenten van leerlingen optimaal tot ontwikkeling onder begeleiding van de docenten en coaches. Pas dan kan het team van Lumion onderwijs op maat, passende
begeleiding en coaching van de leerling realiseren. Gepersonaliseerd leren is in de visie van Lumion
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sterk verbonden aan de regie van de leerling voor het eigen leerproces: zelfverantwoordelijk leren en
keuzes kunnen maken.
Door deze krachtige focus op talentontwikkeling en zelfverantwoordelijkheid is bij de leerlingen waarneembaar een hoge motivatie en betrokkenheid waar te nemen. Uit recente gesprekken met leerlingen, docenten en coaches is af te leiden dat er bijna altijd sprake is gemotiveerde leerlingen. Leerlingen die betrokken zijn bij de leertaken maar ook betrokken zijn bij medeleerlingen en de school.
Lumion wil het ontwerp van leren en lesgeven in de komende jaren verder verdiepen, vernieuwen en
verfijnen. Het aankomende schoolgebouw biedt weer volop nieuwe kansen en mogelijkheden om de
ruimte zo goed als mogelijk te laten aansluiten op eigentijds en gepersonaliseerd leren. Het nieuwe
schoolgebouw wordt ingericht worden vanuit het perspectief van de leerling. Bijvoorbeeld met clusters -groepen van lokalen en leerpleinen- die door een begrensde omvang de leerlingen het gevoel
van veiligheid en vertrouwen geven. Maar ook zodanig ruim en open van karakter zijn dat alle leerlingen er kunnen leren en werken op wijze die het beste bij hen past.

1.1 Lumion en Zo.Leer.Ik!
Om de visie op leren en persoonsontwikkeling te realiseren werkt Lumion samen met het netwerk
Zo.Leer.Ik! Deze groep van ruim twintig scholen voor voortgezet onderwijs laat zich inspireren door
het Zweedse onderwijsmodel ‘Kunskapsskolan’.
Zo.Leer.Ik! werkt aan talent en biedt onderwijs waarmee elke leerling het beste uit zichzelf
haalt. Hoge leeropbrengsten, het optimaal benutten van onderwijstijd en het talent van leerlingen als uitgangspunt zijn de kernbegrippen van Zo.Leer.Ik!
Zo.Leer.Ik! wil een school creëren waar leerlingen leren, waar ze dagelijks worden gestimuleerd
om te presteren en waarin verschillen tussen mensen uitgangspunt zijn in plaats van een hindernis. Zo.Leer.Ik! zorgt ervoor dat leerlingen gedurende de opleiding steeds hun doel voor
ogen houden.
Lumion werkt samen met en in het netwerk Zo.Leer.Ik! en laat zich daarin inspireren door de ideeën
van het Zweedse model ‘Kunskapsskolan’ op gepersonaliseerd leren.
De volgende onderwijskundige bouwstenen, zijn in meer of mindere mate gebaseerd op het concept
en ideeën van Zo.Leer.Ik!:
• Persoonlijke (didactische) coaching vormt een belangrijke basis voor de gewenste ontwikkeling
van de leerlingen. Door coaching ontwikkelen de vaardigheid tot zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren.
• Digitaal leermateriaal. Lumion verkent in 2016-2017 het digitale leermateriaal van Zo.Leer.Ik! en
Kunskapsskolan. Het digitale leermateriaal is in ontwikkeling als ‘KED-Portal’, een online portaal
met digitaal leermateriaal dat leerlingen in staat stelt om eigen leerdoelen en keuzes te bepalen.
• Variatie in onderwijsactiviteiten: een gevarieerd aanbod aan seminars (instructielessen), colleges,
onderzoek, workshops, communicatiemomenten en presentaties. Na de invoering van coaching is
‘variatie in onderwijsactiviteiten’ een belangrijk ontwikkelingsthema voor de komende jaren.
• Leren in samenhang. Vakken, vakgebieden en thema’s worden met elkaar verbonden en niet meer
als een apart vakken gezien.
• De inzet van ‘Stroom’, een online plannings- en volgsysteem voor docenten maar vooral ook voor
de leerlingen.
• Roostering van onderwijstijd in blokken in plaats van klokuren. Deze indeling van de onderwijstijd
biedt ruimte voor clustering van leerinhouden maar ook meer ruimte voor zelfstandig leren en
werken van de leerlingen.
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1.2 ICT als accelerator van gepersonaliseerd leren
Elke leerling van Lumion beschikt over een iPad, dat is
vooral het zichtbare deel van ICT voor ouders en leerlingen.
De aanwezigheid van een iPad voor elke leerling is een
voorwaarde om digitale leermiddelen in te kunnen zetten.
De brede inzet van digitale leermiddelen vormt een belangrijke conditie om gepersonaliseerd leren te kunnen realiseren.
Lumion vindt dat ICT en technologie een belangrijke ondersteuning is voor leren en lesgeven. Zelfstandig leren en
verantwoordelijk leren wordt in mede mogelijk gemaakt
door ICT. Denk daarbij aan de inzet van de iPads maar ook
de digitale leermaterialen en het online systemen als ‘SOMtoday’ en ‘Stroom’.
Behalve een ICT-infrastructuur, zoals iPads, Wi-Fi en glasvezelinternet, heeft Lumion een sterke behoefte aan goed
digitaal leermateriaal om de onderwijsdoelen te behalen. De landelijke ontwikkeling en beschikbaarheid van rijk en krachtig digitaal leermateriaal blijft echter in tempo achter bij de ontwikkelingsgroei
en behoefte van Lumion.
ICT, media en technologie wordt ingezet ter ondersteuning van leren, lesgeven en in de ondersteunende processen zoals administratie.
In het primaire proces, leren en lesgeven:
• Digitale educatieve leermaterialen die onderdeel zijn van
educatieve methodes die ingezet worden. Dit online leermateriaal is veelal afkomstig van landelijke educatieve uitgevers zoals Noordhoff, Malmberg en Thieme Meulenhoff.
Opvallend is dat er behoorlijke verschillen zijn in het ontwerp, de uitvoering en kwaliteit van het online leermateriaal. Van ‘plat’ gedigitaliseerde leerlingenboeken tot een rijke online leeromgeving met veel uitdaging en interactie met
de leerling.
• ‘Showbie’ wordt in toenemende mate ingezet binnen de
school. Showbie is ‘app’ voor de iPad waarmee leerlingen
werk kunnen inleveren bij de docent. De docent voorziet
het werk van feedback en een beoordeling en plaats het werk weer terug in Showbie zodat de
leerling het terugziet.
• Een pilot met het digitale leermateriaal van Kunskapsskolan, de ‘KED-portal’. Dit is een online
leerportaal, nog in ontwikkeling, waarin voor leerlingen de meeste instructies, leermateriaal en
opdrachten voor alle vakken gereed staat. Als het leerportaal ver genoeg is doorontwikkeld, vervangt het op termijn digitale leermaterialen bij methodes met stappenplannen, routes en rijke
opdrachten.
• Officetoepassingen voor het uitwerken van opdrachten en projecten. Leerlingen zetten vooral
Office365 in: Word, OneNote en PowerPoint.
In de ondersteunende bedrijfsprocessen van Lumion worden ingezet:
• SOMtoday voor leerlingenadministratie en als leerlingvolgsysteem.
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•
•

Een pilot met Stroom, het leerlingplan- en leerlingvolgsysteem van Kunskapsskolan wordt overwogen.
Office365: Word, Excel, Outlook, OneNote en PowerPoint.
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2. De start van Lumion
2.1 Ontstaan
De ontstaansgeschiedenis van Lumion is sterk verbonden aan de onderwijsontwikkeling in het stadsdeel Amsterdam Nieuw-West.
In 2008 werd ten eerste maal de behoefte gesignaleerd aan een nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Op dat moment was er in Amsterdam sprake van ‘staand beleid’ op bestuurlijke en stedelijk
niveau zoals door de vereniging OSVO (Vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs) en de gemeente vastgelegd in het ‘Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO)’.
Binnen Amsterdam Zuidwest hadden meerdere besturen de ambitie voor het oprichten van een
nieuwe school voor voortgezet onderwijs (Amarantis, CEDER en Progresso). In eerste termijn was het
de bedoeling dat de twee besturen Amarantis en CEDER samen een nieuwe school zouden oprichten.
Dit initiatief strandde na het faillissement van Amarantis. In nauwe bestuurlijke afstemming is besloten dat het bestuur Progresso de nieuwe school zou oprichten, onder de naam Caland2, vanaf 2016
onder de naam Lumion.
Voor Progresso was de bestuurlijke verantwoordelijk voor de leerlingen in Amsterdam Nieuw-West
een zwaarwegende driver om Lumion in hoog tempo te starten, er leek een aanzienlijk tekort aan
lesplaatsen in Amsterdam Nieuw-West te ontstaan. Deze bestuurlijke verantwoording gecombineerd
met de ambities van Progresso ten aanzien van leerlingen (leren en onderwijs) en medewerkers (professionele ontwikkeling) werd gedeeld door de Raad van Toezicht.
De tijdsspanne tussen het definitieve besluit voor de oprichting van
Caland2 en start van de school in 2012 was slechts zes maanden. Een
bijzondere factor in deze periode bleek het loting- en matchingsysteem
VO-leerlingen Amsterdam te zijn. In eerste termijn waren honderd leerlingen uitgeloot voor de nieuw op te richten school van CEDER/Amarantis. Progresso heeft deze leerlingen actief opnieuw uitgenodigd, het resultaat daarvan was dat het eerste cohort leerlingen een
feit was. Caland2 ging van start!

2.2 Inspiratie voor het onderwijsontwerp
In de voorbereidingsfase hebben de Lumion-pioniers onderwijsinitiatieven en innovatieprojecten bekeken die mogelijk koppelvlak hadden met hun ideeën over persoonlijk, kind- en toekomstgericht
onderwijs. De VO-sector bevond zich in 2012 in een overgangsfase van (langdurig) opbrengstgericht
werken naar de eerste, nog prille, vernieuwingsprojecten richting gepersonaliseerd leren. Er was op
dat moment nog geen sprake van een landelijke sectorbrede impuls zoals ‘Leerling 2020’ en de
“Doorbraakproject gepersonaliseerd leren met een doordachte inzet van ICT’.
In dezelfde periode maakte het Nederlandse voortgezet onderwijs voor het eerst kennis met het onderwijsconcept gepersonaliseerd leren Kunskapsskolan uit Zweden. Een Zweedse scholengroep die
een concept van leren en onderwijs heeft ontworpen en ingericht vanuit het toekomstperspectief van
de van leerlingen van nu. Wat hebben de leerlingen van nu in de toekomst nodig aan bagage, zowel
cognitief als persoonsgericht?
Het onderwijskundig en organisatieontwerp van Kunskapsskolan is sterk gericht op een maximale talentontwikkeling van de leerlingen, vooral door een krachtige focus op leerdoelen en diepe ondersteuning van leerlingen door persoonlijke en didactische coaching. Deze ideeën sloten aan bij de pioniers van Lumion.
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Met ondersteuning van de stichting Kennisnet (Frans Schouwenburg) en de VO-Raad (Leerling 2020) is
het Nederlandse scholennetwerk Zo.Leer.Ik! gestart. Hieraan nemen VO-scholen deel die inspiratie
putten uit de ideeën van Kunskapsskolan en in meer of mindere mate hun onderwijs hierop inrichten.
Lumion neemt daarna vanaf 2015 deel aan het Leerling2020 leerlab ‘De docent als didactische coach:
hoe ziet de veranderende rol van de docent als didactisch coach eruit?’. De leerlabs zijn onderdeel van
het project Leerling2020 (VO-Raad) en het ‘Doorbraakproject gepersonaliseerd leren met een doordachte inzet van ICT’ (ministerie van EZ en OCW).
In dit leerlab werkt Lumion met een zestal andere scholen samen die zich eveneens baseren op het
onderwijsconcept van ‘Zo. Leer.Ik!’. In de leerlabs worden de scholen ondersteund bij het versnellen
van gepersonaliseerd leren in de school en delen deelnemende scholen ervaringen en good practices
in het veranderingsproces.
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3. Visie
De huidige visie op leren en onderwijs van Lumion is vooral gebaseerd op visionaire ideeën, vooral
afkomstig van de bestuurder en de directeur. In dit hoofdstuk wordt de visie vanuit het formele perspectief beschreven, vooral gebaseerd op visie- en plandocumenten. De ervaring en beleving van de
visie wordt in hoofdstuk 6 beschreven, vooral gebaseerd op interviews op alle lagen.
Het proces van visieontwikkeling.
Het formuleren en verder ontwikkelen van de visie van de school is een iteratief proces gebleken.
In de voorbereidingsfase en pioniersfasefase van
Lumion zijn de initiatiefnemers en kwartiermakers vanuit een set informele ideeën en concepten voor kindgericht leren en gepersonaliseerd
onderwijs aan de slag gegaan. Gaandeweg de
eerste vier jaren is deze conceptvisie als een proces verder herijkt, bijgesteld en (ten dele) vastgelegd. De visie van Lumion zal ook komende jaren
als een voortdurend proces worden verdiept en bijgesteld.

3.1 Visiebouwstenen voor leren en onderwijs
Lumion heeft in de visie op leren en onderwijs een gerichte focus op twee visiebouwstenen: de visie
op de leerling en de visie op leren en persoonsontwikkeling.

Visiebouwsteen
leren

Lumion streeft naar leerprocessen die worden gekenmerkt door
‘zelfstandig leren en werken’.
Zelfstandig leren in de betekenis:
•

De leerling plant en organiseert zelf;

•

De leerling stelt zelf groepen samen.

Zelfstandig werken in de betekenis:
•

Een goede opdracht;

•

Fasen van een les;

Visiebouwsteen
leren

Lumion brengt in de vakken (het formele curriculum) zo veel als
mogelijk samenhang aan.

Visiebouwsteen
leren

Lumion streeft naar ‘adaptief leren’ met de inhoud:

Visiebouwsteen
leerlingprofiel

•

In toenemende mate zelfstandig leren en handelen;

•

Samen met anderen en in samenhang leren;

•

Reflecteren op de inhoud en proces;

•

Leren in doorlopende leerlijnen;

•

Leren in reële contexten.

De Lumion leerling:
•

Is onderzoekend;

•

Voelt zich thuis en ontplooit zijn vaardigheden;

•

Wordt gekend en gewaardeerd;

•

Wil graag leren;

•

Wil geïnspireerd en uitgedaagd worden;
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•

Wil steeds meer verantwoordelijkheid dragen;

•

Staat open voor anderen;

•

Gaat steeds bewuster kiezen.

Kernwaarden van de
Lumion leerling

•
•
•

Onderzoekend;
Leerling voelt zich thuis;
Leerling ontplooit zijn vaardigheden.

Visiebouwsteen
leergemeenschap

Lumion staat voor een lerende gemeenschap van leerlingen en
docenten, met deze typische kenmerken:
•
•
•

Creatief en ambitieus;
Grensverleggend en betrokken;
Lerend en vrij.

3.2 Visiebouwstenen voor medewerkers en professionaliteit
De docenten en het team vormen gezamenlijk het sociale kapitaal van Lumion. Het sociale kapitaal is
voor Lumion het krachtigste instrumentarium om de visie op leren en onderwijs en daarmee de organisatiedoelen te kunnen realiseren.
De visie ademt een krachtige focus op de docent, het team als kritische succesfactor.
Visie op de docent
Docentprofiel

Een docent, medewerker:
• Wordt gekend en gewaardeerd;
• Is geïnspireerd en gedreven;
• Is kritisch naar zichzelf en anderen;
• Wil onze doelen bereiken;
• Verantwoordelijk voor taken en afspraken;
• Je gaat uit van het teambelang;
• Je bent bevlogen, tracht anderen en leerlingen te inspireren;
• Je geeft jezelf en anderen ruimte om fouten te maken.

Kernwaarden van de
Lumion-docent

•
•
•

Visie: strategie

De strategie om de visie op werken en de docent te realiseren:
• Alle docenten nemen binnen de school de rol van persoonlijk en didactische coach;
• Alle docenten organiseren en zetten wekelijks een dagdeel
in voor overleg en professionele ontwikkeling;
• De teams centraal en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Docenten werken in teams samen, in de vorm van gezamenlijke verantwoordelijkheid, geleid door een groep van
teamleiders die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de
teams;
• Professionalisering wordt bij voorkeur intern gerealiseerd
op basis van het principe ‘train-de-trainer’.

Ontdekken;
Vertrouwen;
Ontplooien.

3.3 Het DNA van Lumion
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Het DNA van Lumion (in opbouw)

Leerling

Docent

Management

Vertrouwen

X

X

X

Respect
Eigenaarschap
Leerlingen-docente vormen een lerende gemeenschap
Leerling-Docent-Ouders
Eigen verantwoordelijkheid
Gezamenlijk verantwoordelijkheid
Zelfbewust leraarschap
Werken in teams
Gedeeld leiderschap
Visionair en innovatief leiderschap

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3.4 Visieontwikkeling
Lumion gaat nu (2017) over naar een ontwikkelingsfase waarin de school als organisatie sterk gaat
groeien. Deze groei vereist ten aanzien van de visie en ontwikkelingsdoelen:
1. Samenhang en overzicht ten aanzien van de ontwikkelingsdoelen.
2. Duidelijkheid en transparantie. Dit draagt bij aan een cultuur van werken die gebaseerd op een
herkenbare stip aan de horizon en heldere beelden bij de route daarnaartoe.
3. Voortdurende focus op richting, door een beperkte set van ambitieuze doelen. Om samenhang en
coherentie nu en vooral in de toekomst in het team te realiseren en behouden is het aan te raden
om focus aan te brengen in de ontwikkelingsdoelen.
De huidige visie kan op onderdelen worden herijkt, uitgebreid en worden aangescherpt. Ook dit is
geen gebeurtenis maar een continuproces. Zoals in de ontwikkelingsvragen van hoofdstuk 7 verder
wordt uitgewerkt, kunnen de volgende visiebouwstenen hierin aan bod komen:
Gepersonaliseerd
leren

De huidige visie op leren en lesgeven inbedden in een breder
kader, bijvoorbeeld persoonlijk of gepersonaliseerd leren.
Ontwikkelen van de visiebouwsteen gepersonaliseerd/persoonlijk leren. Met de verbindingen naar Zo.Leer.Ik!

Persoonsvorming

Ontwikkelen en expliciteren van een visiebouwsteen persoonsvorming waarin de huidige visie-elementen ten aanzien van de
e
leerling worden gekaderd in een schooleigen set van Lumion 21
eeuwse vaardigheden (het DNA van de leerlingen van Lumion).
Verbinding met coaching als diepe ondersteuning van de persoonsvorming van leerlingen.

Leerstofaanbod

Een visiebouwsteen gericht op de wijze waarop thematisering
en clustering van leerinhouden in de toekomst er uit gaat zien.
In verbinding met Zo.Leer.Ik! en de balans tussen analoog en
digitaal leermateriaal.
In deze visiebouwsteen kan richting worden gegeven aan de
wijze waarop Lumion de didactische aanpak naar de toekomst
ziet en gaat ontwikkelen: een rijke variatie aan lessen, leervormen en didactische werkvormen.

Toetsen en evalueren

Visieontwikkeling op toetsen en evalueren in de context van de
doelen ten aanzien van gepersonaliseerd leren. De waarde van
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toetsen en evalueren herbepalen en expliciteren.
ICT & technologie

Ontwikkelen van een visiebouwsteen op een doordachte inzet
van ICT, media en technologie. Hierin kunnen twee elementen
een rol spelen:
- ICT als leerdoel (ICT-geletterdheid)
- ICT als middel om leer- en onderwijsprocessen te versterken.

Visieproces

De visie vertalen naar een set van kernwaarden. Op basis van de
kernwaarden kan de transfer worden gemaakt naar het laden
van de visie. Inhoud en betekenis geven in waarneembaar gedrag. Dit leidt tot een gezamenlijke stip aan de horizon en een
gezamenlijke taal hierbij.

3.5 Ondersteuning aan visieontwikkeling
Het verder ontwikkelen van de visie, vooral de aspecten die persoonlijk/gepersonaliseerd raken kan
worden ondersteund door deze visiemodellen:
1. Piramide van Daniel Kim
2. Matrix betekenisgeving gepersonaliseerd leren (OMJS)
3. Negen netwerkpunten naar gepersonaliseerd leren (David Hargreaves)

Piramide van Daniel Kim
De piramide van Daniel Kim, Amerikaans onderwijsinspirator, maakt het belang zichtbaar van
een doelgerichte organisatie en doelgerichte
veranderingsprocessen (Lumion: groei en opschaling).
In de ontwikkeling van onderwijsorganisaties is
een onderscheid te maken tussen verschillende
lagen: er is sprake van een hiërarchie van keuzes. Daniel Kim geeft deze weer in een piramide.
Een groei- en veranderproces naar gepersonaliseerd leren wordt kansrijker als de innovatie
gestoeld is op een gedeelde visie die vervolgens
weer gebaseerd is op de dialoog binnen het
team. De reikwijdte van de veranderdoelen en de impact op de schoolorganisatie bepalen hoe breed
en diep het fundament moet zijn.

Matrix betekenisgeving gepersonaliseerd leren (OMJS)
In de matrix van betekenisgeving komen zes basisdimensies van gepersonaliseerd leren bij elkaar, als
met elkaar verbonden bouwstenen voor een schooleigen visie op en betekenis van gepersonaliseerd
leren. Door de zes dimensies samen met het team te onderzoeken en uit te lijnen ontstaat een krachtige gedeelde betekenis, inhoud en reikwijdte. Het spectrum aan dimensies is een vloeiend model en
kader. De set kan door de school aangevuld en uitgebreid worden met nieuwe dimensies en aspecten
die passen bij de schooleigen visie op gepersonaliseerd leren.
MATRIX VAN BETEKENISGEVING GEPERSONALISEERD LEREN
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Leraar centraal
Regie

Leerling centraal

Gepersonaliseerd leren

Leerlinggestuurd
Persoonlijk leren

Waar staat de school nu?
Waar wil de school komen?
Aandachtspunten

Eigenaarschap

Volgt de leraar

Begrijpt

Investeert

Is autonoom

Waar staat de school nu?
Waar wil de school komen?
Aandachtspunten

Motivatie

Extrinsiek

Intrinsiek

Waar staat de school nu?
Waar wil de school komen?
Aandachtspunten

Betrokkenheid

Passief

Actief

Verbindend

Flow

Waar staat de school nu?
Waar wil de school komen?
Aandachtspunten

Evaluatie en toetsing

Summatief

Formatief

Waar staat de school nu?
Waar wil de school komen?
Aandachtspunten

Houvast door dieptes (David Hargreaves)
Een betekenisvol en belangrijk houvast op het geheel van gepersonaliseerd leren is ontwikkeld door
David Hargreaves (2006). Het kader van Hargreaves op gepersonaliseerd leren levert concreet houvast
op ten aanzien van:
• Het curriculumontwerp van gepersonaliseerd leren;
• Het organisatieontwerp van gepersonaliseerd leren;
• Leiderschap dat nodig is voor de innovatie.
Hargreaves identificeert negen, onderling met elkaar verbonden, toegangs- en netwerkpunten. De
negen ‘gateways’ tot gepersonaliseerd leren met als doelstelling om het leren te verbeteren.
De negen netwerkpunten (gateways) zijn:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curriculum;
ICT en nieuwe technologieën;
Leren leren;
Toetsing en evaluatie;
Advies en support;
Mentoraat en coaching;
De leerling in het ontwerp en uitvoering
betrekken;
Herijking team en crew;
Ontwerp en organisatie.

Door een krachtige visie en focus op deze negen netwerkpunten te ontwikkelen kan Lumion voldoende ‘diepte’ in vier kernindicatoren van gepersonaliseerd leren realiseren.
• Diep leren
• Diepe ervaringen
• Diep leiderschap
• Diepe ondersteuning
Om verbindingen tussen de negen
netwerkpunten en de vier dieptes
zichtbaar te maken heeft David
Hargreaves de netwerkpunten
geclusterd in groepen. Groepen
van factoren (netwerkpunten) die
leiden tot de vier dieptes van gepersonaliseerd leren.
De negen netwerkpunten en vier
dieptes helpen de school om de
schooleigen kritische succesfactoren van gepersonaliseerd leren te
identificeren en bepalen. Het kader genereert bovendien een verdiept overzicht van de sleutelfactoren van gepersonaliseerd leren.
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4. Coaching
4.1 Wat is coaching, wat is het doel?
Coaching vormt een belangrijk onderdeel van de aanpak en ontwikkeling van leerlingen naar zelfverantwoordelijk leren. De inhoud en wijze van coaching is gebaseerd op het model didactisch coachen
van Kunskapsskolan. Lumion kiest in de huidige ontwikkelingsfase heel duidelijk voor persoonlijke coaching van leerlingen. In het geval van persoonlijke coaching voert de coach coachgesprekken met leerlingen een-op-een en meestal buiten de lessituatie.
Lumion verwacht dat leerlingen zich door
deze manier van coachen zich kunnen
ontwikkelen tot autonome en zelfstandige
leerlingen. Leerlingen die stap-voor-stap
eigenaar wordt van hun eigen leren.
Coaching draagt bij aan:
• De ontwikkeling van brede vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling, zoals
doelen kunnen stellen, plannen, reflecteren, onderzoeken;
• Het bereiken van goede leerresultaten.

Leerlingen van het tweede leerjaar (2016) hebben eenmaal per twee weken een coachgesprek
en ervaren coaching als een van ‘tops’ van Lumion. De coachgesprekken zijn altijd een-op-een
met de coach, zelden in groepsverband of in een les. Deze leerlingen ervaren de gesprekken
als ’eerlijk’ en ’oprecht’. De leerling wordt door de coach geprikkeld en uitgedaagd om oprecht
persoonlijk een eerlijk naar zichzelf te zijn.
Leerlingen in leerjaar vier geven aan dat de behoefte aan coaching afneemt, zowel in de loop
van de schoolloopbaan als in de loop van het schooljaar. Zij voeren coachgesprekken in een variatie van eenmaal per twee weken tot eenmaal per twee maanden. Opvallend is dat de leerlingen in het vierde jaar kritischer zijn naar kwaliteit van de coaches. Zij ervaren dan verschillen
in de wijze en kwaliteit van coaching.

Coaching betekent voor de Lumion leerling meer ruimte om eigen keuzes te maken in leren, doelstellingen vaststellen en studieplanning. Dit leidt tot hogere motivatie van de leerlingen en bevordert het
welbevinden. Coaching betekent dat de leerlingen, onder begeleiding van hun coach, hun eigen doelen stellen. Vervolgens gaan zij hieraan werken met als doel goede leerresultaten te behalen.
De coaches van Lumion begeleiden dit proces. Zij volgen het leerproces en de manier waarop de leerlingen hun doelen halen. Deze rol is duidelijk anders dan de rol van een mentor.
Elke leerling heeft een regelmatig een coachgesprek met de vaste coach. Gemiddeld hebben coach en
leerling eenmaal per twee tot drie weken een coachgesprek. Het aantal coachgesprekken is per leerjaar en per periode verschillend:
• In de leerjaren een en twee is de behoefte aan coaching hoog, in de hogere leerjaren neemt deze
behoefte geleidelijk af. Hieruit kunnen we afleiden dat leerlingen zich verder in hun schoolloopbaan ontwikkelen tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke leerlingen.
• Als de resultaten van de leerling achterblijven leidt dit meestal tot meer coachgesprekken.
Binnen Lumion zijn álle docenten opgeleid tot coach. Elke docent begeleidt 10 tot 15 leerlingen als
coach. Het moment van coaching is niet gepland in het lesrooster en is vrij. Meestal worden coachgeProcesbeschrijving ‘Lumion -Ruimte voor Leren’ - 17

sprekken buiten de lessen gevoerd. De rol van een Lumion docent verandert door coaching. De docent
wordt meer een begeleider in plaats van kennisexpert.
Coaches hebben de volgende taken:
• Leerlingen helpen om structuur in hun leerproces aan te brengen. Vooral door te ondersteunen bij het bepalen van doelen, leerstrategieën en een studieplanning;
• Leerlingen helpen om terug te kijken op hun
leren, een reflectieve houding ontwikkelen.
Bijvoorbeeld door terug te blikken op werk
dat de afgelopen week is gemaakt, het resultaat. Maar ook op de manier waarop de leerling dit heeft aangepakt. Wat heeft gewerkt?
Wat niet?
• Leerlingen helpen zich bewust te worden van zijn sterke en zwakke kanten;
• Leerlingen helpen om kritisch te blijven op hun taken;
• Coachgesprekken kunnen aanpassen op de behoeften van en het vermogen van de leerling.

Docenten van Lumion geven aan dat door coaching duidelijk een groeiend eigenaarschap bij de
leerlingen is waar te nemen. Eigenaarschap van leerlingen ten aanzien van leerresultaten, de
wijze van leren (leerstrategieën en leerstijlen) en studieplanning. Een andere opbrengst van
coaching is volgens hen dat de leerlingen zich meer en meer bewust zijn hoe zij het beste leren:
studieplanning, leerdoelen, leerstrategieën en reflectie. Tot slot geven docenten aan dat coaching positieve effecten heeft op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Zij zijn steeds beter in staat om zelfstandig keuzes te kunnen maken en besluiten te nemen. Tot slot geven docenten aan dat coaching leidt tot hogere betrokkenheid van de leerlingen.

4.2 Het coachgesprek
Binnen Lumion passen alle coaches een eenduidige gespreksstructuur toe. Een coachgesprek ziet er in
opbouw als volgt uit:
Vijf fasen van een coachgesprek
0.

Voorbereiding

De leerling bereidt zich op het coachgesprek voor door terug te blikken
op de afgelopen periode, wat ging goed, wat niet? Heb ik mijn gestelde
leerdoelen behaald? De leerling blikt vooraf ook vooruit naar de komende periode; wat ga ik leren? Hoe ga ik leren? Wanneer ga ik leren?
De coach bereidt zich voor door de leerresultaten in leerlingvolgsysteem na te lopen en feedback van andere docenten te bekijken.

1.

Introductie

Voorbeeldvraag: ‘Hoe gaat het met je?’
‘Wat voor leuks heb je gedaan de afgelopen week?’
De coach schept in de start van het coachgesprek een veilige sfeer. De
vragen zijn gericht op zowel feiten als persoonlijke aspecten. Dit kan
betekenen dat een coach start met praten over ‘ditjes en datjes’ om
vervolgens verder te gaan tot de ‘orde van de dag’, het leren van de
leerling.
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2.

Huidige status

Voorbeeldvraag: ‘Heb je jouw doelen behaald?’
‘ Wat heb je deze week geleerd?’
De coach start het gesprek met een overzicht van met de huidige stand
van zaken, de gestelde doelen en de behaalde resultaten. Vervolgens
geeft de leerling zijn/haar mening hierover.

3.

Doelen stellen

Voorbeeldvraag: ‘Wat zijn jouw doelen voor de komende week?’
‘Wat ga je leren (leerdoelen)? Hoe ga je dat leren (werkdoelen)?”’
De coach en de leerling gaan in het coachgesprek doelen stellen. Bij
Lumion gaat het dan om concrete leer- en werkdoelen voor de korte
termijn. De coach maakt daarbij wel altijd de verbinding met de lange
termijn doelen van de leerling.

4.

Strategieën kiezen

Voorbeeldvraag: ‘Hoe plan je je tijd om je leerdoelen te halen?’
‘Wat voor ondersteuning of begeleiding denk jij nodig te hebben?”’
In deze fase van het coachgesprek bepaalt de leerling, met ondersteuning van de coach, de studieplanning en de wijze waarop de leerling de
gestelde doelen gaat behalen. Hoe pak ik het aan? Wie heb ik daarbij
nodig?

5.

Conclusie

Voorbeeldvraag: “Wat waren de meest belangrijke punten van ons
gesprek?”
In de laatste fase van het coachgesprek worden de vervolgstappen van
de leerling besproken. De coach en de leerling kijken allebei terug op
het verloop en de kwaliteit van het coachgesprek.

4.2 Coaching in ontwikkeling
Lumion heeft al in een korte tijd een stevige en schoolbrede basis van coaching gerealiseerd. Coaching
voor alle leerlingen, en met elke docent als coach. Coaching is een belangrijke stap om leerlingen op
weg naar zelfstandig leren en zelfstandig werken te brengen.
Het is een bewuste keuze om alle docenten op te leiden tot coach. Alle docenten passen dezelfde
wijze van coachen toe. Dit is een belangrijke voorwaarde om coachen te verdiepen en te verbreden.

Ouders geven duidelijk aan geïnformeerd te willen worden over de aanpak, inhoud en proces
van coaching. Zij zijn sterk geïnteresseerd in de wijze hoe zij als ouder de coaching van Lumion
kunnen ondersteunen en verdiepen. Al met al hebben ouders zeer positieve verwachtingen
van coaching. Ze verwachten dat de positieve benadering van coaching het kind ‘sterker’
maakt.

Lumion zal coaching in de komende jaren verder ontwikkelen en verdiepen. Lumion gaat een werkwijze onderzoeken en ontwikkelen waarmee leerlingen zelfstandig coachnotities en coachafspraken kunnen vastleggen. Ouders worden in de nabije toekomst nog meer betrokken bij coaching, als ‘educatief
partner’. Niet alleen door informatie te geven maar ook door hen actief in het coachproces te betrekken, bijvoorbeeld in een lange-termijn-doelen-gesprek tussen coach, leerling en ouder.
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Nu zet Lumion persoonlijke coaching in. Lumion gaat onderzoeken of in alle leersituaties, dus ook
instructielessen en workshops bij vakken, coaching ingepast kan worden (didactisch coachen).
Lumion verkent in 2016-2017 de bruikbaarheid en mogelijkheden van de KED-Portal. Dat is een portaal me digitaal leermateriaal in losse blokken (steps) en meerdere niveaus (rubrics). Dit leermateriaal
biedt de leerling ruimte om meer eigen keuzes te maken ten aanzien van leren. Kortom, ruimte voor
leren!
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5. De innovatie-expeditie
Lumion is gestart in 2012 als een nieuwe school. Dat is een uitgangspunt dat veel ruimte geeft voor
nieuwe ideeën en innovatief onderwijs- en organisatieontwerp in vergelijking met het uitgangspunt
voor veranderingen van bestaande scholen. In de tijd gezien kunnen vijf fases van organisatieontwikkeling van Lumion worden onderscheiden:

5.1 Expeditie kaders
Op basis van een flink aantal gesprekken in de school
en visie- en plandocumenten zijn een aantal kritische
succesfactoren te identificeren. Kritische succesfactoren die inzicht verschaffen in het proces van ontwikkeling van Lumion. Welke beleidskeuzes en strategieën bleken tot te leiden tot het onderwijs en de
organisatie van Lumion? Waardoor en op welke wijze
werd het team het sociale kapitaal van Lumion? Welke fundamenten voor het onderwijsontwerp bleken
het verschil te maken, waarom?
In dit tabel hieronder worden deze geïdentificeerde
succesfactoren beschreven. Deze succesfactoren
tegelijk worden geplaatst in het framework ‘Coherence’ van Michael Fullan. Hiermee worden de succesfactoren van Lumion verbonden aan resultaten
van internationaal onderwijsonderzoek en ontstaat
een meerdimensionaal inzicht.
In hoofdstuk 8 worden een aantal ontwikkelvragen
voor Lumion voor de (nabije) toekomst aangereikt.
Deze zijn mede gebaseerd op de kritische succesfactoren en mogelijke effecten daarvan voor onderwijsen organisatieontwikkeling, voor de nabije de toekomst.

Samenwerken gaat niet slechts om het
creëren van een plek waar mensen zich
goed voelen, maar om het cultiveren van
ieders deskundigheid ten behoeve van een
collectief doel.

Focus is niet slechts een kwestie van het
formuleren van doelen. Het is een proces
dat initiële en voortdurende betrokkenheid
behoeft.
•
•
•
•

Doelgerichtheid
Doelen met impact
Duidelijke strategie
Leiderschap bij verandering

• Groeicultuur
• Lerend leiderschap
• Verander- en verbetercapaciteit vergroten
• Collegiaal leren

Cultiveren
van de
samenwerking

Focus op
richting

Leiderschap

Als we een
Slim verantwoorden
effectief verantwoordingsbeleid
willen hanteren,
dan moeten
we voorwaarden
ontwikkelen om een “intern
verantwoordelijkheidsgevoel” te
maximaliseren en interne verantwoording
omkaderen en versterken met externe
verantwoording.
• Interne verantwoordelijkheid
• Externe verantwoording

Verdiepend
leren

We moeten
onze focus
verleggen naar een
verdiepend begrip van
het leerproces en hoe we
dit kunnen beïnvloeden. Dit
vraagt om kennisopbouwende
partnerschappen voor alle betrokkenen.

• Duidelijkheid geven over leerdoelen
• Precieze pedagogiek
• Praktijk veranderen door het vergroten
van verbeter- en verandercapaciteit

Leiderschap
Nooit eerder was het zo belangrijk om je eigen leider
te zijn. Zorg voor coherentie in deze chaotische tijd.

• Beheers het Raamwerk
• Leiderschapsontwikkeling op alle niveaus

In Coherentie-raamwerk, een dynamisch, aanpasbaar actie-framework, onderscheidt Michael Fullan
als vijf bouwstenen voor een succesvolle onderwijsorganisatie of veranderingsproces:
1. Focus op de goede richting om een collectief doel te bereiken;
2. Samenwerkingsculturen creëren en individuele rollen en teamrollen verduidelijken;
3. Verdiepend leren om verbeteringen te versnellen en innovatie te cultiveren;
4. Verzekeren van verantwoordelijkheid van binnenuit.
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5. De kern van het raamwerk wordt gevormd door ‘leiderschap tot coherentie’, dat alle vier hoofdcomponenten met elkaar verbindt. Leiders die in partnerschappen samenwerken, bepalen hoe de
vier componenten gecombineerd horen te worden om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften binnen de context.

5.2 Kritische succesfactoren
Kritische Succes Factoren (KSF)

Coherence

Nieuwe school: geen verleden, wel toekomst.
Lumion kent het voordeel van een startup, een gloednieuwe school.
Daarmee is de school, de schoolleiding en het team een onbeschreven
boek, zonder historisch opgebouwde denk- en werkcultuur.
Maar wel met een nieuw team waarin bewust gezocht is naar en gestuurd is op een grondhouding van openheid en een attitude van veranderingsbereidheid in de crew en crewmembers.
Er is hier strikt genomen geen sprake van een veranderings- en transitieproces. Hetzelfde ontwerp van onderwijs en organisatie realiseren in een
bestaande school, vraagt een veranderingsproces met veel impact.

Cultiveren samenwerking
Leiderschap

Bewuste werving en diepe ondersteuning van nieuwe docenten.
Lumion heeft docenten geworven op basis van een profiel dat gebaseerd
is op en verbonden is aan de onderwijs- en organisatievisie van Lumion.
Gedurende de pioniersjaren is hiervoor een soort van docentprofiel ontstaan.
Tegelijkertijd is van meet af aan gerichte en diepe persoonsgerichte begeleiding van nieuwe docenten gerealiseerd, met name door de teamleiders. Deze diepe ondersteuning is gebaseerd op het idee dat docenten
die vanuit andere ‘bestaande’ organisaties instromen nog weinig ervaring
hebben met de innovatieve manier van onderwijs en organisatie. In de
praktijk is tot nu toe gebleken dat er nog nauwelijks docenten op basis
van een mismatch zijn vertrokken naar een andere werkkring.

Cultiveren samenwerking
Leiderschap

Bouwen aan de teamcultuur: het team als sociaal kapitaal.
Zowel de schoolleiding als het bestuur Progresso hebben gezamenlijk
doelgericht vanaf de startfase tot en met de pioniersfase van Lumion
gericht gebouwd aan en gestuurd op het team als sociaal kapitaal. Deze
focus gerealiseerd door leiderschap heeft geresulteerd in een teamcultuur van openheid en veranderingsbereidheid. Progresso en Lumion
benoemen dit in de visie van als ‘zelfbewust leraarschap’.

Cultiveren samenwerking
Leiderschap

Gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Het basisprincipe van gezamenlijke verantwoordelijkheid op alle lagen
van de organisatie. Drie teamleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor de teams en zijn niet aan één team gekoppeld.
Alle teams zijn vervolgens gezamenlijk verantwoordelijk voor alle leerlingen. Het gehele team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de werkprocessen, de inhoud van de Lumion academie en daarmee gezamenlijk
verantwoordelijk voor belangrijke aspecten van onderwijsontwikkeling
en innovatie.

Cultiveren samenwerking
Slim verantwoorden
Leiderschap

Communitygedachte.
Als fundament voor de schoolorganisatie heeft Lumion een lerende gemeenschap van docenten en leerlingen voor ogen. Met name in de eerste twee á drie jaren is bewust en beredeneerd aan deze gemeenschap

Cultiveren samenwerking
Slim verantwoorden
Leiderschap
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gebouwd. De kleine schaal van de school heeft hieraan bijgedragen en
heeft een perceptie van nabijheid gebracht. Voor de toekomst is het
behouden van deze nabijheid en een florerende leercommunity een
uitdaging in het groeiscenario.
In de aankomende nieuwbouwsituatie wordt nabijheid voorzien door het
inrichten van leerunits van maximaal 175 leerlingen.
Een lerende organisatie als accelerator.
Leren van en met elkaar is een van de fundamenten van de werkprocessen binnen Lumion. Vooral gevat in de Lumion-academie. In deze academie ligt het accent nu nog op formele vormen van samen leren, bijvoorbeeld door kennis, ervaringen aan elkaar te presenteren. In de toekomst kan informeel leren een duurzame doorontwikkeling van het principe leren van en met elkaar vormen.
Een tweede succesfactor is dat structureel –wekelijks- een dagdeel wordt
ingeroosterd voor teamoverleg en de Lumion-academie.

Cultiveren samenwerking

Eigenaarschap en gedeeld leiderschap.
In het ontwerp van Lumion is vanuit het leiderschap en de organisatie
inrichting gestreefd naar ’gedeeld leiderschap’ op alle niveaus (inclusief
het eigenaarschap). Er is gebouwd aan een ‘plat’ organisatie ontwerp
waarin de teamleiders de ruggengraat vormen. Tegelijk was de schoolleiding en bestuurder zich er van bewust dat dit nieuwe rollen en vaardigheden vraagt van het middenkader, de teamleiders.

Cultiveren samenwerking

Progresso kent een brede en diepe opvatting over gedeeld leiderschap
op het niveau van de docenten: met, voor en van docenten. Hier is gedeeld leiderschap in de teamcultuur gevat en waarneembaar.
Gedeeld leiderschap op docentniveau kent twee dimensies:
• Gedeeld leiderschap ten aanzien van het proces (organisatie).
Bijvoorbeeld in teamoverleg dat onder roulerend voorzitterschap
van de docenten in het team wordt gevoerd.
• Gedeeld leiderschap ten aanzien van de inhoud (van leren en onderwijs).
Bijvoorbeeld in de Lumion-academie waar docenten kennis en ervaring met elkaar door deze bijvoorbeeld aan elkaar te presenteren.
Het kind centraal: kindgericht en gepersonaliseerd leren en onderwijs.
Het onderwijsontwerp van Lumion is vanaf de voorbereiding gebouwd op
het perspectief van kindgericht onderwijs en gepersonaliseerd leren. De
periode 2012-2013 was voor het Nederlandse onderwijs het momentum

Verdiepend leren
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van de overgang van opbrengstgericht naar kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs.
Lumion heeft op dat moment deze paradigmashift uitstekend geïdentificeerd. Door inspiratie op te doen in Zweden (Kunskapsskolan) en te
Zo.Leer.Ik! netwerk is het onderwijsontwerp perfect in ‘sync’ met veranderende maatschappelijke opvattingen over leren, onderwijs.
Lumion heeft oog voor de cognitieve ontwikkeling en voor de persoonsontwikkeling van de leerlingen. Onder invloed van deze visie en persoonlijke coaching bleken Lumion leerlingen al in korte tijd waarneembaar
verantwoordelijk en verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te
verwerven en te vertonen. Krachtige persoonsontwikkeling met als kern
de vaardigheid zelfregulering heeft hieraan bijgedragen.
Coaching voor alle leerlingen als accelerator.
In het leer- en onderwijsproces van Lumion wordt een aanzienlijk deel
van de verantwoordelijkheid bij de leerlingen belegd, hoewel er altijd
sprake is van ‘shared-control’; de docent en de school zijn altijd eindverantwoordelijk.
De schoolbrede inzet van persoonlijke en didactische coaching van alle
leerlingen heeft hieraan in hoge mate aan bijgedragen, dat wordt onderschreven door vele betrokkenen. Coaching en het verleggen van verantwoordelijkheid richting leerling heeft waarneembaar geleid tot een substantiële groei van het eigenaarschap bij leerlingen.

Verdiepend leren

Fouten maken mag: iteratieve organisatieontwikkeling.
Het gehele proces van organisatieontwikkeling kenmerkt zich min of
meer door een iteratieve manier van werken en ontwikkelen. Verkennen,
onderzoeken, testen, invoeren, bijstellen.
Er is vooraf een herkenbare focus op de innovatieve onderwijsdoelen en
de ambitieuze doelen ten aanzien van teamontwikkeling, hoewel niet
altijd geëxpliciteerd.
De weg naar deze doelen wordt niet tevoren planmatig -als een blauwdruk- in detail uitgewerkt, maar al werkend bereikt. Hiermee wordt tegelijk gebouwd aan een cultuur waarin een onderzoeken, exploreren en
verkennen aangemoedigd wordt, waar fouten maken mag.

Focus op richting
Cultiveren samenwerking

Vaksecties zijn niet voorzien.
Lumion heeft in het onderwijs- en organisatieontwerp vanaf de start
ervoor gekozen om geen verticale organisatiestructuur in de vorm van
vaksecties te creëren.
Doorgaande lijnen en verticale afstemming wordt gevonden in de gerealiseerde werkcultuur van leren en werken met elkaar, met name in de
geroosterde tijd voor overleg en de Lumion-academie. De groei van Lumion kan leiden tot herijking van deze beleidskeuzes.

Focus op richting
Cultiveren samenwerking
Slim verantwoorden

Visionair leiderschap.
De schoolleider van Lumion, destijds Caland2, heeft van de bestuurder
(Progresso) een open opdracht en verreikend mandaat gekregen ten
aanzien van het ontwerp van onderwijs en organisatie. Beide betrokkenen werkten al geruime tijd met elkaar samen in de het Calandlyceum(1)
waardoor wederzijds vertrouwen in sterke mate voorhanden was.
Ruimte voor de schoolleider met een zorgvuldige monitoring van de
bestuurder heeft geleid tot eigenaarschap en positieve autonomie in de
schoolleiding.
Ruimte die is gebaseerd op gezamenlijke visie en opvattingen: gedeeld
leiderschap en eigenaarschap in een teamcultuur van openheid en veranderingsbereidheid.

Slim verantwoorden
Leiderschap
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De gouden driehoek ‘kind-docent-ouder’.
Lumion heeft door mede door de beperkte omvang in de eerste jaren
bewust gebouwd aan de relatie kind-docent-ouder. Dit heeft geleid tot
een sterke intense band met ouders, die ook als zodanig door ouders
wordt ervaren.
De driehoek ‘kind-docent-ouder’ geeft aan dat Lumion ernaar streeft dat
ouders en docent elkaar zien als gelijkwaardige partners die elk vanuit
een eigen verantwoordelijkheid, hun rol spelen in onderwijs en zorg voor
dit kind. Ouders en docenten gaan snel en gemakkelijk het gesprek met
elkaar aan, rondom dit kind, deze leerling. Dit heeft niet alleen geleid tot
effectieve communicatie maar vooral een warme samenwerking.

Cultiveren samenwerking
Slim verantwoorden
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6. De ervaring van Lumion
Hoe ervaren leerlingen, ouders, docenten, schoolleiding en bestuurder onderwijs, leren en werken op
Lumion? Wat en hoe zien we de visie, doelen en ambities van Lumion terug in de perceptie van degenen die leren, werken en betrokken zijn bij de school? Op basis van een aantal gesprekken en interviews worden stukjes van het ‘Lumion-DNA’ zichtbaar.
Aan de gevoerde gesprekken en interviews liggen een set van indicatoren ten grondslag. Op basis
hiervan zijn per geleding een aantal gespreksvragen en stellingen geformuleerd.

Indicator
Coachen (didactisch coachen)
Visie
Digitaal leren & leermateriaal
Lesrooster
Clustering van vakken/thematisering
Wat onderscheidt Lumion?
Communicatie
Ruimte voor leren (zelfstandig, eigenaarschap)
Schoolontwikkeling (vanaf de start van de school)
Schoolontwikkeling: parels en puzzels
Lumion en de omgeving (incl. de scholengroep)
Toekomst in het groeiperspectief

Leerlingen
X
X
X
X
X
X
X
X

Ouders
X
X
X
X
X
X
X
X

Docenten
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Schoolleiding

Bestuur
der

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

De resultaten van deze gesprekken worden hieronder per op hoofdlijnen en relevantie weergeven.

6.1 Coaching
Ouders: zijn beperkt (in alle variëteiten) op de hoogte van coaching van kinderen. Afhankelijk van het
kind en de coach zijn ouders wel/niet en meer/minder op de hoogte. Zij geven duidelijk aan behoefte
te hebben geïnformeerd te worden over de aanpak, inhoud en proces van coaching. Zij zijn geïnteresseerd in de wijze hoe zij als ouder (leerling)coaching kunnen ondersteunen.
Ouders hebben positieve verwachtingen van coaching, ze verwachten dat coaching, met name de
positieve benadering hiervan, het kind ‘sterker’ maakt.
Leerlingen: geven aan in een schaal van eenmaal per twee weken tot eenmaal per twee maanden
een-op-een coaching te ontvangen in de vorm van een coachgesprek, die altijd buiten de les en groep
gevoerd worden. Zij ervaren de gesprekken als eerlijk en oprecht, een situatie waarin de leerling
wordt geprikkeld en uitgedaagd om oprecht persoonlijk een eerlijk te zijn naar zichzelf. Leerlingen
signaleren duidelijke verschillen in kwaliteit en aanpak van de coaches. Op hoofdlijnen kennen alle
coaching gesprekken dezelfde opbouw, de keuze van en reflectie op leerstrategieën wordt niet herkend door leerlingen.
Docenten: zien als opbrengsten een duidelijk groeiend eigenaarschap van leerlingen voor hun leerproces maar zeker positieve effecten op de cognitieve ontwikkeling van kinderen, leerstijl en studieplanning. Daarmee is het voor hen een belangrijk fundament van Lumion.
Docenten geven aan dat de coachbehoefte van leerlingen sterk varieert, zowel in frequentie als in de
onderwerpen. Aan het einde van het schooljaar vermindert de coachbehoefte, in de loop van de
schoolloopbaan ligt het accent vooral op leerresultaat en veel minder op betrokkenheid en welbevinden. Afstemming in team is structureel gewenst, zowel op het proces maar ook op de inhoud van coaching: tijd, rooster, coachafspraken, coaching in een lessituatie.
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6.2 Digitaal leren & leermateriaal
Ouders: de inzet van een-op-een iPads in de
school is één van de factoren voor ouders om
te kiezen voor Lumion (de ervaring van een
innovatieve school en leerprocessen).
Leerlingen: geven aan dat zij veel eigen keuzeruimte krijgen in de wijze waarop zij lesstof
verwerken, digitaal, analoog of anderszins.
Verder zijn zij tevreden met de mogelijkheden van het huidige digitale leermateriaal. Zij
waarderen dat ze de iPads naar eigen inzicht
mogen inzetten, er zijn geen beperkingen,
leerlingen krijgen het volle vertrouwen van
de school en ervaren dat ook als zodanig.
Leerlingen geven aan dat de ICT-vaardigheden van de leraren sterke verschillen kent. Online of digitaal
samenwerken van leerlingen is nog niet aan de orde.
Docenten geven aan dat de kwaliteit en de inzetmogelijkheden van het nu beschikbare digitale leermateriaal zeer wisselend is.

6.3 Wat onderscheidt Lumion?
In alle gesprekken komen telkens twee sleutelbegrippen naar voren: vertrouwen en autonomie
Ouders geven aan als onderscheidend vermogen van het Lumion: de (nog) beperkte schaalgrootte,
het blokkenrooster, het kind ervaart en heeft een vertrouwd gevoeld op de school, de toekomstgerichte visie van Lumion. Ouders signaleren met name dat door middel van coachen en het schenken
van vertrouwen bereidt de school het kind uitstekend voorbereid op de toekomst.
Leerlingen geven aan dat (blokken)rooster, de inzet van iPads maar vooral persoonlijke coaching belangrijk voor hen zijn en daarmee onderscheidend. Daarnaast zijn voor hen het vertrouwen dat zij
krijgen en de autonomie (ruimte voor zelfstandigheid) belangrijke tops van Lumion.
Docenten ervaren en duiden de professionele ruimte die zij krijgen en ervaren: autonomie, een cultuur waarin je ideeën mag hebben en uitdragen, een rooster dat professionele ruimte biedt. In het
proces van onderwijs, leren en ontwikkeling van leerlingen zien zij coaching als belangrijke sleutel voor
de persoonsontwikkeling van de leerlingen, met name ten aanzien van de ontwikkeling van zelfregulering en het reflectieve vermogen van de kinderen.
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7.Hoe verder?
Lumion zal in de komende jaren snel groeien. Het
aantal leerlingen groeit, maar ook het sociale kapitaal
van de school, het team van docenten. Tegelijk zal
een nieuwe huisvesting worden betrokken. Dat geeft
ruimte en kansen maar vraagt een inspanning van
het team maar vooral van het management.
Een continu en duurzame focus op onderwijsontwikkeling, organisatieontwikkeling en leiderschap.
In dit hoofdstuk zijn een flink aantal vragen, thema’s
en onderwerpen geformuleerd waarvan te verwachten is dat het proces van bewustwording hiervan bijdraagt aan de processen van opschaling, onderwijsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Vragen en onderwerpen die op meerdere lagen van de
schoolorganisatie relevant en actueel kunnen gaan worden.
Deze vragen en thema’s kunnen dienen als focuspunten in het proces van organisatieontwikkeling en
ontwikkelend leiderschap. Bij elke ontwikkelingsthema worden een aantal subvragen gesteld en worden een aantal bronnen, modellen en handvaten vermeld die kunnen ondersteunen en verhelderen.

7.1 Ontwikkelthema’s en vragen

Domein

Ontwikkelvraag, thema

Bronnen

Leren

Visievorming & afstemming
• Vormen, aanscherpen en expliciteren van een visie op
leren en onderwijs in de context van kindgericht/gepersonaliseerd/persoonlijk leren. Een breed dynamisch fundament onder de visie op leren, onderwijs en
onderwijsontwikkeling.
Tip: een doorlopende ontwikkelingslijn realiseren ten aanzien van de balans van ‘shared control’ tussen leerling en
docent.
• Vormen, aanscherpen en expliciteren van een deelvisie op
persoonsontwikkeling van de Lumion leerlingen, als driver
voor kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs.
Dit past bij de Lumion visiebouwsteen ‘de leerling ontplooit zijn vaardigheden’ en het Lumion-visieparadigma
‘van kennis via vaardigheden naar competenties’.
e
Tip: identificeer een set toekomstgerichte brede (21
eeuwse) vaardigheden en persoonsgerichte vaardigheden
die Lumion leerlingen ontwikkelen als bagage voor de toekomst.
Tip: integreer het waargenomen stukje DNA van Lumion:
behoud en versterking van de mate waarin de leerling vertrouwen en eigenaarschap wordt gegund.

Visie algemeen
• Piramide van Daniel
Kim.
• ‘Golden Circle’ van
Simon Sinek.
• Kernwaardenmodel
(OMJS).
• Model ‘InhoudHouding-Verhouding’
(OMJS).
Visie en inhoud
e
• Vaardigheden 21
eeuw, curriculumontwerp funderend onderwijs (SLO).
• Executieve functies.
• Metacognitie (leren
leren).
• Het model ‘Diep leren
(NPDL)’ van Michael
Fullan.
• Model evaluatie stand
van zaken implementatie Zo.Leer.Ik! concept
(2016).
• Model gepersonaliseerd
leren Kunskapsskolan.
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•

•

•

Leren

•

Resultaten van de Leere
ling2020 leerlabs: ‘21
eeuwse vaardigheden’.

•

‘Evaluatiewijzer didactisch coachen’. Van
Leerling2020/SchoolInfo.
Model evaluatie stand
van zaken implementatie Zo.Leer.Ik! concept
(2016).
Didactisch Coachen
(hoge verwachtingen
concreet maken met
behulp van feedback,
vragen en aanwijzingen)
volgens Frans Faber en
Lia Voerman.
Systematiek en theorie
over feedback, feedup
en feedforward van Dylan Wiliam.
Van leerplein naar leer-

Duidelijkheid creëren in de visie en leerplanontwerp ten
aan zien van de huidige en toekomstige verbinding met
het leerplan gepersonaliseerd leren van Zo.Leer.Ik! en
Kunskapsskolan.
Welke leerplanelementen hebben meerwaarde voor Lumion, welke elementen (nog) niet? Dit draagt bij aan een
krachtige focus op de juiste doelen, duidelijkheid en transparantie naar het team.
Transfer van de visie naar betekenisgeving in het team, in
twee fasen: ontwikkelen van kernwaarden en het betekenisgeven aan de kernwaarden.
Tip: vertaal de doorontwikkelde visie op leren en onderwijs met de teamleden naar een compacte set van kernwaarden.
Op basis van de kernwaarden kan de transfer worden gemaakt naar het laden van en betekenisgeven aan de visie,
zoveel als mogelijk naar waarneembaar gedrag van de
leerlingen, docenten en schoolleiding.
Hoe lang blijft de visie actueel en houdbaar naar de toekomst? Hoe vaak gaan we visie herijken om bijvoorbeeld
aansluiting te houden op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen?

Coaching: afstemming, verbreding en verdieping.
• Afstemming realiseren in het team over de inhoud en
reikwijdte van persoonlijke en didactische coaching binnen
Lumion: ontwikkelen van een doorgaande lijn coaching
waarin differentiatie in de verschillende leerjaren kan
worden aangebracht.
In deze context wellicht de theorie en systematiek van
‘feedback, feedup en forward’ als kern, katalysator en/of
voorwaarde voor coaching.
Tip: stel een stuurteam (tijdelijk) in die zich richt op de
(door)ontwikkeling van coaching (incl. portefeuillehouder
management).
• Verdieping ten aanzien van coaching is te bezien als ‘laaghangend fruit’ en een logische vervolgstap: van persoonlijke coaching (nu) naar didactisch coachen in alle lessen.
• Roostering en tijd van persoonlijke coaching periodiek
herijken. Het voeren van de persoonlijke coaching gesprekken buiten het rooster wordt door de coaches en
leerlingen niet ervaren als gemakkelijk (organisatie en
plaats) en duurzaam.

•

•

•

•
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•
•

•

Leren

Leren

unit: SlimFit (innovatieimpuls Onderwijs, IIO).

Hoe gaat Lumion ouders diep en continu informeren over
coaching en betrekken bij de processen van coaching?
Een visie op de beoogde impact van persoonlijke en didactische coaching ontwikkelen. De focus ligt nu vooral op
persoonsontwikkeling en leerstrategieën maar kan ik de
toekomst verlegd worden naar leerdoelen.
Hoe ziet Lumion de verbinding van coaching met leerdoelen en een doelgerichte organisatie? Welke bouwstenen
van het concept Zo.Leer.Ik! zijn hiervoor nodig?
Verdere verdieping van de inhoud en ambities ten aanzien
van de beoogde leerpleinen en units in de nieuwbouwsituatie.
Tip: de ontwikkeling van leerpleinen naar leergemeenschappen (‘learning communities’) waar leerlingen en docenten samen leren en samen werken.

Toetsen en evalueren.
• Hoe ziet Lumion de inhoud, rol en impact van toetsen en
evalueren in het visieperspectief op kindgericht en gepersonaliseerd leren?
• Wat zijn voor Lumion drivers voor toetsen en evalueren?
Leer de leerlingen kennen. Hoe kan toetsingen evaluatie
bijdragen aan ander en diep inzicht van de leerling zodat
de docent maatwerk in leren kan ontwikkelen en aanbieden.
• Tip: verken je ideeën van Barbara Bray en Kathleen
McClaskey over de rol, inhoud en resultaten van de inzet
van persoonsgerichte leerprofielen in leersituaties van gepersonaliseerd leren.

•

ICT, media en technologie.
Alle Lumion leerlingen beschikken over een eigen tablet (iPad).
Er wordt op grote schaal digitaal leermateriaal ingezet, bestaande leermaterialen en nog beperkt uit de KED-portal.
• Ontwikkelen van een visie op de doordachte inzet van ICT,
media en technologie in leren en onderwijs van Lumion.
Deze kan bestaan uit twee sub rubrieken:
1. ICT als leerdoel (ICT-geletterdheid).
2. ICT als ondersteuning van de leerprocessen.
Binnen de visie op persoonsvorming (waaronder een aantal brede persoonsgerichte vaardigheden) is het te overwegen om een deelvisie op ICT-geletterdheid te ontwikkelen, daar waar ICT, technologie en media een leerdoel is.
Hier komen mediawijsheid, informatievaardigheden, basisvaardigheden ICT en computational thinking aan de orde.
• Wat is voor nu en in de toekomst voor Lumion een gewenste balans tussen digitaal en ‘analoog leren’, waar is
‘live’ leren gewenst, waar is online leren mogelijk (blended
learning)?

•

•
•

•
•

•

Systematiek en theorie
over formatieve evaluatie van Dylan Wiliam.
Vijf minuten formatief
van Hans van Leeuwen.
Werken met leerprofielen. Barbara Bray en Kathleen McClaskey.

De inhoud en conceptleerlijnen van het SLO
ten aanzien van ICTgeletterdheid.
Het model ‘Vier in balans’ (Kennisnet).
Model van docentvaardigheden in ICT, media
en technologie (Kennisnet en Mediawijzer).
Resultaten van het
Leerling2020 leerlab:
‘Digitale didactiek’.
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Leren

Samenwerken

Leerstofaanbod.
In de visie en het leerplanontwerp ten aanzien van het leerstofaanbod kunnen de volgende ontwikkelvragen richting geven:
• Verder ontwikkelen en aanscherpen van de (deel)visie op
thematisering en clustering van leerinhouden nu en in de
toekomst. In deze overweging past het inrichten en organisatie van leergebieden en de integratie tussen het curriculum en persoonsvorming.
• Op welke wijze is er een visie op (online) leermateriaal in
de context van het curriculum? Is deze gewenst of noodzakelijk?
• De invoering van de bouwsteen KED-portal lijkt een expeditie met veel impact: vraagt veel energie en afstemming
binnen de gehele school.
Tip: betrek docenten (stuurteam) in dit proces, te meer
omdat er bij de inzet van de KED-portal in groter beroep
wordt gedaan op didactische vaardigheden van elke docent.
Is hier afstemming over gewenst? Zijn docenten voldoende didactisch toegerust?
Ontwikkelen we als Lumion een soort van didactisch ontwikkelprofiel bij de digitale content van de KED-portal?

•

Collegiaal leren.
• Vanuit de sterk ontwikkelde lerende houding en het principe van gezamenlijke verantwoordelijkheid, een dynamisch route naar de toekomst ontwikkelen met het oog op
de groei van de organisatie en behoud van dit stukje DNA.
Dit sluit aan bij de Lumion visiebouwsteen ten aanzien van
medewerkers: ontdekken.
• Kan de Lumion academie zichzelf herontwerpen (met
behoud de eigen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid).
Mogelijke ingrediënten: informeel leren, leerteams, collegiale consultatie ((Evaluatiewijzer didactische coaching),
intervisie, ontwikkelkringen, netwerken met andere koploperscholen.
• Kan het principe van lerend leiderschap (Michael Fullan)
als grondhouding en rolmodel voor het management bijdragen aan de principes van samen werken en samen leren?
• Kunnen organisatie- en sturingsmodellen zoals ontwikkeld

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

Onderwijs 2032: thematiseren en leergebieden.
Curriculair spinnenweb
SLO (v.d. Akker).
Matrix ontwerpvragen
gepersonaliseerd leren
(OMJS).
Model evaluatie stand
van zaken implementatie Zo.Leer.Ik! concept
(2016).
Principes van Lessonstudy.
Resultaten van de Leerling2020 leerlabs: ‘Curriculumbewustzijn’ en
‘Verbinding curriculum,
content, platform’ en
‘Arrangeren digitale
content’.

Werkwijze en aanpak
van de stichting ‘LeerKRACHT’.
Gedachtengoed van de
uitgave ‘Van Eiland naar
Wijland’ van Jan Heijmans & Martine Creemers.
Netwerken geïnitieerd
door de VO-Raad.
Netwerk Zo.Leer.Ik!
Resultaten van het
Leerling2020 leerlab:
‘Schoolorganisatie.
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•

Doelgerichte
organisatie

Leiderschap

Verantwoording

door de Stichting Leerkracht bijdragen aan inhoudelijke
verdieping van collegiaal leren in een doelgerichte schoolorganisatie?
Onder andere: bordsessies, sprints, eigen werkdoelen in
beeld, frequent kort en collegiaal afstemmingsoverleg.
Hoe kan netwerkvorming op alle niveaus bijdragen aan
collegiaal leren: netwerkvorming in de school (leerteams,
ontwikkelteams, stuurteams etc.) maar ook interscholair
binnen de scholengroep van Progresso.
Deelname aan stedelijke en landelijke netwerken.

Focus op doelen en het ontwerp van doelen
• Een overweging in organisatie- en onderwijsontwikkeling
is het ontwikkelen van een doelgerichte mindset en bewustzijn ten aanzien een focus op doelen.
Aangevuld met een slim design van doelen (simplexiteit)
en het selecteren van een klein aantal ambitieuze doelen
die samen het verschil maken.
Een voortdurende sterke focus op een beperkt aantal ambitieuze organisatiedoelen, zowel voor organisatieontwikkeling als voor onderwijsontwikkeling.

•

Leiderschap in een groeiende organisatie.
Organisatiegroei vraagt voor de lange termijn een serieuze
inspanning van de schoolleiding, directeur en teamleiders. Hoe
kan leiderschap hierin faciliteren, initiëren en inspireren?
• Kan gedeeld/gespreid leiderschap bijdragen aan een organisatieontwerp gebaseerd op een lerende houding en gedeelde verantwoordelijkheid, ook bij opschaling van Lumion?
Tip: ook binnen de schoolleiding de onderwijskundige en
organisatorische hoofdthema’s verdelen naar talenten
met doel om onderwijs- en organisatieontwikkeling te
prikkelen.
Daarbij een goede balans tussen gezamenlijke verantwoordelijkheid en (portefeuille)focus.
• Kan het principe van lerend leiderschap bijdragen aan het
verduurzamen van de lerende attitude van het team?
• Duidelijk functie- en wervingsprofiel voor alle lagen van
het management (schooleider, teamleider,..) gebaseerd
op het schooleigen DNA.
• Verbinden van de schoolleider, maar ook de teamleiders
van een ’koploperschool’ als Lumion met sparringpartners
die zich in (bijna) gelijke ontwikkelingsfase verkeren.

•

Kwaliteitsbewustzijn en organisatieontwikkeling.
• Ontwikkelen van een schooleigen procesontwerp kwaliteitszorg en kwaliteitsbewustzijn. Aansluitend op de Lumion ambitie ‘kwaliteitsdenken’.
Tip: dit kader kan gebaseerd worden op een schooleigen
set van indicatoren voor onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling. Het kader kan gebaseerd worden op twee
pijlers, data en dialoog. Op basis hiervan kunnen de (kwali-

•

•
•
•

•

•

•

•

•

‘Coherence’. Actieframework Michael Fullan.
Kernwaardenmodel
OMJS.
Model Inhoud-HoudingVerhouding (OMJS).
Resultaten van het
Leerling2020 leerlab:
‘Schoolorganisatie.

Wat werkt? Leiderschap
op school van Robert
Marzano (21 taken van
leiderschap).
Uitgave ‘De verbindende schoolleider’, Michael Fullan.
Uitgave ‘Uplifting leadership’, Andy Hargreaves.
Resultaten van het
Leerling2020 leerlab:
‘Schoolorganisatie.

Actieframework ‘Coherence’ (Michael Fullan).
Werkwijze en aanpak
van de stichting ‘LeerKRACHT’.
Het onderzoekskader
2017 van de Inspectie
van het Onderwijs.
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teits)meters bepaald worden om de kwaliteit te meten.
Balanced Scorecard (BSC) blijven inzetten als kwaliteitsmeter, met name het perspectief ‘groei en leren’.
Kan de ‘stem van de leerling’ in het kader worden opgenomen en zichtbaar worden gemaakt? Hoe draagt dit bij
aan een (lerende) gemeenschap van leerlingen en docenten?
Kunnen we onze leerlingen anders en meer betrekken in
het groeiproces van de school, met name bij alle processen gericht op onderwijsontwerp en onderwijsvernieuwing, bijvoorbeeld gepersonaliseerd leren, lessentabel,
verwerking van leren, coaching.

•

Teams, teamcultuur en teamontwikkeling
• Het lopende proces van groei vraagt continu een krachtige
focus op de omvang en de samenstelling van de teams.
Hoeveel teams zijn er nodig, wat is de ideale omvang en
samenstelling van de teams. Blijft het principe van gezamenlijke verantwoordelijk tussen de teams houdbaar bij
een groei van het aantal teams?
• Hoe realiseren en behouden we vanuit leiderschap een
doelgerichte team- en werkcultuur?
• Biedt het principe van zelfsturende teams (bijvoorbeeld
SlimFit) ruimte in het proces van opschaling van Lumion?
• Kunnen we de mentale transfer in de mindset maken van
gepersonaliseerd leren naar gepersonaliseerd werken?
Bijvoorbeeld door met de teams te onderzoeken welke
kernelementen van kindgericht, gepersonaliseerd leren
passen in de team- en werkcultuur van Lumion.
• Hoe kan een sterk HR-beleid ten aanzien van de werving
en selectie van nieuwe teamleden bedragen aan het behoud van het Lumion-DNA binnen het team?

•

•
•

Teams

•

•

•

•

•
•

Lemniscaat van kwaliteitsbewustzijn. Uitgave
‘Van Eiland naar
Wijland’ van Jan Heijmans & Martine Creemers.
Resultaten van het
Leerling2020 leerlab:
‘Schoolorganisatie.

Teamontwikkeling volgens Tica Peeman.
Samenstelling van
teams: teamrollen volgens Meredith R. Belbin.
Human Dynamics: interactie tussen gedachte, gevoel en handeling.
Werken met ‘Onderwijsteams’. (Innovatieimpuls Onderwijs, IIO).
Model Inhoud-HoudingVerhouding (OMJS)
Gepersonaliseerd leren
in een notendop. OMJS.

•
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