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Managementsamenvatting (Nederlands) 

De directeur van de scholengemeenschap VPCBO te Coevorden heeft aangegeven tegen drie 

communicatieproblemen aan te lopen: de communicatie met het samenwerkingsverband, met 

de ouders van kinderen en tussen de scholen van de scholengemeenschap. In dit onderzoek 

wordt er voor elk van de drie communicatieproblemen een advies gegeven. 

De invoering van de wet Passend Onderwijs in augustus 2014 heeft een verandering in 

communicatie met zich meegebracht. Scholen zijn nu verplicht zorgaanvragen in te dienen bij 

samenwerkingsverbanden om subsidies te krijgen en zich jaarlijks verantwoorden over de 

besteding van die subsidies. Scholen door heel Nederland ondervinden moeilijkheden om te 

voldoen aan deze communicatie. Het levert extra werklast en papierwerk op voor leerkrachten, 

IB’ers en orthopedagogen. In de aanloop naar een zorgaanvraag wordt er tussen de scholen van 

de VPCBO weinig gecommuniceerd. Min of meer gelijke kwesties worden telkens opnieuw 

behandeld, zelfs wanneer er veel overeenkomsten zijn in vergelijking met eerder behandelde 

zorgaanvragen. Echter, niet alleen op het gebied van zorgaanvragen is er weinig communicatie 

tussen de scholen van de VPCBO, maar ook over algemene kwesties wordt er weinig 

gecommuniceerd. De directeur van de VPCBO geeft aan dat het samenwerken tussen scholen 

juist de kracht van een scholengemeenschap moet zijn. Dit gebrek aan communicatie is ook te 

vinden in de communicatie met de ouders. Hoewel er gebruikelijke contactmomenten zijn 

(bijv. tienminutengesprekken), bestaat deze communicatie slechts uit tweezijdig vraag en 

antwoord. Er is in de communicatie met ouders geen sprake van samenwerking. 

De gewenste eindsituatie voor de VPCBO is een verbeterde communicatie op de drie 

bovengenoemde vlakken. Dit onderzoek heeft als doel om een aanpak te bieden voor de drie 

vlakken die de communicatie zal verbeteren. De implementatie van die aanpak valt niet onder 

de scope van het onderzoek. 

Uit onderzoek is gebleken dat er oplossingen op de markt zijn die de communicatie tussen 

scholen/scholengemeenschappen met samenwerkingsverbanden ondersteunt. Twee 

softwarepakketten zijn in aanmerking gekomen doordat deze verder ontwikkeld zijn dan de 

concurrentie en beide gebruik maken van de informatie in het huidige leerlingadminstratie- en 

volgsysteem. Deze twee systemen zijn Kindkans en Grippa. Ook blijkt uit onderzoek dat de 

collectieve leercyclus bij kan dragen aan het verbeteren van de communicatie en samenwerking 

tussen verschillende partijen. Doordat collectief leren een generiek proces is, kan het zowel 

ingezet worden bij de communicatie tussen scholen als de communicatie met ouders. 

Op basis van onderzoek binnen de scholen van de VPCBO en het samenwerkingsverband Veld 

Vaart en Vecht wordt de aanschaf van Grippa aanbevolen om de communicatie tussen de 

VPCBO en het samenwerkingsverband te verbeteren. Hoewel de exploitatiekosten van Grippa 

hoger zijn dan die van Kindkans, zijn de initiële investeringen lager en sluit het systeem beter 

aan op de wensen van de medewerkers. 

Voor de verbetering in de communicatie tussen de scholen van de VPCBO en de communicatie 

met ouders is het gebruik van de collectieve leercyclus aanbevolen. Ter ondersteuning van het 

doorlopen van deze leercyclus is er een functioneel design voor een softwareoplossing gemaakt. 

Deze software heeft als doel de samenwerking en de collectieve leerprocessen in en rondom een 

samenlevingsgerichte school te verbeteren; en om een iteratieve aanpak voor de continue 

verbetering van de ontwikkeling van het kind te realiseren. 
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Executive Summary (English) 

The VPCBO is a schoolboard in the municipality of Coevorden, Drenthe, the Netherlands. Its 

managing director identified three issues regarding communication within the school board: 

the communication with the regional partnership; the communication with the children’s 

parents; and the communication between the schools that participate in the schoolboard. This 

thesis gives recommendations that aim at (partly) resolving each problem.  

On the first of August 2014 a new law passed called “wet Passend Onderwijs”. This new law gave 

elementary and secondary schools in the Netherlands the responsibility to find appropriate 

facilities for each child in need of extra care. The schools were given this responsibility to 

prevent children with special needs from staying at home due to a lack of appropriate facilities. 

In order to get subsidies for children with special needs, regional partnerships require the 

schools to fill out large application forms for each child in need. Furthermore, each year every 

school has to account for all the money that it has been given and how it was spent. Schools 

throughout the Netherlands find it difficult to manage the increase in documentation and 

manhours. It also increases the (already high) workload for teachers, tutors and care 

professionals. There is little communication between the schools of the VPCBO when applying 

for a subsidy, causing a lot of duplicate work that could have been avoided. In addition to the 

communication regarding subsidy applications, there is also little communication in general. 

According to the managing director of the VPCBO the strength of the organization should be in 

collaboration and sharing knowledge. The same lack of communication can be found between 

the school and the children’s parents. Although there are standard parent-teacher meetings of 

10 minutes each, the communication is on a need-to-know basis only. There is no collaboration 

with the parents. 

The VPCBO wishes to improve communication in the three areas mentioned above. This thesis 

aims at providing a suitable approach that will aid in improving the communication 

surrounding the VPCBO. An implementation of the approach is beyond the scope of this 

research. 

Research has shown that there are several software solutions in the market that will help the 

communication between schools and regional partnerships. Two of these software solutions are 

further developed when compared to the competitors and they can both be coupled to the 

current student tracking and administration system. The two software solutions are called 

Kindkans and Grippa. Further research has shown that, in addition to the software solutions, 

the collective learning cycle can contribute to improving the communication between several 

parties. The collective learning cycle is a generic process-based approach that can be deployed 

in both the communication between the school and parents as well as between the schools and 

regional partnerships. 

This paper shows that Grippa is the most suitable system in improving the communication 

between the schools of the VPCBO and the regional partnership Veld Vaart & Vecht. Although 

the running costs of Grippa are high than the running costs of Kindkans, the initial investment 

is lower. This paper shows that Grippa also suits the requirements of the employees of the 

VPCBO the most. 

In order t0 improve the communication between the schools of the VPCBO and the 

communication with parents, this paper suggests the implementation of the collective learning 

cycle. Furthermore, this paper presents a functional design of a system that will aid in 

completing the collective learning cycle. The goal of this functional design is to improve the 

collective learning processes within the schools and to provide an iterative approach for the 

continuous improvement of the learning of children.  
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1 Introductie 

1.1 De VPCBO 

Op 1 januari 1999 zijn in de gemeente Coevorden acht scholen gefuseerd om zo de belangen te 

behartigen van het Christelijk onderwijs. Het resultaat hiervan is de scholengemeenschap 

VPCBO1 Coevorden. Naast belangenbehartiging heeft de fusie ook de mogelijkheid tot 

risicospreiding gecreëerd, evenals de samenwerking op het gebied van personeel, financiën en 

beheer (VPCBO, sd). 

Inmiddels is de organisatie gegroeid tot tien scholen en hoopt men het christelijk onderwijs te 

stimuleren door het stichten en in stand houden van scholen voor christelijk onderwijs 

(VPCBO, sd). Bovendien probeert de VPCBO samen te werken met andere christelijke 

belangenorganisaties. De scholengemeenschap hanteert een visie die gerepresenteerd is in 

Figuur 1. 

 

Figuur 1 Visie van de VPCBO (VPCBO, 2015) 

In de fundering van het huis in Figuur 1 staat omschreven hoe de scholengemeenschap zichzelf 

identificeert. De drie zuilen zijn de aspecten waar de school voor staat, de waarden die sturing 

en richting geven aan het dagelijks handelen. Tussen de zuilen staan de doelen waarnaar 

gestreefd wordt en het dak bestaat uit de kernonderdelen van het onderwijs (VPCBO, 2015). 

                                                           
1 Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs 
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Hoewel de scholengemeenschap bestaat uit tien scholen, wordt elke school als autonoom 

beschouwd met zijn eigen onderwijsaanbod en visie op onderwijs. De VPCBO dient hier om 

een gezamenlijke identiteit op te bouwen en de onderwijskwaliteit te verbeteren (VPCBO, sd). 

1.2 Wet Passend Onderwijs 

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht waarin scholen worden verplicht 

om alle leerlingen die extra ondersteuning vergen een goede onderwijsplek te bieden (Passend 

Onderwijs, sd). Met de wet wil de overheid het volgende bereiken (Rijksoverheid, sd): 

 Alle kinderen moeten een passende plek in het onderwijs krijgen 

 Een kind moet naar een gewone school gaan als dat kan 

 Een kind moet naar het speciaal onderwijs gaan als intensieve begeleiding nodig is 

 Scholen moeten de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat 

 De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind zijn bepalend, niet de 

beperkingen 

 Kinderen komen niet meer langdurig thuis te zitten 

Om deze doelstellingen te behalen zijn er samenwerkingsverbanden opgericht die zowel 

reguliere scholen als scholen voor speciaal onderwijs bevatten. 

1.3 Speciaal onderwijs 

Speciaal onderwijs in Nederland is verdeeld in vier verschillende clusters (Rijksoverheid, sd): 

 Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen 

 Cluster 2: dove, slechthorende kinderen 

 Cluster 3: verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke kinderen 

 Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen 

Bij voorkeur worden de leerlingen uit cluster 3 en 4 binnen reguliere basisscholen onderwezen. 

Er zijn verschillende methodes beschikbaar om dit mogelijk te maken. Zo kan er bijvoorbeeld 

een leerlijn worden opgesteld voor een leerling. Hierbij krijgt een leerling een lesplan dat 

afwijkt van de andere leerlingen en zijn de doelstellingen specifiek voor deze leerling opgesteld. 

Zo kan het dus voorkomen dat een leerling uitstroomt op het niveau van groep 6 in plaats van 

de gebruikelijke groep 8.  

Arrangeren is een vorm van ondersteuning waarbij een leerling op een reguliere school extra 

ondersteuning ontvangt. Scholen moeten een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband om 

een arrangement bekostigd te krijgen. Voorbeelden van arrangementen zijn bijvoorbeeld extra 

ondersteuning in de vorm van een ambulant begeleider of een logopedist. 

Zodra een leerling extra ondersteuning krijgt, is de school verplicht om een 

ontwikkelingsperspectief  voor de leerling op te stellen. Hierin wordt niet alleen de 

ondersteuning omschreven, maar wordt ook de onderwijsdoelen beschreven en onderbouwd 

(Passend Onderwijs, sd). 

In het geval dat een reguliere basisschool de leerling niet meer voldoende kan ondersteunen, 

zal het kind worden overgeplaatst naar het speciaal basisonderwijs (SBo). Hiervoor moet een 

toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven door het samenwerkingsverband 

waaronder de reguliere school valt. In een TLV staan niet alleen algemene gegevens over de 

leerling (bijv. NAW en de namen van ouders of voogden), maar ook evaluaties door tenminste 

twee deskundigen (Passend Onderwijs, sd) en verder ondersteunende rapportage. 
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1.4 Samenwerkingsverbanden 

Samenwerkingsverbanden (SWV’s) zijn opgericht om de scholen te ondersteunen in de 

zorgplicht die zij hebben gekregen met de invoering van de wet Passend Onderwijs in augustus 

2014. Doordat de samenwerkingsverbanden zowel reguliere scholen als scholen voor speciaal 

onderwijs bevatten (alleen cluster 3 en 4), kunnen er afspraken worden gemaakt met 

betrekking tot onder andere begeleiding en ondersteuning (Passend Onderwijs, sd).  Per school 

wordt er in een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd welke expertises zij in huis 

hebben en waaraan nog gewerkt moet worden. Zo bestaat er openheid over welke kwaliteiten 

er aanwezig zijn binnen het samenwerkingsverband en de regio. Samenwerkingsverbanden zijn 

er om het volgende te regelen (Rijksoverheid, sd): 

 De basisondersteuning vaststellen op alle scholen in de regio 

 Alle kinderen een passende onderwijsplek bieden 

 Extra ondersteuning regelen 

 Bepaalde kinderen een plek bieden in het speciaal onderwijs 

 Het budget voor extra begeleiding op school verdelen 

Afspraken hierover worden vastgelegd in het ondersteuningsplan van het 

samenwerkingsverband dat deels gebaseerd is op de schoolondersteuningsprofielen van de 

deelnemende scholen (Passend Onderwijs, sd). 

Op dit moment zijn er 152 SWV’s binnen Nederland waarvan 77 zich richten op basisonderwijs 

en 75 op voortgezet onderwijs (Passend Onderwijs, sd). De VPCBO is onderdeel van de regio 

Hardenberg van het Samenwerkingsverband PO Veld, Vaart & Vecht. FIGUUR toont het gebied 

dat onder het SWV PO Veld, Vaart & Vecht valt (Passend Onderwijs, sd). 

 

Figuur 2 Regio's van SWV PO Veld, Vaart & Vecht 
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2 Probleemschets 

In een vergadering met Piet van Kesteren, directeur van de VPCBO, kwam naar voren dat de 

organisatie op het moment met drie kwesties worstelt. Deze kwesties worden als problematisch 

beschouwd gezien deze een negatieve invloed hebben op de waarden uit Figuur 1. 

2.1 Communicatie met ouders 

De scholen die onderdeel zijn van de VPCBO gebruiken allemaal een leerlingenvolgsysteem 

genaamd ParnasSys2. Alle informatie over leerlingen kan geregistreerd worden in dit systeem, 

dat vervolgens gebruikt kan worden om automatisch rapporten te genereren. Hierbij draait het 

niet alleen om contactgegevens, maar ook om bijvoorbeeld cijferlijsten, verzuim en 

merkwaardigheden. 

De VPCBO wil deze functionaliteit graag gebruiken om rapporten te genereren voor de ouders 

van een kind, om zo de ouderparticipatie te bevorderen. De leraren hebben echter hun twijfels 

bij het delen van de aanwezige informatie. Het is niet duidelijk of alle informatie geschikt is om 

te delen. Het is namelijk mogelijk dat er sterk verwoorde informatie aanwezig is die de relatie 

tussen de school en de ouders in gevaar kan brengen. Verder is het ook onduidelijk in welke 

informatie de ouders geïnteresseerd zijn en of ParnasSys in staat is om hierop in te spelen bij 

het genereren van rapporten. Dit probleem heeft een negatieve invloed op de ouderparticipatie. 

2.2 Samenwerking tussen scholen 

Een van de speerpunten van de VPCBO is het bundelen van de krachten en middelen om zo 

hun scholen te laten excelleren. Een probleem dat dit in de weg staat is de omslachtige wijze 

van informatie-uitwisseling. Het extranet dat hiervoor is aangeschaft vereist namelijk dat de 

administrator alle documentatie uploadt, nadat hiervoor een verzoek voor is ingediend. Het 

gevolg hiervan is dat de meeste informatie-uitwisseling via e-mails loopt. Dit heeft een negatief 

effect op de samenwerking en transparantie van informatie. 

In plaats van het extranet zou de directeur een systeem willen dat een school in staat stelt om 

toegang te krijgen tot de documentatie van andere scholen. Hierbij is het niet noodzakelijk dat 

de administrator alle documentatie moet uploaden en er wordt voorkomen dat informatie-

uitwisseling via de mail gaat. Een dergelijk systeem zal de verbondenheid van de scholen 

bevorderen. 

2.3 Communicatie met de orthopedagoog en het SWV 

De scholen die onderdeel zijn van de VPCBO staan allemaal in verbinding met dezelfde 

orthopedagoog. Bij de evaluatie van een kind (voor bijv. een arrangement of TLV) heeft de 

orthopedagoog een bepaalde set aan informatie nodig. Het samenstellen van de informatie 

door de leerkracht of IB’er is omslachtig doordat de benodigde informatie verspreid is over 

meerdere bronnen. Het gevolg hiervan is dat er vaak te weinig of te veel informatie wordt 

verstuurd. Dit verhoogt de werklast voor de orthopedagoog. Tevens vergt het bundelen van de 

informatie extra tijd van een leerkracht of IB’er, waardoor er minder tijd is om te besteden aan 

overige taken. Bovendien wordt op dit moment de privacygevoelige informatie nog verstuurd 

per email of USB-stick. Hierdoor moet er naar een alternatieve manier van communicatie 

worden gezocht. 

De VPCBO zou graag de informatiestroom naar de orthopedagoog en het SWV automatiseren 

of versimpelen om zo voor alle partijen de werklast te verlagen. Hierbij moet ook rekening 

                                                           
2 Website: https://www.parnassys.nl/ 
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gehouden worden met de beveiliging van de privacygevoelige informatie. Tevens is het van 

belang om het door de orthopedagoog gevraagd informatiepakket in kaart te brengen en 

daarbij rekening te houden met de verschillende informatiebronnen. Dit probleem heeft 

indirect invloed op de veiligheid en ontplooiing van kinderen. 

3 Probleemdefinitie 

De drie problemen die zijn aangekaart door de directeur van de VPCBO zijn afhankelijk van de 

IT-infrastructuur. De drie problemen zijn gevisualiseerd in Figuur 3, waarbij onderscheid is 

gemaakt tussen interne en externe communicatie. 

 

Figuur 3 Probleemvisualisatie 

3.1 Probleemstelling 

Uit gesprekken met Martin Derks, de bovenschoolse ICT’er van VPCBO, blijkt dat er bij het 

huidige systeem een gebrek aan functionaliteit is. Deze conclusie heeft tot de volgende 

probleemstelling geleid: 

Het huidige systeem is niet in staat om de gewenste manier van interne en externe communicatie 

te ondersteunen, waardoor er onvoldoende communicatie is met ouders en er overbodig werk 

ontstaat voor de orthopedagoog en leerkrachten. 

De eigenaar van dit probleem is de directeur van de VPCBO, namelijk Piet van Kesteren. 

3.2 Stakeholderanalyse 

De volgende primaire stakeholders zijn geïdentificeerd: 

1) Piet van Kesteren (probleemeigenaar) – De directeur van de VPCBO is geïnteresseerd in het 

oplossen van de problemen en daarmee het verbeteren van de organisatie. 

2) VPCBO (onderzoeksonderwerp) – De VPCBO is het onderwerp van dit onderzoek. 

a) Leraren – De leraren zijn gebruikers van het huidige systeem. 

b) Kinderen – Hoe minder tijd er aan overige taken wordt besteed, hoe meer tijd overblijft 

voor het onderwijs zelf. 
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c) Schooldirecties – De directies van de individuele scholen zijn geïnteresseerd in het 

verbeteren van hun scholen en zijn tevens gebruiker van het systeem 

d) Intern Begeleider (IB’er) – De IB’er is de zorgcoördinator binnen de school en staat in 

direct contact met de orthopedagoog. 

3) Ouders van kinderen aangesloten bij de VPCBO – De ouders zijn geïnteresseerd in hun 

kind en daarmee ook in de communicatie vanuit de school over hun kind. 

4) Orthopedagoog – De orthopedagoog is geïnteresseerd in het verminderen van de werklast 

door verbetering van de communicatie. 

5) Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs (regio Hardenberg) – Dit is het 

overkoepelende samenwerkingsband boven de VPCBO. Het SWV stelt gelden beschikbaar 

voor kinderen die extra zorg nodig zijn binnen de aangesloten scholen(-gemeenschappen).  

Denk hierbij aan speciaal meubilair of extra zorg door een ambulant begeleider. 

Hoewel de VPCBO het onderwerp van dit onderzoek is, bestaat de kans dat deze problemen 

zich ook voordoen bij andere scholengemeenschappen. Hierdoor zullen ook de gemeente 

Coevorden en landelijke onderwijsorganisaties geïnteresseerd zijn. Deze twee partijen vormen 

de secundaire stakeholders. 

6) Gemeenten Coevorden en Hardenberg – De gemeenten Coevorden en Hardenberg zijn 

geïnteresseerd in het verbeteren van onderwijs binnen de gemeente en kunnen daarom als 

stakeholder worden gezien. 

7) Landelijke onderwijsorganisaties – De PO-Raad en School aan Zet zijn twee organisaties die 

het primair onderwijs steunen. De resultaten van dit onderzoek kunnen van belang zijn op 

landelijk niveau, waardoor deze organisaties hierin geïnteresseerd zullen zijn.  
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3.3 Onderzoeksdoel en –(deel)vragen 

De probleemstelling zegt dat het huidige systeem niet in staat is om de gewenste manier van 

communicatie te ondersteunen. Dit heeft tot gevolg dat er onvoldoende communicatie met 

ouders is en er overbodig werk ontstaat voor de orthopedagoog en leerkrachten. Op basis van 

deze probleemstelling kan het volgende onderzoeksdoel geformuleerd worden: 

Het ontwerpen van een communicatiesysteem dat de interne en externe communicatie gaat 

stroomlijnen om overbodig werk te verminderen en de communicatie tussen scholen en ouders te 

verbeteren. 

Het doel is om een nieuw communicatiesysteem te ontwerpen. Hierbij moet rekening worden 

gehouden met het feit dat er verschillende partijen willen communiceren met verschillende 

belangen. De volgende onderzoeksvraag kan gesteld worden: 

Hoe ziet een nieuw communicatiesysteem voor de VPCBO eruit en hoe kan deze geïmplementeerd 

worden? 

De volgende deelvragen dragen bij aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag: 

1. Hoe ziet de huidige communicatiestructuur rondom de VPCBO eruit? 

2. Hoe wordt ParnasSys op dit moment gebruikt? 

3. Zijn er bestaande communicatiesystemen of -technieken die de huidige problematiek 

(deels) verhelpen? 

4. Hoe ziet een toekomstbestendig communicatiesysteem er voor de VPCBO uit? 

5. Hoe kan een nieuw communicatiesysteem geïmplementeerd worden bij de VPCBO? 

4 Plan van aanpak 

Allereerst zal er een analyse worden gemaakt van de huidige communicatiestructuur om deze 

helder in kaart te brengen voor het vervolg van het onderzoek. Dit zal gedaan worden aan de 

hand van interviews die gehouden zullen worden met de primaire stakeholders, namelijk de 

verschillende partijen binnen de VPCBO, ouders, de orthopedagoog en medewerkers van het 

SWV Passend Onderwijs. Samenwerking met de bovenschoolse ICT’er biedt hierbij inzicht in 

het huidige gebruik van ParnasSys, doordat hij in contact staat met de overige ICT’ers binnen 

de organisatie. Ook zal informatie van overheidsinstanties zoals de Inspectie van het Onderwijs 

hulp bieden bij het in kaart brengen van de organisatie. 

In de interviews zal er ook aandacht worden besteed aan de verwachtingen bij een mogelijk 

nieuw IT-systeem. Vervolgens wordt er gekeken naar bestaande systemen (COTS3) die op korte 

termijn mogelijk de problematiek binnen de VPCBO kunnen verhelpen. Hierbij worden de 

kosten afgewogen tegen de voordelen die een systeem kan bieden. 

Tot slot zal er een functioneel design worden gegeven van een nieuw communicatiesysteem die 

de VPCBO kan helpen bij het tackelen van de problemen.   

                                                           
3 “Commercial off-the-shelf” 
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5 De VPCBO 

5.1 Leerlingen 

Binnen de scholengemeenschap vindt elk jaar een telling van de leerlingen plaats op 1 oktober. 

In Tabel 1 worden de leerlingenaantallen van voorgaande jaren weergegeven en de hoeveelheid 

leerlingen dat de school verwacht voor komende jaren. 

Tabel 1 Leerlingenaantallen VPCBO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Leerlingen: 814 771 746 730 712 700 

 

In december 2015 waren er 28 leerlingen die extra zorg benodigd waren, een zogenaamd 

arrangement. Volgens Piet van Kesteren, directeur van de VPCBO, zijn daar medio 2016 

ongeveer 2 á 3 bijgekomen. Dat betekent dat in de periode 2015-2016 zo drie á vier procent van 

de kinderen een arrangement hebben. 

5.2 Uren 

Binnen de VPCBO wordt periodiek een directeuren en IB’er overleg gehouden. In deze 

bijeenkomst worden belangrijke vraagstukken binnen de organisatie besproken door de 

directeuren van de deelnemende scholen alsmede alle IB’ers binnen de VPCBO. Tijdens het 

directie – IB’er gesprek van 9 mei 2016 hebben de IB’ers aangegeven dat zij het aantal uren dat 

zij spenderen aan administratief werk moeilijk kunnen kwantificeren. De hoeveelheid 

administratie verschilt namelijk per evaluatie en is afhankelijk van onder andere de 

thuissituatie van het kind en de soort ondersteuning die het kind nodig heeft. Wel is naar voren 

gekomen dat door automatisering de hoeveelheid administratief werk verminderd kan worden 

voor leerkrachten, IB’ers, de orthopedagoog en het SWV PO Veld, Vaart & Vecht. 

5.2.1 Orthopedagoog 

De VPCBO maakt gebruik van één orthopedagoog binnen de gehele vereniging. De 

orthopedagoog is 12 uur beschikbaar voor oudergesprekken, toelaatbaarheidsverklaringen voor 

speciaal onderwijs, arrangementen en het ondersteunen van IB’ers. 

5.3 Financiën 

In Tabel 2 is de begroting van de VPCBO samengevat weergegeven, waarbij slechts de totalen 

worden getoond. 

Tabel 2 Samenvatting begroting VPCBO 

Totaal per kostenpost Totaal 2016 Totaal 2015 
   

Personeelslasten 3.848.500 3.964.500 
   

Huisvesting 564.250 431.650 
   

Afschrijvingslasten 152.952 147.260 
   

Overige instellingslasten 235.945 315.875 
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Middelen 96.230 115.810 
   

Overige lasten 24.000 11.000 
   

Totaal uitgaven 4.921.877 4.986.095 
   

Totaal vergoedingen 4.949.747 4.905.518 
   

Saldo 27.870 -80.577 

 

Uit de totale begroting blijkt dat dat de afschrijving voor ICT-middelen in 2016 €69.580 bedroeg 

en in 2015 €65.971. Onder overige instellingslasten valt de post “ICT, onderhoud en software” 

waarvoor er in 2016 €57.500 begroot is en in 2015 €60.250. 

Bij de aanschaf van een nieuw systeem zal de VPCBO gebruik moeten maken van privaat geld 

van de organisatie of ruimte vinden in de overige uitgaven. 

6 Samenwerkingsverband PO Veld Vaart & Vecht 

De VPCBO valt onder het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld Vaart & Vecht. Dit 

SWV beslaat de regio’s Ommen, Hardenberg, Slagharen en Mariënberg, waarop de VPCBO in 

gemeente Coevorden een uitzondering is qua locatie. Het totale samenwerkingsverband omvat 

98 basisscholen, 4 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor voortgezet speciaal 

onderwijs. Het aantal leerlingen binnen het SWV wordt weergegeven in Tabel 3 en het aantal 

arrangementen/rugzakjes in Tabel 4 (Passend Onderwijs, sd). 

Tabel 3 Leerlingenaantallen binnen het SWV 

 
BaO4  SBaO5  Totaal (S)BaO 

1-10-2011 14.448 370 14.818 

1-10-2012 14.142 345 14.487 

1-10-2013 13.816 328 14.144 

1-10-2014 13.340 311 13.651 

1-10-2015 12.840 302 13.142 

 

Tabel 4 Aantal rugzakken/arrangementen 

 
SO6 totaal Totaal rugzakken 

1-10-2011 130 261 

1-10-2012 133 234 

1-10-2013 125 215 

1-10-2014 119 Onbekend 

1-10-2015 105 Onbekend 

 

                                                           
4 Basisonderwijs 
5 Speciaal Basisonderwijs 
6 Speciaal Onderwijs 
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De percentages van het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en de hoeveelheid 

rugzakken ten opzichte van het totaal aantal leerlingen wordt weergegeven in Tabel 5 (Passend 

Onderwijs, sd). 

Tabel 5 Percentages SBaO, SO en rugzakken ten opzichte van totaal aantal leerlingen 

 
SBaO SO totaal Rugzakken 

1-10-2011 2,50% 0,88% 1,76% 

1-10-2012 2,38% 0,92% 1,62% 

1-10-2013 2,32% 0,88% 1,52% 

1-10-2014 2,28% 0,87% 
 

1-10-2015 2,30% 0,80% 
 

 

7 Analyse van de huidige communicatiestructuur 

7.1 Communicatiestructuur 

De communicatiestructuur rondom de VPCBO is gevisualiseerd in Figuur 4. Dit figuur is 

bepaald aan de hand van interviews die gehouden zijn met verschillende partijen binnen de 

VPCBO, ouders, de orthopedagoog en het SWV Passend Onderwijs. 

 

Figuur 4 Communicatiestructuur van de VPCBO 

7.1.1 Ouder 

Over het algemeen staan ouders in contact met vier verschillende partijen binnen een school. 

Allereerst staat de ouder in direct contact met de leerkracht van zijn/haar kind. Uit interviews 

met ouders is gebleken dat de leerkracht het voornaamste aanspreekpunt in bij vragen of 

problemen. Dit wordt verklaard doordat het makkelijk is voor een ouder om direct na 



PAGINA 15 

schooltijd even aan te kloppen bij de leerkracht. Bij vragen of problemen die serieuzer van aard 

zijn, geven sommige ouders aan direct de directeur van de school te benaderen. 

Het is mogelijk dat een kind een verstandelijke of lichamelijke achterstand heeft, waardoor dit 

kind speciale aandacht vereist. Voor deze kinderen worden arrangementen of een TLV 

aangevraagd. Bij de intake- en voortgangsgesprekken van deze kinderen zijn vaak naast de 

ouders ook de leerkracht, de IB’er en de orthopedagoog aanwezig. Dit wordt gedaan om 

gezamenlijk een analyse te maken van de situatie en een plan op te stellen voor de volgende 

periode. Tijdens deze gesprekken worden duidelijke afspraken gemaakt die door beide partijen 

worden ondertekend. De ondertekende afspraken worden gebruikt om terug te vallen, mocht 

een geschil zich voordoen. 

7.1.2 Leerkrachten 

Naast de gebruikelijke taken van een leerkracht, vervullen de leraren ook een observerende rol. 

Leerkrachten hebben zicht op de ontwikkelingen van elk individueel kind, omdat leraren in 

continu contact staan met de kinderen. Mochten zich problemen of onduidelijkheden 

voordoen bij een kind, dan zal een leerkracht vaak eerst zelf stappen zetten om het op te 

lossen. In het geval dat een frisse blik of extra kennis nodig is in een dergelijke situatie, dan zal 

contact op worden genomen met de intern begeleider van de school. Mocht zelfs met hulp van 

de IB’er alsnog extra kennis nodig zijn, dan zal de orthopedagoog ingeschakeld worden. Zo 

probeert men tot een passende oplossing te komen en de zorg voor het kind te optimaliseren. 

7.1.3 Intern begeleider (IB’er) 

De spil in de zorg binnen bassischolen is over het algemeen de intern begeleider. Het 

takenpakket van een IB’er bestaat voornamelijk uit het volgende (PO-Raad) (PO-Raad): 

 Coördinatie en uitvoering zorgbeleid in de school 

 Begeleiding van leraren op het gebied van zorg 

 Professionalisering (zelfontwikkeling en -scholing) 

 Verzorgen van (individuele) interne begeleiding7 

 Bijdrage beleidsvoorbereiding bovenschoolse zorgbeleid7 

Niet alleen staat een IB’er in direct contact met leerkrachten, de IB’er is doorgaans aanwezig bij 

intake- en voortgangsgesprekken van kinderen met een arrangement. Zodra een kind extra 

aandacht vergt door bijvoorbeeld een mentale of lichamelijke achterstand, gedragsproblemen 

of leerproblemen, dan zal een leerkracht altijd eerst de hulp inroepen van de intern begeleider. 

Zij zullen samen (mogelijk met de ouders) proberen tot een gepaste oplossing te komen. 

Binnen de VPCBO gaat contact met de orthopedagoog altijd via de intern begeleider. Dit wordt 

gedaan om te zorgen dat alleen de noodzakelijke vragen bij de orthopedagoog terecht komen. 

Bovendien is er binnen de VPCBO maar één orthopedagoog aanwezig en blijft het contact met 

de organisatie op deze manier overzichtelijk. 

7.1.4 Orthopedagoog 

De orthopedagoog is voor de VPCBO een extra ondersteuning in de zorg van kinderen. 

Wanneer de intern begeleider bij een situatie behoefte heeft aan ondersteuning, advies of 

verder onderzoek, dan kan de orthopedagoog hierbij helpen. In het geval dat er extra handen 

nodig zijn in de klas of dat er geld moet worden vrijgemaakt, dan moeten de aanvragen 

hiervoor via de orthopedagoog gaan. Deze aanvragen gaan naar het regionale 

                                                           
7 Optioneel afhangende van functie 
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samenwerkingsverband (SWV Passend Onderwijs Ommen Hardenberg), waar vervolgens een 

aanvraag wordt geëvalueerd en wordt beoordeeld. 

7.1.5 Samenwerkingsverband & landelijke samenwerkingsverbanden 

Het regionale samenwerkingsverband heeft zowel een ondersteunende als een controlerende 

rol. Enerzijds kan er een aanvraag worden ingediend bij het samenwerkingsverband voor extra 

gelden om bijvoorbeeld extra materiaal of handen in de klas te bekostigen. Anderzijds vereist 

het samenwerkingsverband dat de VPCBO zich verantwoord tegenover het 

samenwerkingsverband. 

Het regionale samenwerkingsverband moet zich verantwoorden tegenover landelijke 

samenwerkingsverbanden of de Inspectie van het Onderwijs. Dit is geregeld in de Wet Passend 

Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2013). Landelijke samenwerkingsverbanden en de 

Inspectie van het Onderwijs worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. 

7.2 Informele communicatie 

Leerkrachten en IB’ers hebben aangegeven aan dat er naast de officiële communicatie ook vaak 

informeel contact plaatsvindt. Het komt regelmatig voor dat een IB’er ‘in de wandelgangen’ bij 

kleine problemen of vraagstukken wordt aangeschoten. De orthopedagoog wordt minder vaak 

aangeschoten door collega’s, omdat zij beperkte uren draait binnen de VPCBO en een vaste 

standplaats heeft.  

Uit interviews met leerkrachten, IB’ers en de orthopedagoog bleek dat voor alle partijen een 

zekere mate van zichtbaarheid binnen de school als prettig wordt ervaren. Hierdoor ligt de 

drempel tot contact lager en vindt er meer uitwisseling van kennis plaats. Dit wordt 

ondersteund door het feit dat men het als prettig ervaart dat er een IB’er aanwezig is binnen de 

school. Daarbij is gebleken dat men er moeite mee heeft dat de orthopedagoog slechts op één 

school aanwezig is. 

7.3 Nieuwe aanpak in zorgaanvraag 

Om informatiestroom tussen het samenwerkingsverband en de orthopedagoog te verminderen, 

hebben de scholen van het SWV besloten om het proces van een zorgaanvraag anders in te 

richten. In de eerste instantie was het de taak van het SWV om elke zorgaanvraag individueel te 

behandelen en subsidies toe te kennen. In de nieuwe situatie zal elke school of 

scholengemeenschap een budget toegewezen krijgen. De scholen(gemeenschappen) krijgen 

daarbij de verantwoordelijkheid om hun eigen zorgaanvragen te beoordelen en te subsidiëren 

met behulp van het toegewezen budget. Om dit te faciliteren zullen er interne commissies 

worden opgericht die elke zorgaanvraag zullen behandelen. De scholen(gemeenschappen) 

hoeven daardoor niet per zorgaanvraag de documentatie naar het SWV te sturen, maar zullen 

zich slechts periodiek moeten verantwoorden over de budgetkeuzes. De documentatie dat 

gepaard gaat bij een zorgaanvraag moet nog wel opgesteld worden voor de interne commissie.  



PAGINA 17 

8 ParnasSys 

Binnen het regionale samenwerkingsverband, en dus ook binnen de scholen van de VPCBO, 

wordt er gebruik gemaakt van ParnasSys. Het systeem is web-gebaseerd en voegt het 

leerlingenvolgsysteem met het leerlingenadministratiesysteem samen. Hierbij worden de 

gegevens gehost op de servers van Topicus, de ontwikkelaar van ParnasSys. De webapplicatie 

biedt de volgende mogelijkheden (ParnasSys, sd): 

Tabel 6 Mogelijkheden van ParnasSys 

 

8.1 Uitbreidingsmogelijkheden van ParnasSys 

Naast het basissysteem van ParnasSys zijn er enkele uitbreidingen verkrijgbaar. De prijs van 

deze uitbreidingen varieert tussen €1 en €2,50 per leerling per jaar. Naast de onderstaande 

uitbreidingen is er ook nog een module beschikbaar die een koppeling met CITO LOVS 

faciliteert. 

8.1.1 Ouderportaal 

Het ouderportaal is de uitbreiding die scholen in staat stelt om informatie uit het systeem met 

ouders te delen. Hierbij heeft de school zelf de keuze over welke informatie er gedeeld wordt, 

bijvoorbeeld digitale rapporten, notities of toetsen. Het doel van het ouderportaal is om de 

betrokkenheid van de ouders te vergroten en dient niet als vervanging van persoonlijk contact 

(ParnasSys, sd). 

8.1.2 ZIEN! 

De uitbreidingsmodule ZIEN! brengt het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen in 

groep 1 t/m 8 in kaart. Hierbij wordt op basis van observaties zowel doelen als 

- NAW

- BSN

- Medewerkers

- Medische achtergrond

- Voorgeschiedenis, schoolloopbaan en uitschrijving

- Absenties

- Vrije rubrieken

- Digitaal overdracht dossier

- Lesroosters

- Leerkracht roosters

- BRON uitwisseling

- Sociogrammen

- Subles- en/of niveau groepen

- Rechten per medewerker

- Jaarplan

- Indelen activiteiten tot op groepsniveau

- Uren telling

- Tweewekelijks rooster

- Facturen aanmaken en beheren

- Emails versturen per leerling, groep of de hele school

- Vrije export naar Excel

- Tellingen op ieder gewenst moment

- Edex-bestanden aanmaken

- Digiboek-bestanden aanmaken

- Etiketten printen op diverse niveaus

- Gespreksplanner voor bv ouderavonden

- Beheer adressenbestand externe relaties

- Tabellen schoolspecifiek beheren, o.a. huisartsen, 

   verlofsoorten, toetsen, etc.

- Diverse overzichten beschikbaar van administratieve-

   en toets gegevens

- Documentatie met gegevens uit ParnasSys

- Bovenschools overzicht in BRON uitwisseling

- Bovenschoolse rapportages van toets gegevens

- Niet-methodetoetsen(CITO én DLE-toetsen)

- Dwarsdoorsneden en trendanalyses

- Zelfevaluatie

- Toetsen vergelijke met inspectie normeringen

- Methodetoetsen

- Digitaal rapport

- Hulpplannen

- Groepsplannen

- Eigen set hulp- en groepsplannen

- Dossiervorming op leerlingniveau.

- Dictee-analyse.

- Onderwijskundig rapport.

- Schoolspecifieke formulieren

Vastleggen van gegevens:

Overige mogelijkheden:

Leerlingvolgsysteem:
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handelingssuggesties gegenereerd. De module biedt ondersteuningsvragen op het gebied van 

sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om een beter beeld te krijgen van de 

leerling (ZIEN!, sd). Uiteindelijk ligt de keuze om de doelen en suggesties na te streven bij de 

leerkracht. 

8.1.3 Integraal 

Integraal biedt ondersteuning in het in beeld brengen van kwaliteit zodat een school de 

mogelijkheid heeft om planmatig en doelgericht te werken aan verbeteringen. De module biedt 

onder andere vragenlijsten om de kwaliteit te meten en geeft dit vervolgens grafisch weer op 

een dashboard. 

8.1.4 IRIS Schoolklimaat 

De module IRIS biedt de mogelijkheid om incidenten (bijvoorbeeld pesterijen) binnen de 

school te registreren om zo de frequentie, locatie en tijdstippen te in kaart te brengen. 

Rapportages over incidenten kunnen gegenereerd worden en er wordt een vergelijking op 

landelijk niveau gegeven. 

8.1.5 Ultimview 

Ultimview helpt bij het analyseren van de opbrengsten door leerling stromen en de algehele 

financiële positie van de school. Daarnaast biedt de module de mogelijkheid tot 

personeelsadministratie waarbij de personeelslasten en functiemixen inzichtelijk worden 

gemaakt. Alle informatie wordt grafisch weergegeven op een dashboard. 

8.1.6 Leerlijnen groep 1-2 en SBO/BAO  

De modules Leerlijnen groep 1-2 en Leerlijnen SBO/BAO zijn twee onafhankelijke modules die 

beide de mogelijkheid bieden om leerlingen te volgen in het onderwijs en daardoor het 

onderwijs voor hen te plannen (een zogenaamde leerlijn).  

8.2 Gebruik ParnasSys 

Uit een peiling onder de scholen van de VPCBO blijkt dat het gebruik van ParnasSys verschilt 

per school. In principe maakt elke school gebruik van ParnasSys, echter worden niet alle 

beschikbare modules door elke school gebruikt. Zo worden de getekende overeenkomsten met 

ouders bij enkele scholen digitaal opgeslagen middels inscannen en bij enkele scholen op 

papier gearchiveerd. Verder geven slechts enkele scholen aan dat ParnasSys als centrale 

vergaarbak voor documenten en formulieren wordt gebruikt. Hoewel deze verschillen voor een 

individuele school weinig impact hebben, zorgt het bovenschools voor onduidelijkheden.  

8.3 Generiek Koppelvlak (GKV) 

Topicus heeft het Generiek Koppelvlak (GKV) ontwikkeld dat ParnasSys in staat stelt om 

interne informatie te delen met andere softwarepakketten (ParnasSys, sd). ParnasSys biedt vier 

mogelijkheden op het gebied van het GKV. 

8.3.1 Uitwisseling leerresultaten koppeling (UWLR)  

Deze koppeling verzorgt de uitwisseling van (een vaste set) leerling gegevens en leerresultaten 

tussen ParnasSys en de applicaties van educatieve uitgevers. Aan deze koppeling zitten geen 

kosten verbonden zolang de educatieve uitgever de toetsresultaten terugstuurt naar ParnasSys. 
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8.3.2 Generiek Koppelvlak – basis 

Het GKV basis biedt een beperkte set van gegevens voor de aangesloten partners. De gegevens 

worden aan het eind van elke werkdag beschikbaar gesteld om te verzekeren dat de gegevens 

up-to-date zijn. Het volgende wordt gedeeld (ParnasSys, sd): 

 Leerling gegevens (o.a. naam, geboortedatum, geslacht, email) 

 Groepsgegevens (naam, jaargroep, omschrijving, mutatiedatum) 

 Leerkrachtgegevens (o.a. naam, gebruikersnaam, emailadres, groepen) 

 Groepsindelingen (koppeling leerling/leerkracht met de groepen) 

Het GKV basis ondersteunt een onbeperkt aantal aansluitingen en draagt de volgende kosten 

met zich mee: 

 Eenmalige aansluitingskosten: €2.500 

 Jaarlijkse onderhoudskosten: €2.000 

8.3.3 Generiek Koppelvlak – uitgebreid 

Het GKV uitgebreid biedt een grotere set aan gegevens ten opzichte van het GKV basis. Zo 

ondersteunt het GKV uitgebreid onder andere uitwisseling van de volgende informatie 

(ParnasSys, sd): 

 Algemene en gedetailleerde leerlingegegevens 

 Loopbaan-, (methode)toets- en uitstroomgegevens 

 Absenties 

 LGF (“rugzak”) gegevens 

 Leerling/verzorger relaties 

 Verzorgergegevens 

 Medewerkergegevens 

 Edex-standaard 

Het GKV uitgebreid ondersteunt een onbeperkt aantal aansluitingen en draagt de volgende 

kosten met zich mee: 

 Eenmalige aansluitkosten: €5.000 

 Jaarlijkse onderhoudskosten: €4.000 

8.3.4 Single Sign On Koppeling (SSO) 

SSO biedt de mogelijkheid om ParnasSys accounts te koppelen aan het systeem van de externe 

partij. SSO ondersteunt een onbeperkt aantal aansluitingen en draagt de volgende kosten met 

zich mee: 

 Eenmalige aansluitingskosten: €2.000 

 Jaarlijkse onderhoudskosten: €2.000 

8.4 Kosten ParnasSys 

In 2014 bedroegen de kosten voor ParnasSys €3306 dat geheel bestaat uit licentiekosten voor de 

leerlingen binnen de VPCBO.  
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9 Communicatie met de orthopedagoog en het SWV 

Er zijn op dit moment meerdere communicatietechnieken aanwezig op de markt die scholen(-

gemeenschappen) op verschillende vlakken van de organisatie ondersteunen. De systemen 

maken elk gebruik van verschillende technologieën dat elk voor- en nadelen met zich 

meebrengt. 

De invoering van de wet Passend Onderwijs in 2014 betekende een herstructurering van de 

communicatie rondom een school. Er ontstond een informatiestroom naar het 

samenwerkingsverband voor TLV’s, arrangementen en verantwoording. Om deze 

informatiestroom te faciliteren zijn er op dit moment twee interessante informatiesystemen op 

de markt, namelijk Kindkans en Grippa. Deze twee systemen kunnen op verschillende 

manieren samenwerken met bestaande leerlingvolg- en administratiesystemen zoals ParnasSys 

of ESIS. Het voornaamste doel is het digitaliseren en optimaliseren van de communicatie met 

de benodigde beveiliging en autorisatie. De aanschaf van een dergelijk informatiesysteem zal op 

het niveau van de regio Hardenberg van het Samenwerkingsverband PO Veld, Vaart & Vecht 

moeten gebeuren. Zowel Kindkans als Grippa verzorgen namelijk de communicatie tussen een 

school en het samenwerkingsverband omtrent arrangementen en TLV’s, waardoor de gehele 

regio betrokken moet zijn bij de aanschaf en implementatie. 

9.1 Kindkans 

Kindkans is een webapplicatie die ontwikkeld is door de makers van ParnasSys in 

samenwerking met samenwerkingsverbanden. Op dit moment wordt het onderhouden door 

Driestar Educatief in samenwerking met Educator. Integratie met ParnasSys stelt IB’ers en 

orthopedagogen in staat om vanuit ParnasSys een arrangement of TLV aanvraag in te dienen bij 

het samenwerkingsverband. De aanvraag wordt grotendeels geautomatiseerd doordat de 

gegevens van leerlingen en mogelijke bijlages rechtstreeks uit ParnasSys worden gehaald. De 

ondersteuningsaanvragen kunnen vervolgens behandeld worden door op de website van 

Kindkans in te loggen. Het systeem biedt de mogelijkheid om te vergaderen over een 

ondersteuningsvraag voordat een aanvraag wordt beoordeeld. Daarnaast genereert het systeem 

rapportages voor het samenwerkingsverband over financiën in de vorm van Excel bestanden. 

Een vereiste hiervoor is dat de school intensief gebruik maakt van ParnasSys doordat alle 

benodigde gegevens aanwezig moeten zijn voor de import naar Kindkans.  

Bart Vollmuller, projectmanager bij Driestar Educatief, heeft tijdens een productdemonstratie 

op 9 mei 2016 aangegeven dat de implementatie van Kindkans pakweg vier dagen zal duren. 

Hierbij worden gebruikers getraind in het gebruik van Kindkans en wordt het gehele systeem 

geïmplementeerd en gekoppeld aan ParnasSys. De kosten hiervoor bedragen €1500 per dag voor 

de regio Hardenberg van het samenwerkingsverband. De doorlopende kosten van Kindkans 

bestaan uit licentiekosten, namelijk €0,50 per leerling per jaar.  
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Tabel 7 Kostenoverzicht Kindkans 

 Aantal 
leerlingen 

Licentiekosten 
per jaar 

Implementatiekosten 
(eenmalig) 

Totale investering 
voor het eerste jaar 

VPCBO 7468 €373 N.V.T. €373 

SWV (regio 
Hardenberg) 

4.4009 €2.200 €6.000 €8.200 

 

9.2 Grippa 

Grippa is vergelijkbaar met Kindkans gezien het de gebruikers in staat stelt om per kind 

arrangementen en TLV’s in te dienen en te beheren. Het systeem wordt ontwikkeld door 

Pensare Software in samenwerking met Framework. Iedereen met de benodigde rechten kan in 

het systeem komen wat de samenwerking en privacy ten goede komt. Er hoeft dan namelijk 

niet via externe systemen, zoals email, gecommuniceerd te worden over privacygevoelige 

gegevens. Verder kan men in Grippa inventariseren, delen, rapporteren en 

onderwijsarrangementen samenstellen. Door gebruik van de ingebouwde kennisbank kan men 

vooropgestelde arrangementen downloaden of plaatsen om zo kennisuitwisseling te stimuleren 

(Doemges-Engelen, 2015). Grippa biedt niet de integratie met ParnasSys dat Kindkans biedt, 

maar kan gebruik maken van het Generiek Koppelvlak van ParnasSys. Vanaf het schooljaar 

2016/2017 gaat Grippa deze functionaliteit ondersteunen.  

Rob Franke, ontwikkelaar van Grippa, heeft aangegeven dat er geen kosten zijn verbonden aan 

de implementering en dat de trainingen onderdeel zijn van de licentiekosten. De licentiekosten 

van Grippa bedragen €0,75 per leerling per jaar, waarbij er onbeperkt arrangementen, 

adviesrondes of TLV’s aangevraagd kunnen worden voor een leerling. Verder biedt Grippa ook 

de mogelijkheid om alleen de module voor TLV’s af te nemen of alleen de module voor 

arrangeren. Deze opties kosten beide €11,25 per leerling per jaar, maar de kosten worden alleen 

gerekend voor de leerlingen waar daadwerkelijk een TLV of arrangement voor is aangevraagd. 

Tabel 8 Kostenoverzicht Grippa 

 

                                                           
8 Gebaseerd op interne informatie en gebaseerd op de telling uit december 2015 (zie sectie 5.1) 
9 Gebaseerd op interne informatie en betreft het schooljaar 2015-2016 
10 Gebaseerd op interne informatie en betreft het jaar 2016 

 Aantal 
leerlingen 

Licentiekosten Implementatiekosten Totale investering 
voor het eerste jaar 

Normale pakket 
VPCBO 7468 €560 N.V.T. €560 

SWV (regio Hardenberg) 44009 €3.300 N.V.T. €3.300 

 
Alleen arrangementen 

VPCBO 318 €384,75 N.V.T. €384,75 
SWV (regio Hardenberg) 769 €855 N.V.T. €855 

     
Alleen TLV’s 

VPCBO 28 €22,50 N.V.T. €22,50 
SWV (regio Hardenberg) 3410 €382,5 N.V.T. €382,5 
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9.3 Vergelijking 

9.3.1 Kosten 

Hoewel Kindkans een grotere initiële investering vergt, is Grippa op de lange termijn duurder 

door de hogere licentiekosten. De totale investeringskosten voor Grippa overstijgen die van 

Kindkans in het 6e jaar van gebruik (zie Tabel 9). Daarna is Grippa €1.100 per jaar duurder dan 

Kindkans. 

Tabel 9 Kostenvergelijking Kindkans & Grippa 

Kostenpost Kindkans Grippa 

Investering voor het eerste jaar   

VPCBO €373 €560 

SWV regio Hardenberg €8.200 
 

€3.300 

Doorlopende (licentie-)kosten   

VPCBO €373 €560 

SWV regio Hardenberg €2.200 
 

€3.300 

Kosten eerste 5 jaar   

VPCBO €1.865 €2.800 

SWV regio Hardenberg (incl. implementatie) €17.000 
 

€16.500 

Kosten eerste 6 jaar   

VPCBO €2.238 €3.360 

SWV regio Hardenberg (incl. implementatie) €19.200 €19.800 

 

9.3.2 Functionaliteit 

De functionaliteiten van Kindkans en Grippa in de kern hetzelfde. Beide systemen stellen IB’ers 

en orthopedagogen in staat om TLV’s/arrangementen aan te vragen en het SWV om deze te 

beoordelen. Vervolgens bieden beide systemen inzicht in hoeveel arrangementen of TLV’s zijn 

afgegeven en bijbehorende kosten. Ook zorgen Kindkans en Grippa voor de benodigde 

beveiliging van de privacygevoelige informatie. Tabel 10 biedt een overzicht van enkele 

belangrijke voor- en nadelen van zowel Kindkans als Grippa. 
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Tabel 10 Voor- en nadelen van Kindkans en Grippa 

Grippa Kindkans 

Voordelen 

- Gaat gebruik maken van het Generiek 
Koppelvlak van ParnasSys (GKV), waardoor er 
een uitwisseling van belangrijke data ontstaat. 
Dit is een alternatief voor de directe koppeling 
die Kindkans biedt. De gegevens worden 
hierbij aan het eind van elke dag geüpdatet. 
 
- Vast contactpersoon binnen Pensare 
Software, waardoor de mogelijkheid ontstaat 
om inspraak te hebben in de ontwikkeling van 
het systeem. 
 
- Biedt een kennisbank met onderwerpen 
zoals arrangementen, nieuw beleid, leerroutes 
etc. 
 
- Vereist op dit moment minder intensief 
gebruik van ParnasSys voor optimaal 
functioneren. Zodra het GKV 
geïmplementeerd is, vraagt Grippa, evenals 
Kindkans, intensief gebruik van ParnasSys om 
optimaal benut te worden. Echter is dit geen 
vereiste, men kan alsnog alles handmatig 
invoeren in Grippa. 
 
- Mogelijkheid tot het afnemen van alleen de 
arrangementen of TLV module. De prijs wordt 
dan €11,25 per leerling met een arrangement 
of TLV. 
 
- Prestatieoverzichten worden gegenereerd in 
het systeem zelf, het gebruik van Excel is niet 
nodig. 

- Is ooit ontwikkeld door dezelfde ontwikkelaars 
als ParnasSys waardoor er een directe koppeling 
tussen de twee systemen bestaat. Dit houdt in 
dat er een knopje in ParnasSys zit om de 
gegevens rechtstreeks naar Kindkans te sturen. 
 

Nadelen 

- Niet de directe koppeling met ParnasSys die 
Kindkans biedt. Er is dus geen knop binnen 
Kindkans die informatie naar Grippa 
verstuurd.  

- Externe partijen (bijv. ambulant begeleiders or 
logopedisten) kunnen geen documenten 
aanpassen/bijvoegen in het systeem zelf. Dit 
vereist communicatie met behulp van 
bijvoorbeeld email. 
 
- Vereist intensief gebruik van ParnasSys voor 
optimaal functioneren. Dit vraagt om een 
rigoureuze verbetering van het huidige ParnasSys 
gebruik.  
 
- Prestatieoverzichten kunnen slechts in Excel 
gemaakt worden, waardoor extra werk vereist is. 
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9.3.3 Kwaliteitsvoorkeuren 

Bij het aanschaffen van een nieuw informatiesysteem is het van belang om de prioriteiten van 

de gebruikers in kaart te brengen met betrekking tot de kwaliteit van het product. Voor het 

bepalen van productkwaliteit kan ISO/IEC 25010:2011 (ISO/IEC, 2011) gebruikt worden, de 

vervanger van ISO/IEC 9126-1:2001 (ISO/IEC, 2001). 

In ISO 25010 worden acht hoofdeigenschappen van productkwaliteit omschreven. De 

hoofdeigenschappen zijn verdeeld in 31 kwaliteitseigenschappen (SYSQA B.V., 2012). Tabel 11 

toont de acht hoofdeigenschappen en de bijbehorende kwaliteitseigenschappen. De 

kwaliteitseigenschappen van productkwaliteit zijn gedefinieerd in Appendix 1. 

Tabel 11 Productkwaliteit: hoofdeigenschappen en kwaliteitseigenschappen 

Functionele geschiktheid Prestatie-efficiëntie Uitwisselbaarheid Bruikbaarheid 

Functionele compleetheid Snelheid Beïnvloedbaarheid Herkenbaarheid van geschiktheid 

Functionele correctheid Middelenbeslag Koppelbaarheid Leerbaarheid 

Functionele toepasbaarheid Capaciteit 
 

Bedienbaarheid 
   

Voorkomen gebruikersfouten 
   

Volmaaktheid gebruikersinteractie 
   

Toegankelijkheid 
 

Betrouwbaarheid Beveiligbaarheid Onderhoudbaarheid Overdraagbaarheid 

Volwassenheid Vertrouwelijkheid Modulariteit Aanpasbaarheid 

Beschikbaarheid Integriteit Herbruikbaarheid Installeerbaarheid 

Foutbestendigheid Onweerlegbaarheid Analyseerbaarheid Vervangbaarheid 

Herstelbaarheid Verantwoording Wijzigbaarheid 
 

 
Authenticiteit Testbaarheid 

 

 

Naast productkwaliteit omschrijft ISO 25010 ook de eigenschappen van kwaliteit tijdens 

gebruik. Tabel 12 toont de vijf hoofdeigenschappen die verdeeld zijn in 11 

kwaliteitseigenschappen. De kwaliteitseigenschappen van kwaliteit tijdens gebruik zijn 

gedefinieerd in Appendix 2. 

Tabel 12 Kwaliteit tijdens gebruik: hoofdeigenschappen en kwaliteitseigenschappen 

Effectiviteit Efficiëntie Voldoening Vrijheid van risico Context dekking 

Effectiviteit Efficiëntie Bruikbaarheid Economisch risico beperking Context compleetheid 
  

Vertrouwen Gezond- en veiligheidsrisico beperking Flexibiliteit 
  

Tevredenheid Omgevingsrisico beperking 
 

  
Welzijn 
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Voor dit onderzoek zijn er twee vragenlijsten opgesteld: 

1. Medewerkers binnen het SWV Veld, Vaart en Vecht (regio Hardenberg) beoordelen 

statements die betrekking hebben tot de eigenschappen van productkwaliteit en 

kwaliteit tijdens gebruik. De beoordelingsmogelijkheden zijn 

2. Gebruikers van Kindkans en Grippa zullen hun systemen beoordelen op dezelfde 

statements over productkwaliteit en kwaliteit tijdens gebruik. 

De statements die gebruikt zijn voor de vragenlijst zijn te vinden in Appendix 3. Deze zijn 

versimpeld ten opzichte van het origineel om het begrijpelijker te maken voor de deelnemers 

van de vragenlijsten. De deelnemer had de mogelijkheid om een statement te beoordelen op 

basis van een 5-punts Likertschaal. De deelnemers uit de eerste categorie konden een statement 

beoordelen als “zeer onbelangrijk”, “onbelangrijk”, “neutraal”, “belangrijk”, “zeer belangrijk” of 

“ik weet het niet”. De deelnemers uit de tweede categorie konden hun eigen systeem 

beoordelen door de statements een score te geven tussen 1 en 5. De score 1 stond voor “zeer 

slecht” en de score 5 stond voor “zeer goed”. Zo konden de kwaliteitsaspecten worden 

geprioriteerd en bepaald welk systeem het beste scoort op elk kwaliteitsaspect. 

Tabel 13 en Tabel 14 tonen de prioriteiten van de medewerkers van SWV Veld, Vaart & Vecht 

(regio Hardenberg) op het gebied van productkwaliteit en kwaliteit tijdens gebruik. Naast een 

kwaliteitsaspect wordt weergegeven welke van de twee systemen het hoogst heeft gescoord op 

dat aspect. 

Tabel 13 Prioriteiten van productkwaliteit, inclusief hoogst scorend softwarepakket op dat aspect 

Prioriteit Productkwaliteit Hoogst gescoord 

1 Uitwisselbaarheid Grippa 

2 Functionele geschiktheid Kindkans 

3 Bruikbaarheid Kindkans 

3 Betrouwbaarheid Kindkans 

4 Beveiligbaarheid Grippa/Kindkans 

5 Prestatie-efficiëntie Grippa/Kindkans 

6 Onderhoudbaarheid Grippa 

7 Overdraagbaarheid Kindkans 

 

Tabel 14 Prioriteiten van kwaliteit tijdens gebruik, inclusief hoogst scorend softwarepakket op dat aspect 

Prioriteit Kwaliteit tijdens gebruik Hoogst gescoord 

1 Voldoening Grippa 

2 Effectiviteit Grippa 

3 Vrijheid van Risico Grippa 

4 Context Dekking Grippa 

5 Efficiëntie Grippa/Kindkans 

 

Op het gebied van productkwaliteit scoort Kindkans met gemiddeld 4.2 van de 5 punten 0.1 

punt hoger dan Grippa. Grippa scoort gemiddeld het hoogst op kwaliteit tijdens gebruik met 

4.3 ten opzichte van 3.9 van Grippa. 
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9.4 Conclusie 

9.4.1 Aanbeveling 

Het advies is om over te gaan op de aanschaf van Grippa.  

Ondanks de hogere licentiekosten van Grippa, is het systeem in de eerste vijf jaar goedkoper 

dan Kindkans. Dit wordt verklaard door de initiële implementatiekosten van €6.000 vereist 

voor Kindkans. Pas in het zesde jaar van gebruik worden de totale kosten van Grippa hoger dan 

die van Kindkans (Tabel 9). Daarna ligt de jaarlijkse investering voor Grippa €1.100 hoger dan 

die voor Kindkans. 

Het grootste argument vóór Kindkans is de directe koppeling die het systeem biedt met 

ParnasSys. Grippa gaat in het schooljaar 2016-2017 gebruik maken van het Generiek Koppelvlak 

van ParnasSys (zie sectie 8.3). Hierdoor wordt een groot gedeelte van de belangrijke informatie 

over een leerling aan het eind van elke werkdag automatisch met Grippa gesynchroniseerd. De 

directe koppeling die Kindkans biedt wordt hierdoor minder relevant, waardoor Grippa meer 

voordelen biedt ten opzichte van Kindkans (Tabel 10). Bovendien biedt Grippa de mogelijkheid 

om handmatig informatie over een leerling in het systeem te zetten. Scholen die minder goed 

met ParnasSys omgaan kunnen daardoor alsnog gebruik maken van Grippa.  

Op het gebied van kwaliteit tijdens gebruik scoort Grippa op bijna alle aspecten het hoogst 

Tabel 14). Op productkwaliteit scoort Grippa het hoogst op de nummer één prioriteit van de 

medewerkers van het SWV Veld, Vaart & Vecht (regio Hardenberg). Op de eerstvolgende 

prioriteiten scoort voornamelijk Kindkans het hoogst (Tabel 13). Een mogelijke verklaring 

hiervoor is het feit dat Grippa nog steeds in ontwikkeling is in samenwerking met de 

gebruikers. 

9.4.2 Nieuwe situatie 

Grippa faciliteert de communicatie tussen de VPCBO en het samenwerkingsverband Veld, 

Vaart & Vecht. Hoewel er geen gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologie, biedt het wel 

een oplossing voor de problemen rondom de communicatie met het samenwerkingsverband. 

Hiervoor maakt het gebruik van één centrale opslag waaraan meerdere online omgevingen 

gekoppeld zijn. Een scholengemeenschap kan hun eigen data uit ParnasSys gebruiken om 

nieuwe leerlingen aan te maken in Grippa. Deze gegevens kunnen (na aanvulling van overige 

documenten) gebruikt worden om een zorgaanvraag in te dienen bij het 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan dan vervolgens de zorgaanvragen 

inzien, voorzien van commentaar en vervolgens goedkeuren of afkeuren. Vanuit Grippa zal er 

geen data naar ParnasSys worden gestuurd. Na invoering van Grippa binnen de VPCBO zal het 

gebruikt worden voor zorgaanvragen, TLV’s en de verantwoording van de subsidies die de 

VPCBO heeft ontvangen uit zorgaanvragen. Figuur 5 geeft een schematische weergave van de 

situatie na de implementatie van Grippa. 
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Figuur 5 Nieuwe situatie na implementatie Grippa 
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10 Communicatie tussen scholen van de VPCBO 

Enkele van de kernwaardes van de VPCBO zijn veilig en uitdagend, verbondenheid, maximale 

ontplooiing en passie en vakmanschap. De VPCBO streeft ernaar dat haar scholen samenwerken 

om zo alle scholen binnen de organisatie te laten excelleren. Op het gebied van 

kennisuitwisseling en het delen van documentatie is er bij de VPCBO ruimte voor verbetering 

volgens de directeur Piet van Kesteren. Het verbeteren van de samenwerking en 

kennisuitwisseling omvat echter meer dan alleen de implementatie van een geschikt 

informatiesysteem. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het ‘gezamenlijk leren door doen’ 

binnen en van opleidingsteams een belangrijke factor is in de verbinding tussen 

onderwijsinnovatie, professionalisering en kennisontwikkeling (Teurlings & Uerz, 2009). Een 

voorbeeld hiervan is het concept collectief leren dat aanzet geeft voor een praktische 

methodiek die kan helpen om teamleren op gang te brengen (Van der Klink, 2012). 

10.1 Collectief leren  

Simons (2000) stelt dat leren kan worden gedefinieerd als het ontstaan of tot stand brengen van 

relatief duurzame veranderingen in kennis, houding en vaardigheden en/of in het vermogen 

om te leren. Volgens hem kan dit worden gedaan door middel van het selecteren, opnemen, 

verwerken, integreren, vastleggen en gebruiken van en het betekenis geven aan informatie. De 

veranderingen resulteren volgens Simons, mits de condities daartoe aanwezig zijn, in 

veranderingen in arbeidsprocessen en -resultaten bij individuen, groepen en/of de (deel-

)organisatie.  

Amsing, Donker & Sontag (2011) beschrijven collectief leren als “een proces waarin leden van 

een groep of team door samen te werken gemeenschappelijke kennis, vaardigheden en 

attituden ontwikkelen”. Volgens deze auteurs draait het bij collectief leren om een collectief 

proces met collectieve opbrengsten, waarbij veronderstelt wordt dat het collectief eigenaar is 

van het proces en van de opbrengsten. Wanneer individuelen deelnemen in een collectief 

ontstaat er een cultuur met gemeenschappelijke normen, waarden en overtuigingen. Leren 

vindt plaats wanneer de deelnemers van het collectief elkaar wederzijds confronteren met 

problemen en zo tot oplossingen komen (Marks & Louis, 1999). Daarnaast wordt individuele 

kennis zo expliciet gemaakt zodat het gedeeld kan worden in het collectief of de organisatie. 

Zodra de kennis genoeg gedeeld en geaccepteerd is door leden van de organisatie, kan de 

kennis geobjectiveerd worden tot organisatiekennis (Verbiest E. , 2003). 

  



PAGINA 29 

Voor de implementatie van collectief leren hebben Castelijns, Koster en Vermeulen (2009) de 

collectieve leercyclus ontwikkeld (zie Figuur 6). De collectieve leercyclus is gebaseerd op de 

empirisch-regulatieve cyclus (van Strien, 1986) en een eerder ontworpen leercyclus door Dixon 

(Dixon, 2002). Collectief leren vindt plaats wanneer alle zes stappen van de leercyclus zijn 

doorlopen (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009). 

 

Figuur 6 De collectieve leercyclus (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009) 

De zes stappen van de leercyclus wordt door (Van der Klink, 2012) als volgt samengevat: 

1. Ambitie: wat willen we realiseren? 

2. Informatie verzamelen: welke feitelijke gegevens hebben we nodig? 

3. Informatie interpreteren: wat vinden we opvallend? 

4. Consequenties verbinden: wat zouden we kunnen gaan doen/ondernemen? 

5. Acties uitvoeren: doen we wat we hebben afgesproken? 

6. Evalueren proces en product: is onze ambitie gerealiseerd? En zijn we tevreden over 

hoe we dat hebben gedaan? Deze vragen kunnen tot nieuwe ambities leiden, waardoor 

het proces weer bij stap 1 kan beginnen. 

Goes-Daniëls (2011) heeft de leercyclus van Castelijns et al. gebruikt als basis voor de 

constructie van een monitor voor de invoering van het competentiegericht onderwijs in het 

middelbaar beroepsonderwijs. Uit drie casestudies is gebleken dat geen enkel team voorbij stap 

4 is gekomen en er dus in geen enkel geval de leercyclus volledig werd doorlopen. Doordat 

collectief leren slechts plaatsvindt bij het doorlopen van alle zes stappen (Castelijns, Koster, & 

Vermeulen, 2009), is er dus geen sprake geweest van collectief leren.  

Goes-Daniëls (2011)constateerde in haar onderzoek dat de geformuleerde ambities en 

onderzoeksvragen in alle gevallen afkomstig waren van het management. Volgens een 

onderzoek van Waslander (2007) is het gevoel van eigenaarschap een essentieel onderdeel bij 

de invoering van onderwijsinnovaties. Waslander definieert eigenaarschap als ‘het gevoel 

hebben invloed te kunnen uitoefenen op veranderingen’. Goes-Daniëls concludeerde dat de 

betrokkenheid van de teams zeer gering of afwezig was, ondanks het feit dat de presentatie en 

interpretatie van informatie (stap 3) wel bleek bij te dragen aan de eigenaarschap van de teams. 

1. Ambitie 
ontwikkelen

2. Informatie 
verzamelen

3. Informatie 
interpreteren

4. Consequenties 
verbinden

5. Actie uitvoeren

6. Product en 
proces evalueren
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Van der Klink (2012) noemt collectief leren een “praktisch concept voor teamleren”, maar “met 

name de actiefase vergt nog aandacht”. 

Om het doorlopen van de collectieve leercyclus te verbeteren, moeten volgens Goes-Daniëls 

(2011) de interventies gestructureerd ontworpen worden met inachtneming van het doel, de 

competenties en de omstandigheden die geldend zijn voor de context van het team. Ook het 

werken in kleine teams (5 tot 7 personen) ten opzichte van grote teams (± 20 personen) kan het 

collectief leren binnen een organisatie verbeteren (Schuit, 2015). Figuur 7 geeft schematisch 

weer hoe collectief leren in (kleinere) teams kan plaatsvinden (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 

2009). 

 

Figuur 7 Integrale methodiek voor collectief leren in organisaties (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009) 

De kleine bolletjes in de binnenste cyclus van Figuur 7 representeren de fasen van de collectieve 

leercyclus die de individuele groepen doorlopen. De grote bollen in de buitenste cyclus 

verbinden de individuele leercycli en staan voor de stappen die op organisatieniveau worden 

doorlopen (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009).  

10.2 Professionele leergemeenschappen 

Processen van collectief leren kunnen plaatsvinden binnen professionele leergemeenschappen 

(Amsing, Donker, & Sontag, 2011). Een professionele leergemeenschap (PLG) biedt een 

ondersteunende werk- en leeromgeving voor duurzame schoolontwikkeling  en professionele 

ontwikkeling via processen van collectief leren (Verbiest E. , 2003). 

Hord (1997) baseert haar definitie van een professionele leergemeenschap op de definitie van 

een professional community of learners door (Astuto, Clark, Read, McGree, & Fernandez, 1993). 

Hord stelt dat een professionele leergemeenschap bestaat uit de medewerkers en directie van 

een school die continu onderzoeken, kennis delen en handelen op basis van vergaarde kennis, 

met als doel het verbeteren van hun effectiviteit als professionals ten behoeve van de leerling 

(zie ook (Verbiest E. , 2003; Verbiest & Vandenberghe, 2002)). Zij vat vervolgens de definitie 

samen als een gemeenschap van continue onderzoek en verbetering. Volgens (Verbiest E. , 2004) 

integreert de term professionele leergemeenschap drie belangrijke concepten: 
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 Professionaliteit: het gaat om een schoolcultuur die professionaliteit hoog in het 

vaandel heeft staan, dit wil zeggen een gerichtheid op de leerling en handelen op basis 

van kennis; 

 Leren: dat belangrijk is voor de professionele ontwikkeling; 

 Gemeenschap: dat verbondenheid van de professionals uitdrukt. 

Verder geeft Verbiest (2004) acht kenmerken van een professionele leergemeenschap: 

1. Een duidelijke, expliciete en gedeelde visie op het leren van leerlingen en op de 

ondersteuning daarvan door de leraren en school. 

2. Het leren van leerlingen en hun resultaten in het brandpunt van de aandacht van de 

leraren. 

3. Collectieve leerprocessen van de betrokken professionals en toepassing van het 

geleerde in het onderwijs. 

4. Een reflectieve dialoog tussen de professionals over hun handelen in de klas en hun 

onderwijs. 

5. Onderzoek van de onderwijspraktijk door de onderwijsprofessionals. 

6. Leraren die beschikken over competenties voor het functioneren in professionele 

leergemeenschappen. 

7. Ondersteunend en gedeeld leiderschap dat mogelijkheden schept voor samen leren. 

8. Ondersteunende structurele condities voor het leren van de leraren. 

De bovenstaande kenmerken worden schematisch weergegeven in Figuur 8 (Verbiest E. , 2004). 

 

Figuur 8 Facetten van professionele leergemeenschappen 

De effectiviteit van een PLG zijn niet vanzelfsprekend. Op basis van een literatuurstudie 

beschrijven Amsing, Donker en Sontag (2011) zes condities om een professionele 

leergemeenschap effectief te laten zijn. 

1. Affectief klimaat: een affectief klimaat wordt positief beïnvloed door respect voor de 

individualiteit, eerlijkheid en openheid en het uitdragen van normen en waarden 

(Verbiest E. , 2003). Creëer een open en veilig klimaat waar gewerkt kan worden aan 

relaties (Stoll L. , Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006). 
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2. Samenwerking: Samenwerking kan onder andere bevorderd worden door hulp, 

ondersteuning of assistentie, gesprekken over serieuze onderwijskundige problemen, 

het zoeken van nieuwe kennis en dialoog over problemen over het toepassen van 

nieuwe kennis (Stoll L. , Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006). Concrete 

activiteiten van samenwerken worden verbonden aan het systematisch onderzoeken 

van de praktijk door observaties en analyse van casussen en gezamenlijke planning en 

curriculumontwikkeling (Hord S. , 2004). 

3. Eigen praktijk: Actief leren, eigen ervaringen inbrengen en voortborduren op eigen 

ervaringen zijn kenmerken van effectieve interventies  (Van Veen, Zwart, Meirink, & 

Verloop, 2010). 

4. Gedeelde visie, normen en waarden: Een van de karakteristieken van een PLG is een 

gedeelde visie (Verbiest E. , 2003; Stoll L. , Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006; 

Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009; Stoll L. , et al., 2005). (Vermeulen, 2009)stelt dat 

een van de acht pijlers voor het slagen van een professionele leergemeenschap het 

ontwikkelen van visie is: het komen tot gezamenlijke waarden en normen ten aanzien 

van het leren van leerlingen. 

5. Reflectie en feedback: (Stoll L. , Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006) en 

(Stoll L. , et al., 2005) benadrukken het belang van reflectie als voorwaarde voor 

collectief leren in een PLG. Ook (Verbiest E. , 2003) stelt dat frequente feedback op het 

functioneren een conditie voor collectief leren is, een van de bouwstenen van een PLG 

(Verbiest E. , 2004). 

6. Verantwoordelijkheid en betrokkenheid: (Stoll L. , Bolam, McMahon, Wallace, & 

Thomas, 2006) en (Stoll L. , et al., 2005) stellen beide dat gezamenlijke 

verantwoordelijkheid een eigenschap is van een PLG.  

Voor de inrichting van een PLG is volgens Amsing, Donker & Sontag (2011) het volgende vereist: 

1. Tijd, ruimte, middelen: Voor het creëren van een professionele leercultuur is tijd 

nodig, zodat de leden van een gemeenschap frequent met elkaar kunnen interacteren 

(Verbiest E. , 2003), vergaderen en discussiëren (Kruse, Louis, & Bryk, 1995; Gerlak & 

Heikkila, 2011), tijd voor dialoog en andere vormen van interactie zodat samen kennis 

kan worden geconstrueerd (Vermeulen, 2009), tijd voor het doen van onderzoek en 

ontwikkeling (Stoll L. , Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006). 

2. Leiderschap: Transformatief leiderschap wordt door Krüger (2010) samengevat als: (1) 

visieontwikkeling, (2) het geven van individuele steun aan leraren en (3) het 

intellectueel stimuleren van leraren. Het is een stijl van leidinggeven waarbij mensen 

worden uitgedaagd tot veranderen en het nemen van verantwoordelijkheid (Krüger, 

2007). Transformatief leiderschap kan dus een belangrijke rol vervullen bij het 

tegemoet komen aan de condities voor een effectieve PLG. 

10.3 Sub-conclusie 

Fullan (2010) geeft aan: “individual capacity is part of the development, but at the end of the 

day only collective capacity counts”. Door de inrichting van een professionele leergemeenschap 

kunnen processen van collectief leren plaatsvinden binnen een groep/organisatie (Amsing, 

Donker, & Sontag, 2011). Van der Maas (2010) geeft het werken aan de school als een 

professionele leergemeenschap als aanbeveling voor het creëren van een effectieve 

leeromgeving in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Een PLG en collectieve 

leerprocessen kunnen bijdragen aan het excelleren van de scholen binnen de VPCBO. 
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11 Communicatie met ouders 

In Figuur 1 valt te zien de VPCBO de ouders betrekt in haar visie. Om de informatievoorziening 

voor ouders deels te ondersteunen, biedt ParnasSys een ouderportaal waarin allerlei informatie 

gedeeld kan worden met ouders. Deze functionaliteit wordt nog niet door alle scholen van de 

VPCBO volledig gebruikt en de kosten zijn €1 per leerling per jaar. Het is onduidelijk of het 

volledig invoeren van het ouderportaal een positief effect zal hebben op hoe de communicatie 

met ouders ervaren wordt. Twee pijlers van de relatie tussen scholen en ouders zijn 

ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. 

11.1 Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie 

Smit et al. (2007) geven in hun onderzoek een definitie voor zowel ouderbetrokkenheid als 

ouderparticipatie. Ouderbetrokkenheid wordt gedefinieerd als de betrokkenheid van ouders bij 

de opvoeding en het onderwijs van hun eigen kind, thuis (bijv. voorlezen) en op school (bijv. 

rapportbesprekingen voeren met de leerkracht). Ouderparticipatie wordt gedefinieerd als de 

actieve deelname van ouders aan activiteiten op school. Hierbij maken Smit et al. (2007) het 

onderscheid tussen niet-geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie (bijv. leveren van 

hand- en spandiensten) en geïnstitutionaliseerde vormen van ouderparticipatie (bijv. zitting 

hebben in de ouderraad, medezeggenschapraad of het schoolbestuur). 

De verantwoordelijkheid van de ouders ligt met name in het primair onderwijs hoger dan de 

verantwoordelijkheid van het kind. Hoewel de verantwoordelijkheid verschuift van de ouders 

naar het kind, is ouderbetrokkenheid een constante factor. Een stijgende hoeveelheid 

verantwoordelijkheid neemt namelijk niet de behoefte aan betrokken ouders weg (De Vries, 

2015). Figuur 9 geeft de ouderbetrokkenheid in verhouding tot de verantwoordelijkheid van 

leerlingen en ouders schematisch weer (Stroetinga, 2014). 

 

Figuur 9 Verschuiving ouderverantwoordelijkheid en leerlingverantwoordelijkheid 

Epstein (1995) heeft zes typen van ouderbetrokkenheid onderscheiden. Smit et al. (2006) heeft 

deze zes typen als volgt vertaald: 

Type 1. Voorwaardenscheppende rol van ouders (‘opvoeden’) – Ouders zijn 

verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van de kinderen. Zij moeten hun 

kinderen voorbereiden op het naar school gaan, hen begeleiden en opvoeden, en 

zorgen voor een pedagogisch klimaat dat ten goede komt aan het leerproces en het 

gedrag van het kind op school. 
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Type 2. Communicatie school-ouders (‘communiceren’) - De school verschaft 

informatie over de schoolactiviteiten en vorderingen van de kinderen. De school moet 

de informatie begrijpelijk voor alle ouders presenteren. Ouders moeten open staan 

voor deze communicatie en respons geven. Bij deze communicatie zijn de school en de 

ouders beurtelings zender en ontvanger. 

Type 3. Informele dienstverlening aan de school (‘vrijwilligerswerk verrichten’) - Dit 

type ouderbetrokkenheid heeft betrekking op de vrijwilligers onder de ouders die 

leraren helpen in de klas, administratieve hulp verlenen, de bibliotheek van de school 

beheren, assisteren bij sportdagen, schoolreisjes, etc. 

Type 4. Ondersteuning van leeractiviteiten thuis (‘thuis leren’) - Deze vorm heeft 

betrekking op het ondersteunen van de kinderen bij het uitvoeren van leeropdrachten. 

Type 5. Formele ouderparticipatie (‘meebeslissen’) - Ouderbetrokkenheid in 

schoolbeleid en -bestuur heeft betrekking op het zitting nemen in het bestuur van de 

school en deelname aan de medezeggenschapsraad, de ouderraad of andere (bestuurs-) 

organen binnen de school. 

Type 6. Samenwerking met de gemeenschap (‘samenwerking’) - De rol van de 

gemeenschap waarvan de school en ouders deel uitmaken. 

11.2 Ouderbetrokkenheid 3.0 

In het boek School in de Samenleving onderscheidt De Vries (2015) drie fases in 

ouderbetrokkenheid. Bij de drie fases vindt er verandering plaats in de communicatie en relatie 

tussen school en ouders. De drie fases van ouderbetrokkenheid volgens De Vries (2015) zijn als 

volgt: 

 Ouderbetrokkenheid 1.0: Eenzijdige communicatie van de school naar ouders; de school 

kiest het moment, de vorm en de inhoud. 

 

 Ouderbetrokkenheid 2.0: Tweezijdige communicatie tussen de school en de ouders; 

echt contact is niet noodzakelijk en het betreft slechts communicatie, niet 

samenwerking. 

 

 Ouderbetrokkenheid 3.0: Om de ontwikkeling van de leerling te bevorderen zoeken 

ouders en scholen samen naar nieuwe informatie waarbij er dus sprake is van een 

samenwerking. 

Opvallend is de overeenkomst tussen ouderbetrokkenheid 2.0 en type 2 van 

ouderbetrokkenheid volgens Epstein (1995). Beide gevallen benadrukken de tweezijdige 

communicatie tussen scholen en ouders. Ook is er een overeenkomst tussen 

ouderbetrokkenheid 3.0 en type 6 van ouderbetrokkenheid volgens Epstein (1995), namelijk de 

actieve samenwerking tussen de school en de gemeenschap. Volgens De Vries (2015) is een 

overgang naar 3.o scholen van belang door de kanteling die plaatsvindt binnen de samenleving 

(Rotmans, 2014): 

1. Er vindt een kanteling plaats van een verticaal geordende, centraal aangestuurde, top-

downsamenleving naar een horizontale, decentrale, bottom-upsamenleving. We gaan 

van instituties en organisaties naar gemeenschappen, coöperaties en netwerken. 

2. De economie wordt decentraal en digitaal waardoor er minder centrale organisaties 

nodig zijn. 

3. De macht gaat van centrale, bureaucratische organisaties naar mensen die zich van 

onderop organiseren in netwerken en gemeenschappen. Dit wordt ondersteund 

doordat men zelf de hulpbronnen in handen hebben (bijv. kennis, informatie, 

netwerken en social media). 
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De scholen in de 3.0 fase worden samenlevingsgerichte scholen (community schools in 

internationale literatuur) genoemd door de gedecentraliseerde en digitale aanpak waarin er 

sprake is van een gemeenschappelijk doel. 

11.3 Samenlevingsgerichte school 

De Vries (2015) geeft de volgende definitie voor een samenlevingsgerichte school: 

Een samenlevingsgerichte school is een school die samen met de ouders de leerlingen voorbereidt 

op de samenleving van nu en van de toekomst. Dit doet zijn vanuit een heldere onderwijsvisie en 

een continue vernieuwende onderwijspraktijk die in interactie met de omgeving vorm wordt 

gegeven. Daarnaast neemt de school vanuit die onderwijsvisie, samen met ouders, haar 

verantwoordelijkheid voor afgestemde zorg rondom leerlingen. Deze school is in staat om op basis 

van haar visie andere partijen in de wijk aan zich te binden. Samen met andere partners neemt zij 

verantwoordelijkheid in de wijk waarin zij is gevestigd.  

De definitie van De Vries (2015) vertoont overeenkomsten met de eigenschappen van de 

kantelende samenleving (Rotmans, 2014): decentralisatie van organisatie en macht, 

vernieuwing en zelforganiserende netwerken en gemeenschappen. Om een 

samenlevingsgerichte school te worden heeft De Vries (2015) tien criteria opgesteld: 

1. De school heeft een heldere visie op hoe zij een samenlevingsgerichte school wil zijn. 

2. Uit het curriculum van de school blijkt dat leerlingen goed en actief participeren in de 

samenleving. 

3. De school verruimt de wereld van leerlingen in voortdurende (digitale) ontmoetingen 

zowel op school als daarbuiten. 

4. De school betrekt niet alleen leerlingen en ouders bij onderwijsontwikkelingen, maar 

ook andere relevante personen of organisaties. 

5. De school staat bekend in haar actieve participatie in de samenleving. 

6. De school laat samen met andere scholen zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt 

in de wijk. 

7. Er is transparantie over de samenwerking tussen de school en andere partijen waarbij 

er regelmatig overleg plaatsvindt over de organisatie hiervan. 

8. De school werkt aan een klimaat waarin vertrouwen en respect worden voorgeleefd, 

gegeven en gevraagd. 

9. De school kent samenlevingsregels die voor iedereen gelden zodat volwassenen het 

goede voorbeeld geven en de leerlingen oefenen hoe men elkaar aanspreekt. 

10. De school geeft het goede voorbeeld hoe om te gaan met wetten en regels. 

In de paper van Lubell (2014) wordt in een literatuurstudie enkele eigenschappen van 

samenlevingsgerichte scholen samengevat. 

 Samenlevingsgerichte scholen bieden ondersteuning in de zorg voor alle leerlingen 

waardoor zelfs de leerlingen uit lagere inkomens daar toegang tot krijgen. 

 Door zowel ouders als de samenleving op een strategische wijze actief te betrekken in 

het onderwijs, zorgt men voor een stabiele relatie tussen school en samenleving. 

 Scholen kunnen niet zelfstandig blijven bestaan en zullen andere partijen moeten 

betrekken om aan de behoeftes van de leerlingen te voldoen. 

 Samenlevingsgerichte scholen bieden ook buiten reguliere schooltijden ondersteuning 

in extra-curriculaire activiteiten om het leren en ontwikkelen van talent te bevorderen. 

 Naast het aanbieden van het reguliere onderwijs, ondersteunt een 

samenlevingsgerichte school ook de ontwikkeling van fysieke, emotionele, sociale en 

morele competenties. 
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 Samenlevingsgerichte scholen bieden ouders de mogelijkheid om actieve rol te hebben 

in het onderwijs van hun kinderen. 

 De kinderen en families worden holistisch beschouwd waarbij de school zowel aan de 

behoeftes van de leerlingen als aan de behoeftes van de ouders kan voldoen. 

 Alle belangrijke partijen binnen het leven van een kind worden door de 

samenlevingsgerichte school samengebracht. 

11.4 Bevordering van ouderbetrokkenheid 

Op basis van tien casussen (“good practices” genoemd in de paper) hebben Smit et al. (2006) 

twee conclusies getrokken: de factoren die bepalend zijn voor het succes van een project om 

ouderbetrokkenheid te vergroten; en de impact van initiatieven om ouderbetrokkenheid te 

vergroten. De zes factoren die bepalend zijn voor het succes zijn als volgt: 

1. Geïntegreerde aanpak: Projecten sluiten aan bij de missie van de scholen en het 

bestaande beleid en worden gedragen en uitgevoerd door betrokkenen. Bij de aanpak 

houdt men rekening met het geven van voorlichting aan betrokkenen om draagvlak te 

creëren en worden afspraken gemaakt in welk traject personen en organen worden 

betrokken bij de besluitvorming. 

 

2. Visie op ouderbetrokkenheid: De nadruk ligt op het optimaliseren van leerprestaties, de 

schoolorganisatie, en de rol van de ouders daarbij. De schoolorganisatie wordt gezien 

als een samenhangend cultureel systeem dat bijeengehouden wordt door gezamenlijke 

waarden (school als gemeenschap / ‘community’). Men streeft naar consensus en gaat 

uit van een gemeenschappelijke cultuur van personeel, ouders en leerlingen: 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opvoeding/onderwijs. Deze aanpak heeft een 

grote invloed op de organisatievorm. Ouders en leraren zijn partners, elk met een eigen 

inbreng in zowel de opvoeding als het onderwijs en delen gemeenschappelijke doelen. 

 

3. Visie op de duurzaamheid van de samenwerking: Personeel en ouders vormen een 

stabiel verband waarbij men (ook in vernieuwingsprojecten) streeft naar een duurzame 

samenwerking. 

 

4. Drijfkrachten: Er is een gezamenlijk norm- en saamhorigheidsbesef, waarbij de nadruk 

ligt op samen op één lijn te komen: onderwijs op school en opvoeding thuis liggen in 

elkaars verlengde. 

 

5. Mensbeeld: Het gezamenlijke belang staat voorop en zowel leraren en ouders zien 

elkaar als partners. Men streeft naar samenwerking waarbij de opvoeding thuis en het 

onderwijs op school op elkaar wordt afgestemd. De leraren zijn bereid hun 

‘professionele’ afstand tot ouders te verkleinen. 

 

6. Gevoelstoon: Er klinkt een idealistische gevoelstoon door waarbij het gaat om een uniek 

dialoog tussen leraren, opvoeders en leerlingen. Bij het dialoog tussen de verschillende 

partijen vindt een overdracht van normen en waarden plaats. 

Initiatieven om ouderbetrokkenheid te vergroten hebben de volgende effecten: 

1. Cognitief functioneren: De resultaten van onderzoeken naar de effecten van 

ouderbetrokkenheid zijn (veelal) positief. Uit het literatuuronderzoek van Smit et al. 

(2006) blijkt dat ouderbetrokkenheid zeer sterke effecten op de leerprestaties in het 

primair onderwijs heeft (Sacker, Schoon, & Bartley, 2002); verschillen in leerprestaties 

deels samenhangen met ouderbetrokkenheid (Izzo, Weissberg, Kasprow, & Fendrich, 



PAGINA 37 

1999); en ouderparticipatie wordt beschouwd als een van de belangrijke componenten 

van effectieve scholen (Epstein, School, family and community partnerships. Preparing 

educators and improving school., 2001). 

 

2. Sociaal functioneren: Uit het literatuuronderzoek van Smit et al. (2006) is gebleken dat 

verschillende onderzoeken positieve effecten hebben gevonden van 

ouderbetrokkenheid op het sociaal functioneren van leerlingen (Boethel, 2003; Boethel, 

2004; Henderson & Mapp, 2002; Jordan, Orozco, & Averett, 2001).  

 

3. Houding van ouders: Smit et al. (2006) heeft geconcludeerd dat ouderbetrokkenheid 

ook veranderingen teweeg brengen bij ouders. Het kan leiden tot een positieve 

houding van ouders naar school en zelfs tot verandering van opvoedingsgedrag 

(Jordan, Orozco, & Averett, 2001).  

 

4. Leerprestaties: Uit het literatuuronderzoek van Smit et al. (2006) is gebleken dat het 

onduidelijk is welke vormen van ouderbetrokkenheid effect hebben op welke aspecten 

van de ontwikkeling van kinderen (Sleegers & Smit, Samenwerking tussen leraren en 

ouders: Variatie, opbrengsten en knelpunten, 2003). 

 

5. Samenwerking tussen school en lokale gemeenschap: Smit et al. (2006) concludeert dat 

de afstemming tussen ouders, school en gemeenschap in de afgelopen jaren haar 

vruchten afwerpt. Dit baseren zij op onderzoek naar ouderbetrokkenheidsprojecten in 

de Verenigde Staten, Australië, Nederland en andere Europese landen. Desondanks is 

de pedagogische afstemming tussen school, gezin en gemeenschap op doorsnee 

scholen nog verre van optimaal. Bovendien verloopt de communicatie tussen de drie 

partijen over de afstemming van opvoeding en onderwijs problematisch en zijn er 

onduidelijkheden over elkaars verantwoordelijkheden (Sleegers & Smit, Samenwerking 

tussen leraren en ouders: Variatie, opbrengsten en knelpunten, 2003; Smit, Driessen, & 

Sleegers, 2001)  

 

6. Veranderingscapaciteit van scholen en lokale gemeenschappen: Smit et al. (2006) geven 

aan dat de invloed van formele vormen van ouderparticipatie (bijv. de 

medezeggenschapsraad) groot kan zijn, maar in praktijk beperkt is. Schoolteams 

schermen zich af van ouders om zich te beschermen tegen een te grote invloed van 

ouders bij hun werk. Ook in Nederland staan de scholen met de rug naar de ouders en 

lijkt de medezeggenschap van de ouders niet van de grond te komen (Ravn, 2003; 

Sleegers & Smit, 1999). 

11.5 Sub-conclusie ouderbetrokkenheid 

In de literatuurstudie van Smit et al. (2006) zijn zes factoren geïdentificeerd die bijdragen aan 

het succes van ouderbetrokkenheid. Deze zes factoren zijn ook te vinden in een 

samenlevingsgerichte school (zie Tabel 15). 

Tabel 15 Succesfactoren voor ouderbetrokkenheid vs. de eigenschappen van een samenlevingsgerichte school 

Succesfactoren voor ouderbetrokkenheid 
(Smit, Sluiter, & Driessen, 2006) 
 

Eigenschappen samenlevingsgerichte school 

Geïntegreerde aanpak: Projecten rondom 
ouderbetrokkenheid sluiten aan bij de missie 
van de scholen en het bestaande beleid en 

 De school heeft een heldere visie op hoe 
zij een samenlevingsgerichte school wil 
zijn. (De Vries, 2015) 
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worden gedragen en uitgevoerd door 
betrokkenen. 

 De school betrekt niet alleen leerlingen 
en ouders bij onderwijsontwikkelingen, 
maar ook andere relevante personen of 
organisaties. (De Vries, 2015) 

Visie op ouderbetrokkenheid: De nadruk ligt 
op het optimaliseren van leerprestaties, de 
schoolorganisatie, en de rol van de ouders 
daarbij. 

 De school heeft een heldere visie op hoe 
zij een samenlevingsgerichte school wil 
zijn. (De Vries, 2015) 

 De school betrekt niet alleen leerlingen 
en ouders bij onderwijsontwikkelingen, 
maar ook andere relevante personen of 
organisaties. (De Vries, 2015) 

Visie op de duurzaamheid van de 
samenwerking: Personeel en ouders vormen 
een stabiel verband waarbij men (ook in 
vernieuwingsprojecten) streeft naar een 
duurzame samenwerking. 

 De school betrekt niet alleen leerlingen 
en ouders bij onderwijsontwikkelingen, 
maar ook andere relevante personen of 
organisaties. (De Vries, 2015) 

 De school werkt aan een klimaat waarin 
vertrouwen en respect worden 
voorgeleefd, gegeven en gevraagd. (De 
Vries, 2015) 

 Door zowel ouders als de samenleving 
op een strategische wijze actief te 
betrekken in het onderwijs, zorgt men 
voor een stabiele relatie tussen school en 
samenleving. (Lubell, 2014) 

Drijfkrachten: Er is een gezamenlijk norm- 
en saamhorigheidsbesef, waarbij de nadruk 
ligt op samen op één lijn te komen: 
onderwijs op school en opvoeding thuis 
liggen in elkaars verlengde. 

 De school betrekt niet alleen leerlingen 
en ouders bij onderwijsontwikkelingen, 
maar ook andere relevante personen of 
organisaties. (De Vries, 2015) 

 De school werkt aan een klimaat waarin 
vertrouwen en respect worden 
voorgeleefd, gegeven en gevraagd. (De 
Vries, 2015) 

 Door zowel ouders als de samenleving 
op een strategische wijze actief te 
betrekken in het onderwijs, zorgt men 
voor een stabiele relatie tussen school en 
samenleving. (Lubell, 2014) 

 Samenlevingsgerichte scholen bieden 
ook buiten reguliere schooltijden 
ondersteuning in extra-curriculaire 
activiteiten om het leren en ontwikkelen 
van talent te bevorderen. (Lubell, 2014) 

 

Mensbeeld: Het gezamenlijke belang staat 
voorop en zowel leraren en ouders zien 
elkaar als partners. 

 De school betrekt niet alleen leerlingen 
en ouders bij onderwijsontwikkelingen, 
maar ook andere relevante personen of 
organisaties. (De Vries, 2015) 

 Samenlevingsgerichte scholen bieden 
ouders de mogelijkheid om actieve rol te 
hebben in het onderwijs van hun 
kinderen. (Lubell, 2014) 

 

Gevoelstoon: Er klinkt een idealistische 
gevoelstoon door waarbij het gaat om een 
uniek dialoog tussen leraren, opvoeders en 
leerlingen. 

 De school heeft een heldere visie op hoe 
zij een samenlevingsgerichte school wil 
zijn. (De Vries, 2015) 
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 De kinderen en families worden 
holistisch beschouwd waarbij de school 
zowel aan de behoeftes van de leerlingen 
als aan de behoeftes van de ouders kan 
voldoen. (Lubell, 2014) 

 

 

Uit Tabel 15 blijkt dat de aard van een samenlevingsgerichte school positief zal bijdragen aan 

ouderbetrokkenheid. 

11.6 Conclusie CL&PLG en Ouderbetrokkenheid 

Rotmans (2014) spreekt van een kantelende samenleving dat gekenmerkt wordt door 

decentralisatie van organisatie en macht waarbij mensen zich van onderop organiseren in 

bijvoorbeeld netwerken of gemeenschappen. De Vries (2015) pleit dat scholen meegaan in deze 

ontwikkeling en zich transformeren naar samenlevingsgerichte scholen: scholen met een 

continue vernieuwende onderwijspraktijk, gespitst op samenwerking en gedeelde 

verantwoordelijkheden met de ontwikkeling van de leerling als hoofddoel. Bij de 

samenlevingsgerichte scholen wordt ouderbetrokkenheid naar een hoger niveau gebracht. Er is 

geen sprake meer van een- of tweezijdige informatievoorziening tussen scholen en ouders, in 

plaats daarvan werken zij actief samen om het kind klaar te stomen voor de samenleving van 

nu en die van de toekomst. Ten grondslag aan deze samenwerking ligt heldere onderwijsvisie 

en een continue vernieuwende onderwijspraktijk. 

Binnen het collectieve leerproces werken groepsleden samen om gemeenschappelijke kennis, 

vaardigheden en attituden te ontwikkelen (Amsing, Donker, & Sontag, 2011). Castelijns, Koster 

en Vermeulen (2009) hebben de collectieve leercyclus ontworpen waarbij, zodra alle stappen 

doorlopen zijn, er collectief leren plaatsvindt binnen een groep. De cyclus bestaat uit zes 

stappen: ambitie ontwikkelen; informatie verzamelen; informatie interpreteren; consequenties 

verbinden; actie uitvoeren; en het product en proces evalueren. Door deze zes stappen in kleine 

teams (5 tot 7 personen) in plaats van grote teams (±20 personen) te doorlopen kan het 

collectief leren verbeterd worden. Processen van collectief leren kunnen plaatsvinden binnen 

professionele leergemeenschappen (Amsing, Donker, & Sontag, 2011). Hord (1997) noemt een 

professionele leergemeenschap een gemeenschap van continue onderzoek en verbetering. 

Collectief leren is een proces dat structuur kan brengen in de samenwerking tussen een 

samenlevingsgerichte school en zijn partners. Binnen een professionele leergemeenschap 

kunnen collectieve leerprocessen plaatsvinden. Zowel samenlevingsgerichte scholen als een 

professionele leergemeenschap richten zich op de samenwerking tussen meerdere partijen met 

een gezamenlijk doel: het leren en de resultaten van de leerlingen. De drie concepten die een 

professionele leergemeenschap volgens Verbiest (2004) integreert zijn bovendien ook 

kenmerkend voor een samenlevingsgerichte school: een professionele schoolcultuur gericht op 

de leerling en handelen op basis van kennis; professionele ontwikkeling ter bevordering van het 

leren; de verbondenheid en gemeenschapsvorming. Deze aspecten dragen bij aan het doel van 

de VPCBO, namelijk het laten excelleren van alle deelnemende scholen. Fullan (2010) 

concludeert: “individual capacity is part of the development, but at the end of the day only 

collective capacity counts”. 
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12 Functioneel design 

Zie document “Functioneel Design”. 
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13 Conclusies 

In dit onderzoek zijn twee adviezen gedaan aan de scholengemeenschap VPCBO te Coevorden. 

Voor de communicatie tussen de scholengemeenschap kan Grippa gebruikt worden. Grippa is 

een communicatiesysteem dat gebruikt maakt van de data in het leerlingadministratie- en 

volgsysteem ParnasSys. Door gebruik van de aanwezige data kan er versneld een zorgaanvraag 

worden ingediend bij het samenwerkingsverband doordat er minder invulwerk gedaan hoeft te 

worden. Hoewel de exploitatiekosten van Grippa hoger zijn dan die van de concurrent 

Kindkans, is gebleken dat dit communicatiesysteem beter geschikt is voor de scholen binnen 

het samenwerkingsverband Veld Vaart en Vecht. Bovendien is de initiële investering die vereist 

is voor Grippa aanzienlijk lager dan die voor Kindkans. 

Naast het advies voor Grippa is er in dit onderzoek een functioneel design gemaakt dat 

ondersteuning biedt aan het doorlopen van de collectieve leercyclus. Er is geen verband tussen 

Grippa en het functioneel design uit dit onderzoek. Er zal gebruik worden gemaakt van 

verschillende databases en er zal geen koppeling van informatie tussen beide zijn. Het is wel 

mogelijk dat de gebruikers (indien gewenst) informatie uit Grippa zelf uploaden voor gebruik 

in het systeem dat ontworpen is.  

Het gebruik van de collectieve leercyclus in combinatie met het functionele design uit dit 

onderzoek wordt aangeraden ter verbetering van de communicatie tussen de scholen van de 

VPCBO en de communicatie met ouders. Collectief leren en dus het actief samenwerken aan 

het verbeteren van het onderwijs(-proces) zal bevorderlijk zijn voor de ouderbetrokkenheid (zie 

ouderbetrokkenheid 3.0 door De Vries (2015)) en zal de professionaliteit binnen de organisatie 

stimuleren. Bovendien kan de collectieve leercyclus gebruikt worden als kickstart voor 

onderwijsinnovatie. Dit beide draagt bij aan de “toekomstbestendigheid” van het systeem. Een 

commercial off-the-shelf oplossing is mogelijk Microsoft Sharepoint: een documentatiesysteem 

die overeenkomt met het systeem dat ontworpen is in het kader van dit onderzoek. 

14  Discussie 

De invoering van de wet Passend Onderwijs in augustus 2014 heeft een verandering in 

communicatie met zich meegebracht. Scholen zijn nu verplicht zorgaanvragen in te dienen bij 

samenwerkingsverbanden om subsidies te krijgen en zich jaarlijks verantwoorden over de 

besteding van die subsidies. Deze omslag droeg een vraag naar een nieuw 

communicatiesysteem met zich mee. In het advies om de communicatie met het 

samenwerkingsverband te verbeteren is de vergelijking gemaakt tussen Kindkans en Grippa. 

Beide systemen werden op dat moment in Nederland het meeste gebruikt en waren het verst 

ontwikkeld. Mocht het onderzoek op dit moment weer worden uitgevoerd dan ontstaat 

mogelijk een ander conclusie. 

Doordat de collectieve leercyclus goed aansluit op het concept van een samenlevingsgerichte 

school en professionele leergemeenschappen, is er vrij snel gekozen voor dit concept. Dit heeft 

als gevolg dat het onderzoek naar de alternatieven niet volledig is. Wel heeft onderzoek heeft 

uitgewezen dat de collectieve leercyclus positief kan bijdragen aan bijvoorbeeld 

ouderbetrokkenheid en professionaliteit bij alle betrokkenen.  

Het voortzetten van dit onderzoek kan worden gedaan door het verifiëren van het functionele 

design met de praktijk en op basis daarvan een prototype bouwen. Hierbij moet ook rekening 

gehouden worden met non-functionele requirements. Vervolgens kan het systeem worden 

getest op effectiviteit in het verbeteren van de communicatie tussen de scholen van de VPCBO 

en de communicatie met ouders. 
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Appendix 1: Productkwaliteit gedefinieerd 

De kwaliteitseigenschappen van productkwaliteit zijn gedefinieerd als volgt (SYSQA B.V., 2012):  

FUNCTIONELE GESCHIKTHEID (FUNCTIONAL SUITABILITY) 

De mate waarin een product of systeem functies levert die voldoen aan de uitgesproken en 

veronderstelde behoeften, bij gebruik onder gespecificeerde condities. 

Functionele compleetheid (Functional completeness) 

De mate waarin de set van functies alle gespecificeerde taken en gebruikersdoelen afdekt. 

Functionele correctheid (Functional correctness) 

De mate waarin een product of systeem de correcte resultaten met de gewenste mate van 

nauwkeurigheid levert. 

Functionele toepasbaarheid (Functional appropriateness) 

De mate waarin de functies het bereiken van gespecificeerde taken en doelen mogelijk maken. 

PRESTATIE-EFFICIËNTIE (PERFORMANCE EFFICIENCY) 

De prestaties in verhouding tot de hoeveelheid middelen gebruikt onder genoemde condities. 

Snelheid (Time-behaviour) 

De mate waarin antwoord- en verwerkingstijden en doorvoersnelheid van een product of 

systeem, tijdens de uitvoer van zijn functies, voldoet aan de wensen. 

Middelenbeslag (Resource utilization) 

De mate waarin de hoeveelheid en type middelen die gebruikt worden door een product of 

systeem, tijdens de uitvoer van zijn functies, voldoet aan de wensen. 

Capaciteit (Capacity) 

De mate waarin de maximale limieten van een product- of systeemparameter voldoet aan de 

wensen. 

UITWISSELBAARHEID (COMPATIBILITY) 

De mate waarin een product, systeem of component informatie uit kan wisselen met andere 

producten, systemen of componenten, en/of het de gewenste functies kan uitvoeren terwijl het 

dezelfde hard- of software-omgeving deelt. 

Beïnvloedbaarheid (Co-existence) 

De mate waarin een product zijn gewenste functies efficiënt kan uitvoeren terwijl het een 

gemeenschappelijke omgeving en middelen deelt met andere producten, zonder nadelige 

invloed op enig ander product. 

Koppelbaarheid (Interoperability) 

De mate waarin twee of meer systemen, producten of componenten informatie kunnen 

uitwisselen en de uitgewisselde informatie kunnen gebruiken. 

BRUIKBAARHEID (USABILITY) 

De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden door gespecificeerde gebruikers 

om effectief, efficiënt en naar tevredenheid gespecificeerde doelen te bereiken in een 

gespecificeerde gebruikscontext. 
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Herkenbaarheid van geschiktheid (Appropriateness recognisability) 

De mate waarin gebruikers kunnen herkennen of een product of systeem geschikt is voor hun 

behoeften. 

Leerbaarheid (Learnability) 

De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden door gespecificeerde gebruikers 

om gespecificeerde leerdoelen te bereiken met betrekking tot het gebruik van het product of 

systeem met effectiviteit, efficiëntie, vrijheid van risico en voldoening, in een gespecificeerde 

gebruikscontext. 

Bedienbaarheid (Operability) 

De mate waarin een product of systeem attributen heeft die het makkelijk maken om het te 

bedienen en beheersen. 

Voorkomen gebruikersfouten (User error protection) 

De mate waarin het systeem gebruikers beschermt tegen het maken van fouten. 

Volmaaktheid gebruikersinteractie (User interface aesthetics) 

De mate waarin een gebruikersinterface het de gebruiker mogelijk maakt om een plezierige en 

voldoening gevende interactie te hebben. 

Toegankelijkheid (Accessibility) 

De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden door mensen met de meest 

uiteenlopende eigenschappen en mogelijkheden om een gespecificeerd doel te bereiken in een 

gespecificeerde gebruikscontext. 

BETROUWBAARHEID (RELIABILITY) 

De mate waarin een systeem, product of component gespecificeerde functies uitvoert onder 

gespecificeerde condities gedurende een gespecificeerde hoeveelheid tijd. 

Volwassenheid (Maturity) 

De mate waarin een systeem, product of component aan betrouwbaarheidsbehoeften voldoet 

onder normale werkomstandigheden. 

Beschikbaarheid (Availability) 

De mate waarin een systeem, product of component operationeel en toegankelijk is wanneer 

men het wil gebruiken. 

Foutbestendigheid (Fault tolerance) 

De mate waarin een systeem, product of component werkt zoals bedoeld ondanks de 

aanwezigheid van hard- of software fouten.  

Herstelbaarheid (Recoverability) 

De mate waarin het product of systeem, in geval van een onderbreking of bij een fout, de direct 

betrokken gegevens kan herstellen en het systeem in de gewenste staat kan terug brengen. 

BEVEILIGBAARHEID (SECURITY) 

De mate waarin een product of systeem informatie en gegevens beschermt zodat personen, 

andere producten of systemen de juiste mate van gegevenstoegang hebben passend bij hun 

soort en niveau van autorisatie. 
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Vertrouwelijkheid (Confidentiality) 

De mate waarin een product of systeem er voor zorgt dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor 

diegenen die geautoriseerd zijn. 

Integriteit (Integrity) 

De mate waarin een systeem, product of component ongeautoriseerde toegang tot of 

aanpassing van computerprogramma’s of gegevens verhindert. 

Onweerlegbaarheid (Non-repudiation) 

De mate waarin kan worden bewezen dat acties of gebeurtenissen plaats hebben gevonden, 

zodat later deze acties of gebeurtenissen niet ontkend kunnen worden. 

Verantwoording (Accountability) 

De mate waarin acties van een entiteit getraceerd kunnen worden naar die specifieke entiteit. 

Authenticiteit (Authenticity) 

De mate waarin bewezen kan worden dat de identiteit van een onderwerp of bron is zoals 

wordt beweerd.  

De mate waarin een claim over de oorsprong of de auteur van de informatie verifieerbaar is, 

bijvoorbeeld aan handschrift. 

ONDERHOUDBAARHEID (MAINTAINABILITY) 

De mate waarin een product of systeem effectief en efficiënt gewijzigd kan worden door de 

aangewezen beheerders. 

Modulariteit (Modularity) 

De mate waarin een systeem of computerprogramma opgebouwd is in losstaande componenten 

zodat wijzigingen van een component minimale impact heeft op andere componenten. 

Herbruikbaarheid (Reusability) 

De mate waarin een bestaand onderdeel gebruikt kan worden in meer dan één systeem of bij 

het bouwen van een nieuw onderdeel. 

Analyseerbaarheid (Analysability) 

De mate waarin het mogelijk is om effectief en efficiënt de impact, van een geplande 

verandering van één of meer onderdelen, op een product of systeem te beoordelen, om 

afwijkingen en/of foutoorzaken van een product vast te stellen of om onderdelen te 

identificeren die gewijzigd moeten worden. 

Wijzigbaarheid (Modifiability) 

De mate waarin een product of systeem effectief en efficiënt gewijzigd kan worden zonder 

fouten of kwaliteitsvermindering tot gevolg. 

Testbaarheid (Testability) 

De mate waarin effectief en efficiënt testcriteria vastgesteld kunnen worden voor een systeem, 

product of component en waarin tests uitgevoerd kunnen worden om vast te stellen of aan die 

criteria is voldaan. 

OVERDRAAGBAARHEID (PORTABILITY) 

De mate waarin een systeem, product of component effectief en efficiënt overgezet kan worden 

van één hardware, software of andere operationele of gebruiksomgeving naar een andere. 
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Aanpasbaarheid (Adaptability) 

De mate waarin een product of systeem effectief en efficiënt aangepast kan worden voor andere 

of zich ontwikkelende hardware, software of andere operationele of gebruiksomgevingen. 

Installeerbaarheid (Installability) 

De mate waarin het product of het systeem effectief en efficiënt geïnstalleerd of verwijderd kan 

worden in een gespecificeerde omgeving. 

Vervangbaarheid (Replaceability) 

De mate waarin een product een ander specifiek software product, met hetzelfde doel in de 

zelfde omgeving, kan vervangen. 
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Appendix 2: Kwaliteit tijdens gebruik gedefinieerd 

De kwaliteitseigenschappen van kwaliteit tijdens gebruik zijn gedefinieerd als volgt (SYSQA 

B.V., 2012):  

EFFECTIVITEIT (EFFECTIVENESS) 

De nauwkeurigheid en volledigheid waarmee gebruikers gespecificeerde doelen behalen. 

EFFICIËNTIE (EFFICIENCY) 

De benodigde hulpbronnen die gebruikt zijn in verhouding tot de nauwkeurigheid en 

volledigheid waarmee gebruikers doelen behalen. 

VOLDOENING (SATISFACTION) 

De mate waarin gebruikersbehoeften vervuld worden als het product of systeem gebruikt wordt 

in een gespecificeerde gebruikscontext. 

Bruikbaarheid (Usefullness) 

De mate waarin een gebruiker tevreden is met de voor de gebruiker waargenomen behaalde 

doelen, inclusief de resultaten van het gebruik van het systeem en de consequenties van het 

gebruik van het systeem. 

Vertrouwen (Trust) 

De mate waarin een gebruiker of andere betrokkene vertrouwen heeft dat het product of 

systeem zich zal gedragen zoals bedoeld. 

Tevredenheid (Pleasure) 

De mate waarin een gebruiker tevreden is bij het verwezenlijken van zijn persoonlijke wensen. 

Welzijn (Comfort) 

De mate waarin een gebruiker tevreden is met zijn fysiek welzijn. 

VRIJHEID VAN RISICO (FREEDOM FROM RISK) 

De mate waarin een product of systeem het potentiële risico beperkt met betrekking tot 

economische status, mensenlevens, gezondheid of de omgeving. 

Economisch risico beperking (Economic risk mitigation) 

De mate waarin een product of systeem de potentiële risico’s beperkt met betrekking tot 

financiële status, efficiënte werking, commerciële eigendommen, reputatie of andere middelen 

in de beoogde gebruikscontexten. 

Gezond- en veiligheidsrisico beperking (Health and safety risk mitigation) 

De mate waarin een product of systeem de potentiële risico’s met betrekking tot personen 

beperkt in de beoogde gebruikscontexten. 

Omgevingsrisico beperking (Environmental risk mitigation) 

De mate waarin een product of systeem de potentiële risico’s met betrekking tot eigendommen 

of de omgeving beperkt in de beoogde gebruikscontexten. 
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CONTEXT DEKKING (CONTEXT COVERAGE) 

De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden met effectiviteit, efficiëntie, 

vrijheid van risico en voldoening zowel in de gespecificeerde gebruikscontexten als in niet 

initieel gespecificeerde gebruikscontexten. 

Context compleetheid (Context completeness) 

De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden met effectiviteit, efficiëntie, 

vrijheid van risico en voldoening in alle gespecificeerde gebruikscontexten. 

Flexibiliteit (Flexibility) 

De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden met effectiviteit, efficiëntie, 

vrijheid van risico en voldoening in gebruikscontexten die niet initieel gespecificeerde zijn in de 

requirements. 
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Appendix 3: Vragenlijst over kwaliteit 

PRODUCTKWALITEIT 

Stelling 1: Functionele geschiktheid 

De mate waarin een systeem aan de verwachte en uitgesproken eisen voldoet. 

Denk hierbij aan: 

 Functionele compleetheid: De mate waarin een systeem alle taken en gebruikersdoelen 

afdekt. 

 Functionele correctheid: De mate waarin een systeem de correcte resultaten levert. 

 Functionele toepasbaarheid: De mate waarin een systeem het behalen van de taken en 

doelen van de gebruikers mogelijk maakt. 

Stelling 2: Prestatie-efficiëntie 

De verhouding tussen de prestaties van een systeem en hoeveel rekenkracht dat systeem van 

een computer vraagt. 

Denk hierbij aan: 

 Snelheid: De snelheid waarmee een systeem reageert en zijn taken volbrengt. 

 Middelenbeslag: De hoeveelheid middelen (lees: rekenkracht) dat een systeem 

gebruikt. 

 Capaciteit: In hoeverre de maximale limieten van een systeemparameter aan je wensen 

voldoet. 

Stelling 3: Uitwisselbaarheid 

De mate waarin een systeem informatie kan uitwisselen met andere systemen, producten of 

componenten, en/of het systeem de gewenste functies kan uitvoeren terwijl het dezelfde hard- 

of software omgeving deelt. 

Denk hierbij aan: 

 Beïnvloedbaarheid: De mate waarin een product zijn gewenste functies efficiënt kan 

uitvoeren terwijl het een gemeenschappelijke omgeving en middelen deelt met andere 

producten, zonder nadelige invloed op enig ander product. 

 Koppelbaarheid: De mate waarin twee of meer systemen, producten of componenten 

informatie kunnen uitwisselen en de uitgewisselde informatie kunnen gebruiken. 

Stelling 4: Bruikbaarheid 

De mate waarin een systeem gebruikt kan worden om de gebruikersdoelen effectief, efficiënt en 

naar tevredenheid te bereiken. 

Denk hierbij aan: 

 Herkenbaarheid van geschiktheid: In hoeverre gebruikers kunnen herkennen of een 

systeem geschikt is voor hun behoeften. 

 Leerbaarheid: De mate waarin een systeem de gebruiker in staat stelt om het systeem 

te leren kennen. 

 Bedienbaarheid: De mate waarin een systeem attributen heeft die het makkelijk maken 

om het te bedienen en beheersen. 
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 Voorkomen gebruikersfouten: De mate waarin een systeem gebruikers beschermt 

tegen het maken van fouten. 

 Volmaaktheid gebruikersinteractie: De mate waarin een gebruikersinterface het de 

gebruiker mogelijk maakt om een plezierige en voldoening gevende interactie te 

hebben. 

 Toegankelijkheid: De mate waarin een systeem gebruikt kan worden door mensen met 

de meest uiteenlopende eigenschappen en mogelijkheden om een gebruikersdoel te 

bereiken 

Stelling 5: Betrouwbaarheid 

De mate waarin een systeem de gespecificeerde functies uitvoert onder gespecificeerde 

condities gedurende een gespecificeerde hoeveelheid tijd. 

Denk hierbij aan: 

 Volwassenheid: De mate waarin een systeem aan betrouwbaarheidsbehoeften voldoet 

onder normale werkomstandigheden. 

 Beschikbaarheid: De mate waarin een systeem operationeel en toegankelijk is wanneer 

men het wil gebruiken. 

 Foutbestendigheid: De mate waarin een systeem werkt zoals bedoeld ondanks de 

aanwezigheid van hard- of software fouten.  

 Herstelbaarheid: De mate waarin het systeem, in geval van een onderbreking of bij een 

fout, de direct betrokken gegevens kan herstellen en het systeem in de gewenste staat 

kan terug brengen. 

Stelling 6: Beveiligbaarheid 

De mate waarin een systeem informatie en gegevens beschermt zodat personen, andere 

producten of systemen de juiste mate van gegevenstoegang hebben passend bij hun soort en 

niveau van autorisatie. 

Denk hierbij aan: 

 Vertrouwelijkheid: De mate waarin een systeem er voor zorgt dat gegevens alleen 

toegankelijk zijn voor diegenen die geautoriseerd zijn. 

 Integriteit: De mate waarin een systeem ongeautoriseerde toegang tot of aanpassing 

van gegevens verhindert. 

 Onweerlegbaarheid: De mate waarin kan worden bewezen dat acties of gebeurtenissen 

plaats hebben gevonden, zodat later deze acties of gebeurtenissen niet ontkend 

kunnen worden. 

 Verantwoording: De mate waarin acties van een entiteit getraceerd kunnen worden 

naar die specifieke entiteit. 

 Authenticiteit:  

1: De mate waarin bewezen kan worden dat de identiteit van een onderwerp of bron is 

zoals wordt beweerd.  

2: De mate waarin een claim over de oorsprong of de auteur van de informatie 

verifieerbaar is, bijvoorbeeld aan handschrift. 
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Stelling 7: Onderhoudbaarheid 

De mate waarin een systeem effectief en efficiënt gewijzigd kan worden door de aangewezen 

beheerders. 

Denk hierbij aan: 

 Modulariteit: De mate waarin een systeem of computerprogramma opgebouwd is in 

losstaande componenten zodat wijzigingen van een component minimale impact heeft 

op andere componenten. 

 Herbruikbaarheid: De mate waarin een bestaand onderdeel gebruikt kan worden in 

meer dan één systeem of bij het bouwen van een nieuw onderdeel. 

 Analyseerbaarheid: De mate waarin het mogelijk is om effectief en efficiënt de impact 

van een geplande verandering op een systeem te beoordelen, om afwijkingen en/of 

foutoorzaken van een product vast te stellen of om onderdelen te identificeren die 

gewijzigd moeten worden. 

 Wijzigbaarheid: De mate waarin een systeem effectief en efficiënt gewijzigd kan 

worden zonder fouten of kwaliteitsvermindering tot gevolg. 

 Testbaarheid: De mate waarin effectief en efficiënt testcriteria vastgesteld kunnen 

worden voor een systeem en waarin tests uitgevoerd kunnen worden om vast te stellen 

of aan die criteria is voldaan. 

Stelling 8: Overdraagbaarheid 

De mate waarin een systeem effectief en efficiënt overgezet kan worden van één hardware of 

gebruiksomgeving naar een andere. 

Denk hierbij aan: 

 Aanpasbaarheid: De mate waarin een systeem effectief en efficiënt aangepast kan 

worden voor andere gebruiksomgevingen. 

 Installeerbaarheid: De mate waarin het systeem effectief en efficiënt geïnstalleerd of 

verwijderd kan worden in een gespecificeerde omgeving. 

 Vervangbaarheid: De mate waarin een product een ander specifiek software product, 

met hetzelfde doel in de zelfde omgeving, kan vervangen. 

KWALITEIT TIJDENS GEBRUIK 

Stelling 1: Effectiviteit 

De nauwkeurigheid en volledigheid waarmee gebruikers gespecificeerde doelen behalen. 

Stelling 2: Efficiëntie 

De benodigde hulpbronnen die gebruikt zijn in verhouding tot de nauwkeurigheid en 

volledigheid waarmee gebruikers doelen behalen. 

Stelling 3: Voldoening 

De mate waarin gebruikersbehoeften vervuld worden tijdens gebruik van het systeem. 

Denk hierbij aan: 

 Bruikbaarheid: De mate waarin een gebruiker tevreden is met de behaalde doelen, 

inclusief de resultaten en consequenties van het gebruik van het systeem. 
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 Vertrouwen: De mate waarin een gebruiker vertrouwen heeft dat het product of 

systeem zich zal gedragen zoals bedoeld. 

 Tevredenheid: De mate waarin een gebruiker tevreden is bij het verwezenlijken van 

zijn persoonlijke wensen. 

 Welzijn: De mate waarin een gebruiker tevreden is met zijn fysiek welzijn. 

Stelling 4: Vrijheid van risico 

De mate waarin een product of systeem het potentiële risico beperkt met betrekking tot 

economische status, mensenlevens, gezondheid of de omgeving. 

Denk hierbij aan: 

 Economisch risico beperking: De mate waarin een systeem de potentiële risico’s 

beperkt met betrekking tot financiële status, efficiënte werking, commerciële 

eigendommen, reputatie of andere middelen in de beoogde gebruikscontexten. 

 Gezond- en veiligheidsrisico beperking: De mate waarin een product of systeem de 

potentiële risico’s met betrekking tot personen beperkt in de beoogde 

gebruikscontexten. 

 Omgevingsrisico beperking: De mate waarin een product of systeem de potentiële 

risico’s met betrekking tot eigendommen of de omgeving beperkt in de beoogde 

gebruikscontexten. 

Stelling 5: Context dekking 

De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden met effectiviteit, efficiëntie, 

vrijheid van risico en voldoening. 

Denk hierbij aan: 

 Context compleetheid: De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden 

met effectiviteit, efficiëntie, vrijheid van risico en voldoening in alle gespecificeerde 

gebruikscontexten. 

 Flexibiliteit: De mate waarin een product of systeem gebruikt kan worden met 

effectiviteit, efficiëntie, vrijheid van risico en voldoening in gebruikscontexten die niet 

initieel gespecificeerde zijn in de requirements. 
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1 Systeemcontext 

In het eerste hoofdstuk wordt de context van de situatie beschreven en wordt er een opzet 

gegeven voor het design van het communicatiesysteem. 

1.1 Context 

De VPCBO is een scholengemeenschap in de gemeente Coevorden waarin acht scholen 

gefuseerd zijn om de belangen van het christelijk onderwijs te behartigen. Piet van Kesteren, de 

directeur van de VPCBO, wil de communicatie binnen de VPCBO en met externen verbeteren. 

Hierbij draait het voornamelijk om de communicatie met ouders en de samenwerking tussen 

scholen. Deze ambitie vinden we terug in de visie uit FIGUUR 1 uit het hoofddocument waaruit 

duidelijk wordt dat de VPCBO voor de verbintenis tussen de leerkracht, ouders en het kind 

staat. Het gewenste resultaat is dat alle scholen binnen de VPCBO een excellente school 

worden. Het predicaat excellente school kan verkregen worden door uit te blinken in 

bijvoorbeeld de samenwerking met externen, ouderbetrokkenheid, teamontwikkeling of in een 

professionele en stimulerende cultuur (Inspectie van het Onderwijs, sd). 

Volgens Rotmans (2014) is de samenleving aan het kantelen naar gedecentraliseerde 

organisaties en machten waarbij mensen zich van onderop organiseren in bijvoorbeeld 

netwerken of gemeenschappen. Scholen moeten hierin meegaan door zich te transformeren 

naar samenlevingsgerichte scholen (De Vries, 2015): scholen met een continue vernieuwende 

onderwijspraktijk, gespitst op samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheden met de 

ontwikkeling van de leerling als hoofddoel. Collectieve leerprocessen en het creëren van een 

professionele leergemeenschap kunnen ondersteunen in de samenwerking. 

1.2 Opzet 

Voor het functionele design wordt de volgende designvraag gesteld: 

Hoe ziet een IT-systeem eruit dat het doorlopen van de collectieve leercyclus binnen een 

samenlevingsgerichte school ondersteunt? 

De volgende deelvragen dragen bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag: 

1. Welke individuen/partijen binnen het netwerk van een samenlevingsgerichte school 

kunnen deelnemen aan de collectieve leerprocessen? 

2. Welke functionele requirements worden er aan een ondersteunend systeem gesteld? 

3. Hoe moet een ondersteunend systeem worden geïmplementeerd binnen een school? 
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2 Business context 

Dit hoofdstuk geeft de relevante business context voor het communicatiesysteem. 

2.1 Langetermijnvisie 

Het systeem dat in deze paper ontworpen wordt, dient ter ondersteuning van de collectieve 

leercyclus. Er is voor de collectieve leercyclus gekozen omdat deze aanpak een oplossing kan 

bieden voor twee van de drie communicatieproblemen binnen de VPCBO. Deze twee 

problemen zijn de communicatie met ouders en de communicatie tussen de scholen van de 

VPCBO. 

Doordat de collectieve leercyclus breed kan worden toegepast, moet het systeem daarin 

faciliteren. Als het ware moet het systeem ervoor zorgen dat de collectieve leercyclus zonder 

moeilijkheden doorlopen wordt en bijdraagt aan de aspecten die belangrijk zijn voor het 

doorlopen van de cyclus. 

De langetermijnvisie van het systeem is als volgt: 

De visie van het systeem is het creëren van een netwerk van scholen, ouders, leerlingen en overige 

ondersteunende partijen, waarin men samen werkt aan professionalisering, onderwijsvernieuwing 

en collectief leren.  

Voor het verwoorden van de visie van het communicatiesysteem zijn de definities gebruikt van 

collectief leren, professionele leergemeenschappen en samenlevingsgerichte scholen. In een 

ideale toekomstige situatie zullen ouders plaatsnemen aan de vergadertafel en actief 

samenwerken met de overige partijen.  

 

2.2 Doelstellingen 

De doelstelling van het functioneel ontwerp is als volgt: 

Het ontwerpen van een communicatiesysteem dat de interne en externe communicatie gaat 

stroomlijnen om overbodig werk te verminderen en de communicatie tussen scholen en ouders te 

verbeteren. 

De doelstellingen van het communicatiesysteem dat ontworpen zal worden is: 

 De samenwerking en collectieve leerprocessen in en rondom een samenlevingsgerichte 

school verbeteren zonder de arbeidstijd voor de huidige schoolmedewerkers te 

verhogen. 

 Een iteratieve aanpak voor de continue verbetering van de ontwikkeling van het kind 

realiseren. 
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2.3 SWOT-analyse 

Op basis van de visie en doelstellingen kan er een SWOT-analyse worden gemaakt om een idee 

te krijgen van de zwakke en sterke punten van het communicatiesysteem. 

Interne analyse Externe analyse 

Sterke punten Kansen 

S1 
 
 
 
S2 
 
 
 
S3 

Actieve samenwerking tussen 
scholen en ouders zal de 
ouderbetrokkenheid vergroten. 
 
Ouders krijgen de mogelijkheid om 
een actieve rol te hebben in het 
onderwijs van hun kind. 
 
Collectieve leerprocessen dragen bij 
aan zowel de kennis van de scholen 
en ouders als aan dat van de overige 
betrokken partijen. 

K1 
 
 
 
 
K2 

Sociale media en cloud-gebaseerde 
platformen zoals Google Docs en Microsoft 
Office Online maken het makkelijker om 
op afstand samen te werken.. 
 
Het aantal brede scholen in Nederland is 
stijgend (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, 2014). Mensen zijn bereid 
om af te stappen van het traditionele 
schoolconcept.  

Zwakke punten Bedreigingen 

Z1 
 
 
 
 
Z2 

De actieve betrokkenheid 
gedeeltelijke verantwoordelijkheid 
van ouders kan een belasting voor 
de ouders vormen. 
 
Collectieve leerprocessen kunnen 
voor extra administratieve 
handelingen zorgen 

B1 
 
 
 
B2 

Schoolmedewerkers kunnen weerstand 
bieden tegen de implementatie van een 
nieuwe werkwijze 
 
Ouders kunnen tegen het concept zijn 
waardoor het niet genoeg animo zal krijgen 
om geïmplementeerd te worden. 

  

2.4 Motieven 

Voor de creatie van een nieuw communicatiesysteem zijn meerdere motieven: 

 Rotmans (2014) spreekt van een kantelende samenleving dat gekenmerkt wordt door 

decentralisatie van organisatie en macht waarbij mensen zich van onderop organiseren 

in bijvoorbeeld netwerken of gemeenschappen. Het doel van het communicatiesysteem 

is om de decentralisatie te ondersteunen en streeft naar een actieve samenwerking 

tussen de relevante betrokkenen bij een samenlevingsgerichte school. 

 De VPCBO wil haar scholen laten excelleren. Excelleren in de onderwijsaanpak of 

schoolorganisatie zijn twee van de mogelijkheden om het predicaat “excellent” van de 

overheid te krijgen. Een communicatiesysteem op basis van collectieve leerprocessen 

en de eigenschappen van een samenlevingsgerichte school kan hierin een bijdrage 

leveren. 

 Bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen is het hoofddoel van het onderwijs. Door 

partijen rondom een school actief te betrekken bij het onderwijsproces zal het 

onderwijs blijven innoveren en verbeteren. 

2.5 Doelgroep 

Het communicatiesysteem is gericht op scholen die willen transformeren naar 

samenlevingsgerichte scholen en daarbij de samenwerking en professionele ontwikkeling 

binnen en rondom de organisatie willen verbeteren. Ouders moeten geïnteresseerd zijn in de 

actieve bijdrage aan het leerproces van hun kind. Het is van belang dat de overige partijen die 

betrokken zijn bij de school ook willen meewerken aan dit proces. 
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2.6 Stakeholders 

De interne stakeholders zijn als volgt: 

1) Piet van Kesteren (probleemeigenaar) – De directeur van de VPCBO is geïnteresseerd in het 

oplossen van de problemen en daarmee het verbeteren van de organisatie. 

2) VPCBO (onderzoeksonderwerp) – De VPCBO is het onderwerp van dit onderzoek. 

a) Leraren – De leraren zijn gebruikers van het huidige systeem. 

b) Kinderen – Hoe minder tijd er aan overige taken wordt besteed, hoe meer tijd overblijft 

voor het onderwijs zelf. 

c) Schooldirecties – De directies van de individuele scholen zijn geïnteresseerd in het 

verbeteren van hun scholen en zijn tevens gebruiker van het systeem 

d) Intern Begeleider (IB’er) – De IB’er is de zorgcoördinator binnen de school en staat in 

direct contact met de orthopedagoog. 

3) Ouders van kinderen aangesloten bij de VPCBO – De ouders zijn geïnteresseerd in hun 

kind en daarmee ook in de communicatie vanuit de school over hun kind. 

De externe stakeholders zijn als volgt: 

1) Orthopedagoog van de VPCBO – De orthopedagoog van de VPCBO is geïnteresseerd in het 

verminderen van de werklast door verbetering van de communicatie. 

2) Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs (regio Hardenberg) – Dit is het 

overkoepelende samenwerkingsband boven de VPCBO. Het SWV stelt gelden beschikbaar 

voor kinderen die extra zorg nodig zijn binnen de aangesloten scholen(-gemeenschappen).  

Denk hierbij aan speciaal meubilair of extra zorg door een ambulant begeleider. 

3) Overige samenwerkingsverbanden – Overige SWV’s zijn geïnteresseerd in het verbeteren 

van het onderwijs binnen de desbetreffende regio. 

4) Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – Geïnteresseerd in het verbeteren van 

het onderwijs in Nederland. 

3 Requirements 

Dit hoofdstuk beschrijft de eisen die aan het systeem gesteld worden. Allereerst worden enkele 

concepten beschreven voor verder gebruik in de requirements. Vervolgens worden de 

gebruikers geïdentificeerd, hun voorkeuren geanalyseerd en worden de requirements op hoog 

niveau beschreven. Het hoofdstuk sluit af met de functionele requirements. 

3.1 Definities 

Collectief leren: een proces waarin leden van een groep of team door samen te werken 

gemeenschappelijke kennis, vaardigheden en attituden ontwikkelen. Het is een collectief 

proces met collectieve opbrengsten, waarbij veronderstelt wordt dat het collectief eigenaar is 

van het proces en van de opbrengsten (Verbiest & Vandenberghe, 2002; Verbiest E. , Collectief 

leren, professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling: facetten van professionele 

leergemeenschappen., 2003; Hord, 1997). 

Professionele leergemeenschap: een professionele leergemeenschap bestaat uit de 

medewerkers en directie van een school die continu onderzoeken, kennis delen en handelen op 

basis van vergaarde kennis, met als doel het verbeteren van hun effectiviteit als professionals 

ten behoeve van de leerling  

Samenlevingsgerichte school: Een samenlevingsgerichte school is een school die samen met 

de ouders de leerlingen voorbereidt op de samenleving van nu en van de toekomst. Dit doet 

zijn vanuit een heldere onderwijsvisie en een continue vernieuwende onderwijspraktijk die in 
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interactie met de omgeving vorm wordt gegeven. Daarnaast neemt de school vanuit die 

onderwijsvisie, samen met ouders, haar verantwoordelijkheid voor afgestemde zorg rondom 

leerlingen. Deze school is in staat om op basis van haar visie andere partijen in de wijk aan zich 

te binden. Samen met andere partners neemt zij verantwoordelijkheid in de wijk waarin zij is 

gevestigd. (De Vries, 2015) 

3.2 Concepten 

Een van de doelstellingen van het systeem is om de samenwerking en de collectieve 

leerprocessen binnen de organisatie te verbeteren. Hiervoor zal de collectieve leercyclus 

gebruikt worden die ontworpen is door Castelijns, Koster, & Vermeulen (2009). De collectieve 

leercyclus uit Figuur 1 toont de hoofdcyclus (grote bollen/organisatieniveau) en de 

onderliggende leercycli die doorlopen wordt door verschillende groepen binnen de organisatie 

(kleine bolletjes/groepsniveau). Door het doorlopen van de gehele cyclus vindt er collectief 

leren plaats (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009). 

 

Figuur 1 Integrale methodiek voor collectief leren in organisaties (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009) 

De zes verschillende stappen hebben de volgende inhoud (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 

2009): 

 



 
 

Tabel 1 Inhoud van de stappen van de leercyclus 

Stap Inhoud Aanpak binnencyclus Aanpak buitencyclus 

Ambitie 
ontwikkelen 

 Uitdaging voor lange termijn 
vaststellen op basis van:  
1) de evaluatie van de vorige 
cyclus, of  
2) behoeftes van 
belanghebbenden 

De stille dialoog (Castelijns, Koster, & 
Vermeulen, 2009): in stilte een mind-
map maken van de kwesties die 
leerlingen willen veranderen. Later 
wordt dit besproken en een ambitie 
gevormd. 

Gezamenlijke ambitie formuleren door individuele 
ambities op een groot vel te noteren en deze te bespreken. 

Informatie 
verzamelen 

 Bepalen welke vragen 
beantwoord moeten worden 

 Bepalen op welke wijze en met 
welke middelen de vragen 
beantwoord moeten worden 

 Informatie verzamelen 

 Vragenlijst Basisbehoeften 
Leerlingen 

 Groepsinterview 
Beide documenten uit (Castelijns, 
Koster, & Vermeulen, 2009) 
 Verslag van het gesprek over 

behoeften bijhouden 

Gebruik van informatie over de uitkomsten en het proces 
van de stappen Informatie Interpreteren en Consequenties 
Verbinden uit de binnencyclus. De informatie is 
beschikbaar in het verlag van het gesprek over behoeften. 

Informatie 
interpreteren 

 Expliciteren en verbinden van 
subjectieve kennis door middel 
van interactie 

 Gemeenschappelijke conclusies 
formuleren als antwoord op de 
vragen 

Terugkoppeling met leerlingen door 
bijvoorbeeld: 
1) Ren je rot 
2) Presentatie aan klas, leerlingen 

noteren gedachten op 
memoblaadjes, gezamenlijke 
conclusies noteren 

Blauwe memo’s, rode memo’s (Castelijns, Koster, & 
Vermeulen, 2009): op memo’s noteren deelnemers wat hen 
raakt of enthousiast maakt (rood) en wat hen opvalt 
(blauw). Deze worden gecategoriseerd in ‘inhoudelijke 
afspraken’, ‘verloop van het collectieve proces’ en 
‘procesafspraken’. Als laatste worden de raakvlakken van de 
memo’s met de collectieve ambitie geformuleerd. 

Consequenties 
verbinden 

 Consequenties voor het 
handelen in eigen context 
bepalen 

 Handelingsalternatieven 
creëren  

 Plan van aanpak opstellen 

Ideeënfabriek: leerlingen bedenken 
korte termijnoplossingen voor de 
gestelde conclusies en kiezen het beste 
idee voor actie ondernemen 

Plan van aanpak: 
 Wat is het doel van de actie? 
 Wie doet wat? 
 Wanneer gaat dat gebeuren? 
 Hoe wordt het geëvalueerd? 
 Wie verzamelt de informatie? 
 Wanneer gaat dat gebeuren? 
 Wanneer wordt de informatie gezamenlijk 

geïnterpreteerd? 

Actie uitvoeren  Plan van aanpak uitvoeren  Acties uitvoeren 
 Bijhouden logboek 

 Acties uitvoeren 
 Bijhouden logboek 
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 Proces en opbrengsten 
monitoren 

 Tussentijds eventuele 
veranderingen doorvoeren 

 

Product en 
proces 
evalueren 

 Reflectie op de opbrengsten en 
de wijze waarop de cyclus 
doorlopen is 

 Bedenken hoe de volgende 
cyclus effectiever kan worden 
doorlopen 

Reflectie op de acties die volgden uit 
de ideeënfabriek. 

 Evaluatie van de uitkomsten; bepalen of het doel is 
behaald; en het formuleren nieuwe ambities 

 Procesevaluatie door Teamvragenlijst Collectief Leren 
in te vullen en bespreken 



 
 

3.3 Gebruikers 

De gebruikers van het systeem zullen opgedeeld in interne en externe gebruikers. Hierbij zijn 

interne gebruikers medewerkers binnen de VPCBO en externe gebruikers geen medewerkers 

binnen de VPCBO. Er is voor gekozen om de leerlingen onder interne gebruikers in te delen 

omdat deze direct betrokken zijn in het leerproces. Onder ondersteunende medewerkers 

worden bijvoorbeeld conciërges, schoonmakers en overblijfhulpen ingedeeld. Door de aard van 

het collectieve leerproces kan deze lijst niet allesomvattend zijn. Er kunnen namelijk altijd 

nieuwe individuen of partijen deelnemen. De volgende gebruikersgroepen kunnen worden 

geïdentificeerd: 

1. Administrator 

2. Eindgebruiker intern 

3. Eindgebruiker extern 

4. Systeemontwikkelaar 

Tabel 2 Overzicht van interne en externe eindgebruikers 

Interne gebruikers (IG) Externe gebruikers (EG) 

1. VPCBO directie 1. Samenwerkingsverbanden 

2. Schooldirecties 2. Orthopedagogen 

3. Intern begeleiders 3. Ambulant begeleiders 

4. Leraren 4. Ouders 

5. Leerlingen  

6. Ondersteunende medewerkers  

 

1. Administrator Intern of extern 

Omschrijving: Belangen: 

De administrator kan een persoon binnen 
de organisatie zijn of een partij waaraan 
deze taak is uitbesteed. De administrator is 
verantwoordelijk voor het ondersteunen 
van de eindgebruikers.  

De administrator zal voornamelijk 
geïnteresseerd zijn in de prestatie-efficiëntie, 
bruikbaarheid en overdraagbaarheid van het 
systeem. 

 

2. Eindgebruiker intern Intern 

Omschrijving: Belangen: 

De interne eindgebruikers kunnen alle 
medewerkers (inclusief leerlingen) binnen 
een school of scholengemeenschap zijn. 
Deze gebruikersgroep zal van het systeem 
gebruik maken tijdens het doorlopen van 
de collectieve leercyclus. 

De interne eindgebruikers zullen 
geïnteresseerd zijn in de functionele 
geschiktheid, prestatie-efficiëntie, 
bruikbaarheid en beveiligbaarheid. 

 

3. Eindgebruiker extern Extern 

Omschrijving: Belangen: 

De externe eindgebruikers zijn de 
gebruikers van het systeem die niet binnen 
de organisatie vallen. Deze gebruikers 
hebben dus normaliter geen toegang tot de 
bestanden binnen de organisatie. Deze 

De externe eindgebruikers zullen 
geïnteresseerd zijn in de functionele 
geschiktheid, prestatie-efficiëntie en 
bruikbaarheid. 
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gebruikersgroep zal van het systeem 
gebruik maken tijdens het doorlopen van 
de collectieve leercyclus. 

 

4. Systeemontwikkelaar Extern 

Omschrijving: Belangen: 

De systeemontwikkelaar is 
verantwoordelijk voor het creëren, 
onderhouden en verder ontwikkelen van 
het computersysteem. Zij zullen niet de 
primaire gebruikers van het systeem zijn, 
daarentegen zullen zij het systeem aan de 
back-end gebruiken. 

De systeemontwikkelaar is geïnteresseerd in de 
onderhoudbaarheid, overdraagbaarheid, 
beveiligbaarheid en betrouwbaarheid van het 
systeem. 

 

3.4 Systeemschets 

Het systeem zal ondersteuning moeten bieden bij het doorlopen van alle stappen van de 

collectieve leercyclus. 

 

Figuur 2 Positie van het computersysteem in verhouding met de collectieve leercyclus 
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3.5 High level requirements (HLR) 

De high level requirements beschrijven de functionaliteiten van het systeem op hoog niveau. 

Op basis van HLR’s kunnen de overige functionele requirements gemaakt worden. 

HLR 1 - Creëren en ondersteunen van sociale netwerken 

 Het systeem moet het creëren van nieuwe netwerken ondersteunen zodat 

individuen/partijen zich kunnen groeperen om bij te dragen aan de totale leercyclus 

door zelf de leercyclus te doorlopen. 

  

HLR 2 - Stimulatie van professionele ontwikkeling 

 Het systeem moet de professionele ontwikkeling van de gebruikers stimuleren door 

hen actief te betrekken binnen de leercyclus. Individuen worden vereist een bijdrage te 

leveren aan het leren van het collectief. 

  

HLR 3 - Motiveren om de gehele collectieve leercyclus te doorlopen 

 Het systeem moet de gebruikers motiveren om de gehele leercyclus te doorlopen. 

Slechts dan vindt collectief leren plaats (Castelijns, Koster, & Vermeulen, 2009). 

  

HLR 4 - Managen van data 

Het systeem moet data kunnen managen ten behoeve van de overige requirements. 

4 Functioneel Design 

Op basis van de high level requirements zijn de volgende functionele requirements gesteld. Er 

is tijdens het opstellen van de functionele requirements geen rekening gehouden met eventuele 

externe systemen. 

4.1 Functionele requirements 

De volgende requirements zijn aan het systeem gesteld: 

REQ.1 Ondersteunen van Collectieve Leercyclus 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet ondersteuning bieden in het doorlopen van de collectieve leercyclus 

Gedetailleerd door onderliggende requirements:  
REQ.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 
REQ.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 
REQ.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 
REQ.1.4 Managen van Data 

Basis van:  
Functie: A.1 Ondersteunen van Collectieve Leercyclus 
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REQ.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet het creëren van nieuwe netwerken ondersteunen zodat 
individuen/partijen zich kunnen groeperen om bij te dragen aan de totale leercyclus 
door zelf de leercyclus te doorlopen. 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1 Ondersteunen van Collectieve Leercyclus 

Gedetailleerd door onderliggende requirements:  
REQ.1.1.1 Beheren van Gebruikers 
REQ.1.1.2 Beheren van Gebruikersgroepen 
REQ.1.1.3 Beheren van Leercyclusstappen 
REQ.1.1.4 Beheren van Vragenlijsten 
REQ.1.1.5 Ondersteunen van Discussieforum 
REQ.1.1.6 Uitwisselen van Documentatie 
REQ.1.1.7 Beheren van Intranet 
REQ.1.1.8 Beheren van Autorisatieniveau van Gebruiker 

Basis van:  
Functie: A.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

REQ.1.1.1 Beheren van Gebruikers 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet gebruikersbeheer ondersteunen 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

Basis van:  
Functie: A.1.1.1 Beheren van Gebruikers 

REQ.1.1.2 Beheren van Gebruikersgroepen 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet gebruikersgroepen kunnen beheren 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

Basis van:  
Functie: A.1.1.2 Beheren van Gebruikersgroepen 

REQ.1.1.3 Beheren van Leercyclusstappen 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet bij kunnen houden in welke leercyclusstap een gebruikersgroep zit 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

Basis van:  
Functie: A.1.1.3 Beheren van Leercyclusstappen 
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REQ.1.1.4 Beheren van Vragenlijsten 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet gebruikers in staat stellen om onderling vragenlijsten uit te wisselen 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

Basis van:  
Functie: A.1.1.4 Beheren van Vragenlijsten 

REQ.1.1.5 Ondersteunen van Discussieforum 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet een discussieforum kunnen faciliteren 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

Basis van:  
Functie: A.1.1.8 Ondersteunen van Discussieforum 

REQ.1.1.6 Uitwisselen van Documentatie 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet een gebruiker in staat stellen om documentatie met een andere 
gebruiker, gebruikersgroep of administrator te delen 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

Basis van:  
Functie: A.1.1.5 Uitwisselen van Documentatie 

REQ.1.1.7 Beheren van Intranet 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet een intranet ondersteunen dat gebruikers op een makkelijke manier 
door het systeem laat navigeren 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

Basis van:  
Functie: A.1.1.6 Beheren van Intranet 

REQ.1.1.8 Beheren van Autorisatieniveau van Gebruiker 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet een gebruiker in staat stellen om autorisatieniveaus van gebruikers 
binnen het systeem aan te passen 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

Basis van:  
Functie: A.1.1.7 Beheren van Autorisatieniveau van Gebruiker 
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REQ.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet de professionele ontwikkeling van de gebruikers stimuleren door hen 
actief te betrekken binnen de leercyclus. 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1 Ondersteunen van Collectieve Leercyclus 

Gedetailleerd door onderliggende requirements:  
REQ.1.2.1 Stimuleren van Betrokkenheid 
REQ.1.2.2 Stimuleren van een Affectief Klimaat 
REQ.1.2.3 Stimuleren van Feedback 
REQ.1.2.4 Stimuleren van Reflectie 
REQ.1.2.5 Stimuleren van Samenwerken 
REQ.1.2.6 Stimuleren van Verantwoordelijkheid 
REQ.1.2.7 Stimuleren van Visie, Normen en Waarden delen 
REQ.1.2.8 Stimuleren van Zelfontwikkeling 

Basis van:  
Functie: A.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

REQ.1.2.1 Stimuleren van Betrokkenheid 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet de gebruikers stimuleren tot het betrokken raken bij het 
professionaliseren 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

Basis van:  
Functie: A.1.2.1 Stimuleren van Betrokkenheid 

REQ.1.2.2 Stimuleren van een Affectief Klimaat 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet de gebruikers stimuleren om een affectief klimaat te creëren  

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

Basis van:  
Functie: A.1.2.2 Stimuleren van een Affectief Klimaat 

REQ.1.2.3 Stimuleren van Feedback 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet de gebruikers stimuleren om elkaar feedback te geven 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

Basis van:  
Functie: A.1.2.3 Stimuleren van Feedback 
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REQ.1.2.4 Stimuleren van Reflectie 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet de gebruikers stimuleren om te reflecteren op eigen ontwikkeling en 
dat van anderen 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

Basis van:  
Functie: A.1.2.4 Stimuleren van Reflectie 

REQ.1.2.5 Stimuleren van Samenwerken 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet de gebruikers stimuleren om actief samen te werken 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

Basis van:  
Functie: A.1.2.5 Stimuleren van Samenwerken 

REQ.1.2.6 Stimuleren van Verantwoordelijkheid 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet de gebruikers stimuleren om een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
te creëren 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

Basis van:  
Functie: A.1.2.6 Stimuleren van Verantwoordelijkheid 

REQ.1.2.7 Stimuleren van Visie, Normen en Waarden delen 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet de gebruikers stimuleren om eigen visie, normen en waarden te delen 
met anderen 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

Basis van:  
Functie: A.1.2.7 Stimuleren van Visie, Normen en Waarden delen 

REQ.1.2.8 Stimuleren van Zelfontwikkeling 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet de gebruikers stimuleren tot actief leren en in te spelen op eigen 
ervaring 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

Basis van:  
Functie: A.1.2.8 Stimuleren van Zelfontwikkeling 
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REQ.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet de gebruikers motiveren om de gehele leercyclus te doorlopen.  

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1 Ondersteunen van Collectieve Leercyclus 

Gedetailleerd door onderliggende requirements:  
REQ.1.3.1 Motiveren tot het Ontwikkelen van Ambitie 
REQ.1.3.2 Motiveren tot Verzamelen van Informatie 
REQ.1.3.3 Motiveren tot Interpreteren van Informatie 
REQ.1.3.4 Motiveren tot Verbinden van Consequenties 
REQ.1.3.5 Motiveren tot Uitvoeren Actie 
REQ.1.3.6 Motiveren tot Evaluatie van Product en Proces 

Basis van:  
Functie: A.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 

REQ.1.3.1 Motiveren tot het Ontwikkelen van Ambitie 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet deelnemers van de leercyclus motiveren tot het ontwikkelen van een 
gezamenlijke ambitie 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 

Basis van:  
Functie: A.1.3.1 Motiveren tot het Ontwikkelen van Ambitie 

REQ.1.3.2 Motiveren tot Verzamelen van Informatie 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet deelnemers van de leercyclus motiveren om informatie te verzamelen 
omtrent de vragen over de ambitie 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 

Basis van:  
Functie: A.1.3.2 Motiveren tot Verzamelen van Informatie 

REQ.1.3.3 Motiveren tot Interpreteren van Informatie 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet deelnemers van de leercyclus motiveren om conclusies te trekken uit 
de verzamelde informatie met betrekking tot de ambitie 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 

Basis van:  
Functie: A.1.3.3 Motiveren tot Interpreteren van Informatie 
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REQ.1.3.4 Motiveren tot Verbinden van Consequenties 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet deelnemers van de leercyclus motiveren om consequenties te 
verbinden aan de getrokken conclusies uit de voorgaande stap 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 

Basis van:  
Functie: A.1.3.4 Motiveren tot Verbinden van Consequenties 

REQ.1.3.5 Motiveren tot Uitvoeren Actie 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet deelnemers van de leercyclus motiveren om het plan van aanpak uit 
de voorgaande stap uit te voeren 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 

Basis van:  
Functie: A.1.3.5 Motiveren tot Uitvoeren Actie 

REQ.1.3.6 Motiveren tot Evaluatie van Product en Proces 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet deelnemers van de leercyclus motiveren om zowel het product van de 
leercyclus als het proces te evalueren 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 

Basis van:  
Functie: A.1.3.6 Motiveren tot Evaluatie van Product en Proces 

REQ.1.4 Managen van Data 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet data kunnen managen ten behoeve van de overige requirements. 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1 Ondersteunen van Collectieve Leercyclus 

Gedetailleerd door onderliggende requirements:  
REQ.1.4.1 Opslaan van Data 
REQ.1.4.2 Inzien van Data 
REQ.1.4.3 Aanpassen van Data 
REQ.1.4.4 Verwijderen van Data 
REQ.1.4.5 Beheren van Autorisatieniveaus van Data 

Basis van:  
Functie: A.1.4 Managen van Data 

REQ.1.4.1 Opslaan van Data 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet een gebruiker in staat stellen om data op te slaan binnen het systeem 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.4 Managen van Data 

Basis van:  
Functie: A.1.4.1 Opslaan van Data 
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REQ.1.4.2 Inzien van Data 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet een gebruiker in staat stellen om data in het systeem in te zien 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.4 Managen van Data 

Basis van:  
Functie: A.1.4.2 Inzien van Data 

REQ.1.4.3 Aanpassen van Data 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet een gebruiker in staat stellen om data in het systeem aan te passen 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.4 Managen van Data 

Basis van:  
Functie: A.1.4.3 Aanpassen van Data 

REQ.1.4.4 Verwijderen van Data 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet een gebruiker in staat stellen om data in het systeem te verwijderen 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.4 Managen van Data 

Basis van:  
Functie: A.1.4.4 Verwijderen van Data 

REQ.1.4.5 Beheren van Autorisatieniveaus van Data 

Requirement beschrijving:  
Het systeem moet een gebruiker in staat stellen om autorisatieniveaus van data binnen 
het systeem aan te passen 

Detailleert bovenliggende requirement: 
REQ.1.4 Managen van Data 

Basis van:  
Functie: A.1.4.5 Beheren van Autorisatieniveaus van Data 
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4.2 Overzicht van functionele requirements 

Hieronder volgen overzichten van alle requirements. De overzichten zijn hiërarchisch 

ingedeeld en opgesplitst per laag vanwege de omvang. 

 

Figuur 3 REQ.1 Ondersteunen van Collectieve Leercyclus 

 

Figuur 4 REQ.1.1. Onderhouden Sociaal Netwerk 

 

Figuur 5 REQ.1.2. Stimuleren tot Professionalisering 
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Figuur 6 REQ.1.3. Motiveren Doorlopen Leercyclus 

 

Figuur 7 REQ.1.4. Managen van Data 
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4.3 Functionaliteiten 

Hieronder volgen de functionaliteiten die afgeleid zijn van de requirements. 

4.3.1 Functionaliteitenlijst 

A.1 Ondersteunen van Collectieve Leercyclus 

A.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

A.1.1.1 Beheren van Gebruikers 

A.1.1.2 Beheren van Gebruikersgroepen 

A.1.1.3 Beheren van Leercyclusstappen 

A.1.1.4 Beheren van Vragenlijsten 

A.1.1.5 Uitwisselen van Documentatie 

A.1.1.6 Beheren van Intranet 

A.1.1.7 Beheren van Autorisatieniveau van Gebruiker 

A.1.1.8 Ondersteunen van Discussieforum 

A.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

A.1.2.1 Stimuleren van Betrokkenheid 

A.1.2.2 Stimuleren van een Affectief Klimaat 

A.1.2.3 Stimuleren van Feedback 

A.1.2.4 Stimuleren van Reflectie 

A.1.2.5 Stimuleren van Samenwerken 

A.1.2.6 Stimuleren van Verantwoordelijkheid 

A.1.2.7 Stimuleren van Visie, Normen en Waarden delen 

A.1.2.8 Stimuleren van Zelfontwikkeling 

A.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 

A.1.3.1 Motiveren tot het Ontwikkelen van Ambitie 

A.1.3.1.1 Ondersteunen van Mindmaps 

A.1.3.1.2 Ondersteunen van Notulen 

A.1.3.1.3 Ondersteunen van Vastlegging Nieuwe Ambitie 

A.1.3.1.4 Ondersteunen van Presenteren van Documenten 

A.1.3.2 Motiveren tot Verzamelen van Informatie 

A.1.3.3 Motiveren tot Interpreteren van Informatie 

A.1.3.3.1 Ondersteunen van Vragenlijsten 

A.1.3.4 Motiveren tot Verbinden van Consequenties 

A.1.3.4.1 Ondersteunen van PvA 

A.1.3.5 Motiveren tot Uitvoeren Actie 

A.1.3.5.1 Ondersteunen van Logboek 

A.1.3.6 Motiveren tot Evaluatie van Product en Proces 

A.1.3.6.1 Ondersteunen van Reflectieformulier 

A.1.4 Managen van Data 

A.1.4.1 Opslaan van Data 

A.1.4.2 Inzien van Data 

A.1.4.3 Aanpassen van Data 

A.1.4.4 Verwijderen van Data 

A.1.4.5 Beheren van Autorisatieniveaus van Data 
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4.3.2 Functionaliteitomschrijving 

A.1 Ondersteunen van Collectieve Leercyclus 

Gebaseerd op: 
REQ.1 Ondersteunen van Collectieve Leercyclus 

A.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

Gebaseerd op: 
REQ.1.1 Onderhouden Sociaal Netwerk 

A.1.1.1 Beheren van Gebruikers 

Gebaseerd op: 
REQ.1.1.1 Beheren van Gebruikers 

A.1.1.2 Beheren van Gebruikersgroepen 

Gebaseerd op: 
REQ.1.1.2 Beheren van Gebruikersgroepen 

A.1.1.3 Beheren van Leercyclusstappen 

Gebaseerd op: 
REQ.1.1.3 Beheren van Leercyclusstappen 

A.1.1.4 Beheren van Vragenlijsten 

Gebaseerd op: 
REQ.1.1.4 Beheren van Vragenlijsten 

A.1.1.5 Uitwisselen van Documentatie 

Gebaseerd op: 
REQ.1.1.6 Uitwisselen van Documentatie 

A.1.1.6 Beheren van Intranet 

Gebaseerd op: 
REQ.1.1.7 Beheren van Intranet 

A.1.1.7 Beheren van Autorisatieniveau van Gebruiker 

Gebaseerd op: 
REQ.1.1.8 Beheren van Autorisatieniveau van Gebruiker 

A.1.1.8 Ondersteunen van Discussieforum 

Gebaseerd op: 
REQ.1.1.5 Ondersteunen van Discussieforum 

A.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

Gebaseerd op: 
REQ.1.2 Stimuleren tot Professionalisering 

A.1.2.1 Stimuleren van Betrokkenheid 

Gebaseerd op: 
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REQ.1.2.1 Stimuleren van Betrokkenheid 

A.1.2.2 Stimuleren van een Affectief Klimaat 

Gebaseerd op: 
REQ.1.2.2 Stimuleren van een Affectief Klimaat 

A.1.2.3 Stimuleren van Feedback 

Gebaseerd op: 
REQ.1.2.3 Stimuleren van Feedback 

A.1.2.4 Stimuleren van Reflectie 

Gebaseerd op: 
REQ.1.2.4 Stimuleren van Reflectie 

A.1.2.5 Stimuleren van Samenwerken 

Gebaseerd op: 
REQ.1.2.5 Stimuleren van Samenwerken 

A.1.2.6 Stimuleren van Verantwoordelijkheid 

Gebaseerd op: 
REQ.1.2.6 Stimuleren van Verantwoordelijkheid 

A.1.2.7 Stimuleren van Visie, Normen en Waarden delen 

Gebaseerd op: 
REQ.1.2.7 Stimuleren van Visie, Normen en Waarden delen 

A.1.2.8 Stimuleren van Zelfontwikkeling 

Gebaseerd op: 
REQ.1.2.8 Stimuleren van Zelfontwikkeling 

A.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 

Gebaseerd op: 
REQ.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus 

A.1.3.1 Motiveren tot het Ontwikkelen van Ambitie 

Gebaseerd op: 
REQ.1.3.1 Motiveren tot het Ontwikkelen van Ambitie 

A.1.3.1.1 Ondersteunen van Mindmaps 

A.1.3.1.2 Ondersteunen van Notulen 

A.1.3.1.3 Ondersteunen van Vastlegging Nieuwe Ambitie 

A.1.3.1.4 Ondersteunen van Presenteren van Documenten 

A.1.3.2 Motiveren tot Verzamelen van Informatie 

Gebaseerd op: 
REQ.1.3.2 Motiveren tot Verzamelen van Informatie 
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A.1.3.3 Motiveren tot Interpreteren van Informatie 

Gebaseerd op: 
REQ.1.3.3 Motiveren tot Interpreteren van Informatie 

A.1.3.3.1 Ondersteunen van Vragenlijsten 

A.1.3.4 Motiveren tot Verbinden van Consequenties 

Gebaseerd op: 
REQ.1.3.4 Motiveren tot Verbinden van Consequenties 

A.1.3.4.1 Ondersteunen van PvA 

A.1.3.5 Motiveren tot Uitvoeren Actie 

Gebaseerd op: 
REQ.1.3.5 Motiveren tot Uitvoeren Actie 

A.1.3.5.1 Ondersteunen van Logboek 

A.1.3.6 Motiveren tot Evaluatie van Product en Proces 

Gebaseerd op: 
REQ.1.3.6 Motiveren tot Evaluatie van Product en Proces 

A.1.3.6.1 Ondersteunen van Reflectieformulier 

A.1.4 Managen van Data 

Gebaseerd op: 
REQ.1.4 Managen van Data 

A.1.4.1 Opslaan van Data 

Gebaseerd op: 
REQ.1.4.1 Opslaan van Data 

A.1.4.2 Inzien van Data 

Gebaseerd op: 
REQ.1.4.2 Inzien van Data 

A.1.4.3 Aanpassen van Data 

Gebaseerd op: 
REQ.1.4.3 Aanpassen van Data 

A.1.4.4 Verwijderen van Data 

Gebaseerd op: 
REQ.1.4.4 Verwijderen van Data 

A.1.4.5 Beheren van Autorisatieniveaus van Data 

Gebaseerd op: 
REQ.1.4.5 Beheren van Autorisatieniveaus van Data 
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4.3.3 Functionaliteitenoverzicht 

Hieronder volgen overzichten van alle functionaliteiten. De overzichten zijn hiërarchisch 

ingedeeld en opgesplitst per laag vanwege de omvang. 

 

Figuur 8 A.1. Ondersteunen van Collectieve Leercyclus 

 

Figuur 9 A.1.1. Onderhouden Sociaal Netwerk 

 

Figuur 10 A.1.2. Stimuleren tot Professionalisering 
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Figuur 11 A.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus, deel 1 

 

Figuur 12 A.1.3 Motiveren Doorlopen Leercyclus, deel 2 

 

Figuur 13 A.1.4. Managen van Data 
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4.4 Traceability matrix 

Alle requirements zijn een op een vertaald naar functionaliteiten. 

Nummer Naam Omschrijving Basis van: Gedetailleerd door: 

REQ.1 Ondersteunen van 
Collectieve 
Leercyclus 

Het systeem moet 
ondersteuning 
bieden in het 
doorlopen van de 
collectieve leercyclus 

Function  A.1 
Ondersteunen van 
Collectieve 
Leercyclus  

Requirement  REQ.1.1 
Onderhouden Sociaal 
Netwerk Requirement  
REQ.1.2 Stimuleren tot 
Professionalisering 
Requirement  REQ.1.3 
Motiveren Doorlopen 
Leercyclus Requirement  
REQ.1.4 Managen van 
Data  

REQ.1.1 Onderhouden Sociaal 
Netwerk 

Het systeem moet 
het creëren van 
nieuwe netwerken 
ondersteunen zodat 
individuen/partijen 
zich kunnen 
groeperen om bij te 
dragen aan de totale 
leercyclus door zelf 
de leercyclus te 
doorlopen. 

Function  A.1.1 
Onderhouden Sociaal 
Netwerk  

Requirement  REQ.1.1.1 
Beheren van Gebruikers 
Requirement  REQ.1.1.2 
Beheren van 
Gebruikersgroepen 
Requirement  REQ.1.1.3 
Beheren van 
Leercyclusstappen 
Requirement  REQ.1.1.4 
Beheren van 
Vragenlijsten 
Requirement  REQ.1.1.5 
Ondersteunen van 
Discussieforum 
Requirement  REQ.1.1.6 
Uitwisselen van 
Documentatie 
Requirement  REQ.1.1.7 
Beheren van Intranet 
Requirement  REQ.1.1.8 
Beheren van 
Autorisatieniveau van 
Gebruiker  

REQ.1.1.1 Beheren van 
Gebruikers 

Het systeem moet 
gebruikersbeheer 
ondersteunen 

Function  A.1.1.1 
Beheren van 
Gebruikers  

  

REQ.1.1.2 Beheren van 
Gebruikersgroepen 

Het systeem moet 
gebruikersgroepen 
kunnen beheren 

Function  A.1.1.2 
Beheren van 
Gebruikersgroepen  

  

REQ.1.1.3 Beheren van 
Leercyclusstappen 

Het systeem moet bij 
kunnen houden in 
welke leercyclusstap 
een gebruikersgroep 
zit 

Function  A.1.1.3 
Beheren van 
Leercyclusstappen  
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REQ.1.1.4 Beheren van 
Vragenlijsten 

Het systeem moet 
gebruikers in staat 
stellen om onderling 
vragenlijsten uit te 
wisselen 

Function  A.1.1.4 
Beheren van 
Vragenlijsten  

  

REQ.1.1.5 Ondersteunen van 
Discussieforum 

Het systeem moet 
een discussieforum 
kunnen faciliteren 

Function  A.1.1.8 
Ondersteunen van 
Discussieforum  

  

REQ.1.1.6 Uitwisselen van 
Documentatie 

Het systeem moet 
een gebruiker in 
staat stellen om 
documentatie met 
een andere 
gebruiker, 
gebruikersgroep of 
administrator te 
delen 

Function  A.1.1.5 
Uitwisselen van 
Documentatie  

  

REQ.1.1.7 Beheren van Intranet Het systeem moet 
een intranet 
ondersteunen dat 
gebruikers op een 
makkelijke manier 
door het systeem 
laat navigeren 

Function  A.1.1.6 
Beheren van Intranet  

  

REQ.1.1.8 Beheren van 
Autorisatieniveau 
van Gebruiker 

Het systeem moet 
een gebruiker in 
staat stellen om 
autorisatieniveaus 
van gebruikers 
binnen het systeem 
aan te passen 

Function  A.1.1.7 
Beheren van 
Autorisatieniveau 
van Gebruiker  

  

REQ.1.2 Stimuleren tot 
Professionalisering 

Het systeem moet de 
professionele 
ontwikkeling van de 
gebruikers 
stimuleren door hen 
actief te betrekken 
binnen de leercyclus. 

Function  A.1.2 
Stimuleren tot 
Professionalisering  

Requirement  REQ.1.2.1 
Stimuleren van 
Betrokkenheid 
Requirement  REQ.1.2.2 
Stimuleren van een 
Affectief Klimaat 
Requirement  REQ.1.2.3 
Stimuleren van Feedback 
Requirement  REQ.1.2.4 
Stimuleren van Reflectie 
Requirement  REQ.1.2.5 
Stimuleren van 
Samenwerken 
Requirement  REQ.1.2.6 
Stimuleren van 
Verantwoordelijkheid 
Requirement  REQ.1.2.7 
Stimuleren van Visie, 
Normen en Waarden 
delen Requirement  
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REQ.1.2.8 Stimuleren 
van Zelfontwikkeling  

REQ.1.2.1 Stimuleren van 
Betrokkenheid 

Het systeem moet de 
gebruikers 
stimuleren tot het 
betrokken raken bij 
het 
professionaliseren 

Function  A.1.2.1 
Stimuleren van 
Betrokkenheid  

  

REQ.1.2.2 Stimuleren van een 
Affectief Klimaat 

Het systeem moet de 
gebruikers 
stimuleren om een 
affectief klimaat te 
creëren  

Function  A.1.2.2 
Stimuleren van een 
Affectief Klimaat  

  

REQ.1.2.3 Stimuleren van 
Feedback 

Het systeem moet de 
gebruikers 
stimuleren om elkaar 
feedback te geven 

Function  A.1.2.3 
Stimuleren van 
Feedback  

  

REQ.1.2.4 Stimuleren van 
Reflectie 

Het systeem moet de 
gebruikers 
stimuleren om te 
reflecteren op eigen 
ontwikkeling en dat 
van anderen 

Function  A.1.2.4 
Stimuleren van 
Reflectie  

  

REQ.1.2.5 Stimuleren van 
Samenwerken 

Het systeem moet de 
gebruikers 
stimuleren om actief 
samen te werken 

Function  A.1.2.5 
Stimuleren van 
Samenwerken  

  

REQ.1.2.6 Stimuleren van 
Verantwoordelijkheid 

Het systeem moet de 
gebruikers 
stimuleren om een 
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid 
te creëren 

Function  A.1.2.6 
Stimuleren van 
Verantwoordelijkheid  

  

REQ.1.2.7 Stimuleren van Visie, 
Normen en Waarden 
delen 

Het systeem moet de 
gebruikers 
stimuleren om eigen 
visie, normen en 
waarden te delen 
met anderen 

Function  A.1.2.7 
Stimuleren van Visie, 
Normen en Waarden 
delen  

  

REQ.1.2.8 Stimuleren van 
Zelfontwikkeling 

Het systeem moet de 
gebruikers 
stimuleren tot actief 
leren en in te spelen 
op eigen ervaring 

Function  A.1.2.8 
Stimuleren van 
Zelfontwikkeling  

  

REQ.1.3 Motiveren Doorlopen 
Leercyclus 

Het systeem moet de 
gebruikers 
motiveren om de 
gehele leercyclus te 
doorlopen.  

Function  A.1.3 
Motiveren Doorlopen 
Leercyclus  

Requirement  REQ.1.3.1 
Motiveren tot het 
Ontwikkelen van Ambitie 
Requirement  REQ.1.3.2 
Motiveren tot 
Verzamelen van 
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Informatie Requirement  
REQ.1.3.3 Motiveren tot 
Interpreteren van 
Informatie Requirement  
REQ.1.3.4 Motiveren tot 
Verbinden van 
Consequenties 
Requirement  REQ.1.3.5 
Motiveren tot Uitvoeren 
Actie Requirement  
REQ.1.3.6 Motiveren tot 
Evaluatie van Product en 
Proces  

REQ.1.3.1 Motiveren tot het 
Ontwikkelen van 
Ambitie 

Het systeem moet 
deelnemers van de 
leercyclus motiveren 
tot het ontwikkelen 
van een 
gezamenlijke ambitie 

Function  A.1.3.1 
Motiveren tot het 
Ontwikkelen van 
Ambitie  

  

REQ.1.3.2 Motiveren tot 
Verzamelen van 
Informatie 

Het systeem moet 
deelnemers van de 
leercyclus motiveren 
om informatie te 
verzamelen omtrent 
de vragen over de 
ambitie 

Function  A.1.3.2 
Motiveren tot 
Verzamelen van 
Informatie  

  

REQ.1.3.3 Motiveren tot 
Interpreteren van 
Informatie 

Het systeem moet 
deelnemers van de 
leercyclus motiveren 
om conclusies te 
trekken uit de 
verzamelde 
informatie met 
betrekking tot de 
ambitie 

Function  A.1.3.3 
Motiveren tot 
Interpreteren van 
Informatie  

  

REQ.1.3.4 Motiveren tot 
Verbinden van 
Consequenties 

Het systeem moet 
deelnemers van de 
leercyclus motiveren 
om consequenties te 
verbinden aan de 
getrokken conclusies 
uit de voorgaande 
stap 

Function  A.1.3.4 
Motiveren tot 
Verbinden van 
Consequenties  

  

REQ.1.3.5 Motiveren tot 
Uitvoeren Actie 

Het systeem moet 
deelnemers van de 
leercyclus motiveren 
om het plan van 
aanpak uit de 
voorgaande stap uit 
te voeren 

Function  A.1.3.5 
Motiveren tot 
Uitvoeren Actie  
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REQ.1.3.6 Motiveren tot 
Evaluatie van Product 
en Proces 

Het systeem moet 
deelnemers van de 
leercyclus motiveren 
om zowel het 
product van de 
leercyclus als het 
proces te evalueren 

Function  A.1.3.6 
Motiveren tot 
Evaluatie van Product 
en Proces  

  

REQ.1.4 Managen van Data Het systeem moet 
data kunnen 
managen ten 
behoeve van de 
overige 
requirements. 

Function  A.1.4 
Managen van Data  

Requirement  REQ.1.4.1 
Opslaan van Data 
Requirement  REQ.1.4.2 
Inzien van Data 
Requirement  REQ.1.4.3 
Aanpassen van Data 
Requirement  REQ.1.4.4 
Verwijderen van Data 
Requirement  REQ.1.4.5 
Beheren van 
Autorisatieniveaus van 
Data  

REQ.1.4.1 Opslaan van Data Het systeem moet 
een gebruiker in 
staat stellen om data 
op te slaan binnen 
het systeem 

Function  A.1.4.1 
Opslaan van Data  

  

REQ.1.4.2 Inzien van Data Het systeem moet 
een gebruiker in 
staat stellen om data 
in het systeem in te 
zien 

Function  A.1.4.2 
Inzien van Data  

  

REQ.1.4.3 Aanpassen van Data Het systeem moet 
een gebruiker in 
staat stellen om data 
in het systeem aan te 
passen 

Function  A.1.4.3 
Aanpassen van Data  

  

REQ.1.4.4 Verwijderen van Data Het systeem moet 
een gebruiker in 
staat stellen om data 
in het systeem te 
verwijderen 

Function  A.1.4.4 
Verwijderen van Data  

  

REQ.1.4.5 Beheren van 
Autorisatieniveaus 
van Data 

Het systeem moet 
een gebruiker in 
staat stellen om 
autorisatieniveaus 
van data binnen het 
systeem aan te 
passen 

Function  A.1.4.5 
Beheren van 
Autorisatieniveaus 
van Data  
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4.5 Conceptueel systeemdiagram 

 

Figuur 14 Conceptueel systeemdiagram 

Figuur 14 geeft een schematisch overzicht van het systeem. De gebruikers maken interacteren 

met de interface die in verbinding staat met de cloud. Via de interface kunnen gebruikers 

toegang krijgen tot de data in de cloud (zoals documenten of groepsinformatie) en de 

applicaties (bijvoorbeeld online vragenlijsten). De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor het 

onderhouden en ontwikkelen van de cloud. 
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5 Implementatie 

5.1 Het systeem 

De collectieve leercyclus en het ondersteunende systeem zullen beide volledig 

geïmplementeerd moeten zijn voordat een organisatie van de voordelen kan genieten. Het Vier 

in Balans-model van Stichting Kennisnet (Ten Brummelhuis, Kramer, Post, & Zintel, 2015) stelt 

vier randvoorwaarden aan het succesvol gebruik van ICT in het primair onderwijs en de daaruit 

volgende opbrengsten (zie Figuur 15). 

 

Figuur 15 Vier in Balans-model 

Ten Brummelhuis, Kramer, Post en Zintel (2015) geven de volgende toelichting op het model: 

 Visie is de opvatting over kwalitatief goed en doelmatig onderwijs en de plaats die ICT 

daarbij inneemt. Ook omvat deze randvoorwaarde de overkoepelende ambities. Een 

heldere en gemeenschappelijke visie is tevens een eigenschap van collectief leren, 

samenlevingsgerichte scholen en professionele leergemeenschappen (Verbiest E. , 

2003; Stoll L. , Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006; Castelijns, Koster, & 

Vermeulen, 2009; Stoll L. , et al., 2005; De Vries, 2015; Castelijns, Koster, & Vermeulen, 

2009) 

 Deskundigheid omvat de benodigde competenties van leraren, leidinggevenden en 

facilitaire medewerkers om ICT goed in te zetten. Hierbij draait het niet alleen om de 

kennis, kunde en de houding tegenover ICT, maar ook het ondersteunen van elkaar in 

het bekwaam worden in ICT. Ook deze randvoorwaarde toon overeenkomsten met de 

eigenschappen van professionele leergemeenschappen en collectief leren: 

samenwerken om individueel en gezamenlijk de professionaliteit en kennis te 

verbeteren. 

 Inhoud en toepassingen draait om de informatie, educatieve content en software die 

door de onderwijsorganisatie gebruikt worden. Het systeem dat omschreven wordt in 

deze paper is voorbeeld van een van deze toepassingen. 

 Infrastructuur omschrijft de beschikbaarheid en kwaliteit van hardware, netwerken en 

connectiviteit binnen het onderwijs van de instelling. Voorbeelden hiervan zijn digitale 

schoolborden, computers, tablets, wifi verbindingen, servers en clouddiensten. 

Ten Brummelhuis, Kramer, Post en Zintel (2015) stellen dat de vier randvoorwaarden in balans 

moeten zijn om tot een goed, gericht en gedoseerd ICT-gebruik te komen. Hieruit volgt dat 

voor de implementatie van het systeem uit deze paper de randvoorwaarden visie, deskundigheid 

en infrastructuur moeten aansluiten op deze implementatie. Binnen de huidige infrastructuur 

van de VPCBO zijn al meerdere uitgebreide computersystemen aanwezig (bijvoorbeeld 

ParnasSys). Het gebruik van deze systemen vereist ook een zekere mate van deskundigheid. 

Voor de implementatie van het systeem uit deze paper is het van belang dat de VPCBO zich 

focust op het afstemmen van visies en dat de gebruikers elkaar motiveren om gebruik van het 

systeem te maken. 
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5.2 Doelstellingen van de implementatie 

De doelstellingen van de implementatie van het communicatiesysteem zijn: de samenwerking 

en collectieve leerprocessen in en rondom een samenlevingsgerichte school verbeteren zonder 

de arbeidstijd voor de huidige schoolmedewerkers te verhogen; en een iteratieve aanpak voor 

de continue verbetering van de ontwikkeling van het kind realiseren.  

De aard van het collectieve leerproces zorgt ervoor dat er tijdens het doorlopen van de 

leercyclus gevarieerde onderwerpen besproken kunnen worden. De leercyclus kan bijvoorbeeld 

gebruikt worden in een poging om problemen op te lossen, maar ook om gezamenlijk op een 

gestructureerde wijze een doel te behalen. Reguliere besprekingen binnen een 

scholengemeenschap kunnen gestructureerd worden aan de hand van de collectieve leercyclus. 

Men kan hierdoor profiteren van de voordelen van collectief leren zonder dat er extra tijd aan 

besteed moet worden.  

Een tienminutengesprek kan bijvoorbeeld ingevuld worden met onderdelen van de collectieve 

leercyclus. Een leerkracht kan groepen maken van meerdere ouders en met hen stappen van de 

collectieve leercyclus doorlopen. Er wordt dan meer tijd gevraagd van de ouders, maar de 

leerkracht hoeft hierdoor niet meer tijd te investeren. Bovendien is er dan sprake van 

ouderbetrokkenheid 3.0 (De Vries, 2015), er is namelijk geen tweezijdige communicatie maar 

een actieve samenwerking tussen school en ouders. 

Uit de Vier in Balans Monitor 2015 (Ten Brummelhuis, Kramer, Post, & Zintel, 2015) blijkt dat 

de behoefte om ingrijpende verandering door te voeren in het primair onderwijs bij 

schoolleiders is gegroeid. Doordat het systeem het doorlopen van de collectieve leercyclus 

ondersteunt, zal men de mogelijkheid hebben om iteratief hun ambities te behalen. 

6 Systeemevolutie 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het systeem kan door ontwikkelen nadat het eenmaal 

gebouwd is. 

6.1 Implementatie in andere organisaties 

De brede opzet van het systeem impliceert dat de scope breder ligt dan alleen scholen of 

scholengemeenschappen Het is ook mogelijk om het systeem in de toekomst binnen andere 

organisaties te implementeren. Dit omvat niet alleen de onderwijssector (bijvoorbeeld de 

middelbare school), maar elke sector waarin men streeft naar professionele ontwikkeling en 

collectief leren door actief samen te werken. 

Voordat het systeem binnen andere organisaties geïmplementeerd kan worden, zal er kritisch 

naar de userinterface moeten worden gekeken. Een kindvriendelijk design kan toepasselijk zijn 

voor de implementatie binnen een school, maar dit is mogelijk niet professioneel genoeg voor 

een organisatie uit een andere sector. 

6.2 Dashboard met voortgangsoverzicht 

Een dashboard zal helpen met het overzichtelijk presenteren van de voortgang van de groep en 

individuen. Dit kan helpen in het stimuleren van deelnemers door continu inzicht in resultaten 

te geven. De huidige requirements geven gebruikers al de mogelijkheid om logboeken bij te 

houden. Het is mogelijk om in de toekomst de logboeken van groepsgenoten in te zien en de 

resultaten van de groep en groepsgenoten te bekijken. Het huidige systeem legt dus al enkele 

gegevens vast, maar is nog niet in staat om dit te presenteren.  
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6.3 Ondersteuning voor andere talen 

De collectieve leercyclus en het concept samenlevingsgerichte school zijn beide internationale 

begrippen. Door het systeem in meerdere talen beschikbaar te maken, kan het systeem 

internationaal onder de aandacht worden gebracht.  

  



PAGINA 36 

7 Conclusie en discussie 

De conclusie en discussie van het functioneel design zijn opgenomen in het hoofddocument. 
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