
Startklaar voor de webinar?



Webinar
Leren anders organiseren

Welkom

• Deel 1: leren en werken in een unit
• Deel 2: verandering en leiderschap 

in de praktijk



Wie zijn wij?

Tijn Nuyens Marius Berendse

tnuyens@rpcz.nl m.berendse@slimfitonderwijs.nl
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Wanneer is de grens bereikt?
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Voor welke vragen staat het onderwijs

• Hoe bieden we antwoorden op het lerarentekort?

• Hoe kunnen uitgaan van verschillen tussen kinderen?

• Hoe kunnen werkdruk ombuigen naar werkplezier?

• Hoe worden kinderen eigenaar van hun leerproces?

• Is de standalone leerkracht nog van deze tijd?

• Hoe benutten we talenten van personeel?

• Hoe stemmen we af op de eisen van de 

samenleving?
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Wat als het niet meer past in de klas
Leren anders organiseren vanuit units (SlimFit/TOM)

• Werken met een grotere (heterogene) basiseenheid

• Met een (gedifferentieerd) team van professionals

En vanuit een visie op leren van kinderen!

Unitonderwijs is geen kunstje
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Naar een unitorganisatie in beeld

7



Naar een unitorganisatie in tekst
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Negen ontwikkelvelden unitonderwijs
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Een moment van reflectie

1. Wat zou mijn ambitie kunnen zijn? 
➡️ slimfit.meteddie.nl ➡️ de box ➡️ veld 1-9

2. Waar sta ik nu? 
➡️ slimfit.meteddie.nl ➡️ Plaatsbepaling

3. Hoe ziet ons ontwikkelingspad eruit?
➡️ slimfit.meteddie.nl ➡️ routes
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Negen ontwerpgebieden unitonderwijs
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Leren anders organiseren

VERANDERING
+

LEIDERSCHAP



Het proces van verandering 

Inzichten uit de praktijk: 7 katalysatoren

1. Aanleiding en Inspiratie

2. Competent personeel

3. Leerprocessen

4. Bronnen

5. Steun

6. Legitimering

7. Incrementeel veranderen



Mentimeter: menti.com vul in: 94 39 07 2
• Pak de mentimeter erbij maak je keuze in de 

eerste vraag.
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1: Aanleiding en inspiratie

Aanleiding+Inspiratie= verandering
Het huidige systeem voldoet niet meer
One size fits all
3 niveaugroepen en dan?
We gebruiken onze bronnen niet efficiënt
Krimp of groei?
Een nieuwe leider, een nieuw gebouw



2: Competent personeel

Verstand van leren

Verstand van het curriculum

Onderwijs ontwerpen vanuit de leerlingen

Interprofessioneel samenwerken

De ambitie moet je “passen”: mobiliteit



3: Leerprocessen

Bevoegd en bekwaam
Leren van en met elkaar



4: Bronnen

Aanvullende middelen

Leren van experts

Samen optrekken



5: Steun van buiten

Bestuur
IKC/IKC+
De wijk
Ouders



6: Legitimering

Wetenschappelijke onderbouwing

Meerwaarde

Brede beweging



Leiderschap

Stimuleren; inspireren; energie, ruimte en 
ondersteuning; sturing geven:

1. Visie
2. Eigenaarschap
3. Systemisch
4. Gereedschap
5. Hitteschild
6. Reflecteren
7. Sturing 



Mentimeter: menti.com 
vul in: 94 39 07 2

• Pak de mentimeter erbij maak je keuze in de 

tweede vraag.
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1: Visie

Een visie wijst de weg:
• Stip op de horizon
• Adoptie van een (bestaand) concept
• Visie als resultaat van een proces

Ervaringen uit de eigen schooltijd



2: Eigenaarschap

Teamleden in hun kracht

• Kwaliteiten/ talenten in beeld

• Goede voorbeelden

• Autonomie

Verantwoordelijkheid



3: Systemisch

Oog voor complexiteit

Integraliteit

Samenhang creëren



4: Gereedschap

Proeftuinen

Beelden en concepten

Instrumenten

Bronnen

Professionalisering 



5: Hitteschild

Invloed van “buiten”
Lef tonen
Principieel 



6: Reflecteren

Vragen stellen

Monitoring en feedback

Gesprekken 



7: Sturingsfilosofie
Ingrediënten:

• Parallel proces

• Professionele medewerkers

• Deskundigheid

• Morele doelen

• Organisch proces

• Congruentie

• Eigenzinnig

• Persoonlijk



Meer weten over
Leren anders organiseren?

www.bazaltgroep.nl


