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Praktijk

Van IB naar KC

‘Kwaliteitscoördinator 
plakt geen labels’
KBS Drie Koningen in De Meern, onderdeel van het samenwerkingsverband Utrecht PO, heeft ervoor 

gekozen om niet meer de functie van intern begeleider in huis te hebben; sinds een jaar of drie werkt 

de school met kwaliteitscoördinatoren. Deze ontwikkeling past in het bredere ontwikkelingstraject 

van de school, waarin de leerkrachten centraal staan: de kwaliteit van het onderwijs valt of staat 

immers met de kwaliteit van de leerkrachten. Directeur Dave van der Geer vertelt erover.

‘De afgelopen jaren heeft de 

organisatie van onze school een 

behoorlijke transitie ondergaan, 

gevoed door de visie die de 

school hanteert op leren, leren 

organiseren, professionaliteit 

en veranderen. De leerkrachten 

werken samen in leerteams, waarvan we er zes 

hebben. In die teams hebben leerkrachten specifieke 

rollen, waardoor we de expertise in die leerteams zo 

omhoog hebben getrokken dat we veel minder een 

beroep hoeven te doen op het samenwerkingsverband: 

alleen als kinderen echt specifieke ondersteuning nodig 

hebben, gaan we in gesprek met het samenwerkingsver-

band, maar we kunnen heel veel 

kinderen met goede begelei-

ding bij ons op school houden. 

De rollen binnen een leerteam 

zijn bijvoorbeeld leesspecialist, 

taalspecialist, rekenspecialist, 

burgerschapsspecialist. In de 

leerteams is ruimte om collectief 

actieonderzoek te doen, data te 

verzamelen en wetenschappelijk 

onderzoek te bestuderen. Een of twee keer per week 

komen de teams bij elkaar en worden ervaringen uitge-

wisseld en wordt kennis gedeeld.

  

Rol kwaliteitscoördinator

Ook de ‘kwaliteitscoördinator’ is zo’n rol. De kwali-

teitscoördinatoren (de school heeft er drie) hebben 

een drieledige functie: ze bewaken de kwaliteit van het 

onderwijs, ze zijn signaleren trends en ze zijn de regis-

seur van benodigde extra ondersteuning. Het vroegere 

werk van de IB’er is dus nog onderdeel van de functie 

van kwaliteitscoördinator. Als echter kinderen leer- of 

gedragsproblemen laten zien, is het leerteam de eerste 

plek waar die besproken worden, en proberen de leer-

krachten gezamenlijk oplossin-

gen te vinden om deze kinderen 

goed te kunnen begeleiden. 

Heel vaak lukt dat, waardoor 

de kwaliteitscoördinator dus 

de aandacht kan richten op 

kinderen die specifieke bege-

leiding nodig hebben. ‘Onze 

kwaliteitscoördinatoren zijn niet 

bezig met labels op kinderen 

 

“De belangrijkste 
taak van de 

kwaliteitscoördinator 
is zorgen dat er goed 

onderwijs wordt 
gegeven.”
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plakken, hun taak is veel breder. Ze sluiten regelmatig 

aan bij de bijeenkomsten van leerteams en kunnen 

daarin verschillende rollen hebben, afhankelijk van 

het onderwerp. De ene keer nemen ze zelf initiatief 

om een onderwerp te bespre-

ken waarnaar ze bijvoorbeeld 

onderzoek hebben gedaan, de 

andere keer vraagt het team 

om hun inbreng.’

Professionalisering

Zoals gezegd: binnen de school 

staat het leren van de pro-

fessional centraal. De school 

heeft een permanente cyclus 

van leren en verbeteren ge-

organiseerd voor de leerkrachten. Dat gebeurt niet 

alleen via reguliere opleidingen, maar vooral ook door 

kennisdeling in de leerteams. ‘De kennisopbouw die 

wij in onze lerarenteams hebben, is van hoge kwaliteit, 

en dat zeg ik niet alleen omdat het mijn eigen school 

is’, zo zegt Dave van der Geer, ‘ik hoor het terug van 

allerlei mensen ook buiten de school.’ Leerkrachten 

kunnen door deze opzet steeds onderzoek blijven doen 

en dat vergelijken met hun eigen praktijk. Die profes-

sionele cultuur stimuleert het vergroten van de kennis 

over onderwijs en didactiek bij de professionals, wat 

er uiteindelijk voor zorgt dat leerlingen beter leren en 

de kwaliteit van het onderwijs 

hoger wordt. Ook de kwaliteits-

coördinatoren spelen daar een 

rol in; als zij trends signaleren 

binnen een bepaalde leer-

groep, kunnen zij met elkaar 

overleggen of die misschien 

wel breder spelen en of andere 

teams daarvan op de hoogte 

zouden moeten zijn en ervan 

zouden kunnen profiteren. 

Samenwerkingsverband

Het concept van de leerteams en de kwaliteitscoördi-

natoren is ontwikkeld bij de Stichting RK basisscholen 

Vleuten - De Meern – Haarzuilens waar KBS Drie Ko-

ningen onderdeel van uitmaakt. Maar het samenwer-

kingsverband kan ervoor zorgen dat het concept bre-

der toegepast gaat worden. Om dat te bevorderen zet 

de school momenteel een pilot op met een leerteam 
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‘Werken vanuit gelijkwaardigheid’

Noraly Snel is sinds dit schooljaar actief als kwaliteitscoördinator bij KBS Drie Koningen. Ze 

is heel erg enthousiast over deze manier van werken. ‘Als er zorgen zijn omtrent een leer-

ling, wordt dat eerst in het leerteam besproken, met behulp van een format “leerlinginter-

visie”. Het blijkt dat op die manier leerkrachten, door met elkaar te spreken en gebruik te 

maken van elkaars expertise, veel kunnen ondervangen. Juist door die grote expertise van 

de leerkrachten, blijft er bij ons tijd over om de ingewikkelde zaken op te pakken en daaraan goede 

aandacht te geven. Pas bij grotere ondersteuningsvragen van leerlingen komen wij in beeld.’ 

Een ander onderdeel is trendsignalering. Noraly vertelt: ‘We signaleren bijvoorbeeld dat de cijfers voor een be-

paald vak dalen. Dan gaan we materiaal verzamelen, vergelijken met andere jaren, kijken of het een trend is of 

een incident. Op die manier kunnen we gericht het onderwijs sturen en verbeteren.’ Maar ook als een kwaliteits-

coördinator ziet dat een bepaalde leerkracht een handelwijze heeft die heel erg aanslaat bij leerlingen, gaat ze 

daarnaar nader onderzoek doen en wordt bekeken of dat niet breder uit te rollen is binnen de school, eventueel 

via een pilot. ‘Het prettige aan deze manier van werken is dat je met alle collega’s op basis van gelijkwaardig-

heid werkt aan het verbeteren van het onderwijs, en dat is enorm stimulerend.’

 

“Professionalisering 
gaat niet alleen via 

reguliere opleidingen, 
maar vooral ook door 

kennisdeling in de 
leerteams."
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op waarin ook medewerkers van het samenwerkings-

verband zitten. ‘Op die manier kan casuïstiek waarbij 

we allemaal met de handen in het haar zitten, meteen 

met het samenwerkingsverband besproken worden. We 

nemen het samenwerkingsverband op die manier mee 

in onze praktijk.’

De school wordt ook vaak als ‘good practice’ aange-

merkt. Momenteel doet KBS Drie Koningen mee met het 

project ‘Utrecht leert’, een initiatief van de gemeente 

Utrecht waarbij scholen bij elkaar in de keuken kunnen 

kijken. Dave van der Geer: ‘Directeuren en medewerkers 

van andere scholen komen dan kijken hoe het concept 

van leerteams en kwaliteitscoördinatoren bij ons functi-

oneert, en dat meenemen naar hun eigen praktijk.’ 


