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over onderwijs, onderstromen, organiseren, Mc Donalds en schapen

onderwijs
Maggezien



Op verschillende plekken in Nederland staan professionals op die het anders 
willen en doen.  Door het organiseren van onze Rijnlandse Onderwijs Werk-
Plaatsen willen wij die verschillende mensen met elkaar verbinden opdat er 
een onderstroom ontstaat die steeds sterker wordt. Wij geloven dat cocreatie, 
delen, gunnen en geven de manier is om de paradigmashift in het onderwijs 
verder kracht bij te zetten. 

Dit Rijnlands OnderWijs MagGezien is zo’n voorbeeld van een product in co-
creatie.  Op 10 juni 2010 werkten 150 professionals gezamenlijk aan de ontwik-
kelingen van een Rijnlands frame. De eerste versie van een productie waarin 
we onze kennis en ideeen hebben vastgelegd. Een frame dat we verder in de 
onderwijswereld kunnen verspreiden. Een nieuwe bron die zorgt voor vrucht-
bare grond. 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit eerste Rijn-
landse Onderwijs MagGezien. Het was een bijzondere ervaring om met zoveel 
mensen samen te werken binnen gedeelde waarden. Mensen die ertoe doen 
in de onderwijswereld.  Professionals voor wie het niet gaat om groter, beter 
en efficienter, maar om mooier en waarachtiger. 

Geniet van dit Product. Wij verheugen ons op een volgend moment.

Karin Geurts , K-G-Opleidingsadvies
Sandra van Kolfschoten, MEEStersadvies

In samenwerking met 
Henk Hogeweg en Jaap Peters, 
Delimes, nieuw organiseren

Rijnlands Onderwijs MagGezien

Mensen zijn gewend om te werken vanuit vastgestelde grenzen en kaders. 
Vanuit een gedachte dat de wereld maakbaar en bepaald is. Inmiddels komen 
we er steeds meer achter dat in onze nieuwe wereld voor succesvol leren en 
organiseren andere kennis en vaardigheden van belang zijn. Zeker als het gaat 
om innovatie en creativiteit moeten we mensen in staat stellen om hun den-
ken en werken op te rekken. 

Voor dit leren zijn andere competenties van belang dan kennisoverdracht. Het 
gaat dan veel meer over zaken als je nek uit durven steken, durven experi-
menteren, zelf initiatief nemen, betrokkenheid hebben bij een groter geheel. 
Het zijn feitelijk de competenties die veel nieuwe onderwijsconcepten in zich 
hebben. 

Vreemd is dat wanneer we in het onderwijs leerkrachten gaan professiona-
liseren , leren innoveren of een veranderproces vorm geven, we dit vaak veelal 
volgens ouderwetse lineaire principes doen. Dit ontneemt mensen het zelf na-
denken en uitvinden. Gevolg is dat management en docenten de innovatie van 
hun onderwijs ook steeds volgens oude principes blijven vernieuwen. En dat 
het dus niet anders wordt. 

Wij geloven dat het anders kan en gaan voor onderwijs dat de reis maakt van 
de legbatterij naar de vrije scharrelwereld. Onderwijs waar ruimte gegeven 
wordt aan professionals, zowel docenten, management als studenten. Waar 
het over de essentie van leren gaat. Niet over de hoeveelheid leerlingen die je 
hebt, maar over hoeveel meesters je de ruimte geeft. 

In dit onderwijs blijven wij zoveel mogelijk weg van Angelsaksische ruis als indi-
catoren, output, opbrengstgerichtheid, fusiehaalbaarheid en urennormen. Wij 
richten ons liever op Rijnlandse Waarden als vakmanschap, kleinschaligheid, 
liefde, passie, chaorde, beweging, vertrouwen en inspiratie van binnenuit. 



Op dit congres zochten we gezamenlijk antwoorden op vragen als: 
Wat is Rijnlands?
Wat maakt een school tot een Rijnlandse school?
Wat zien we dan aan kenmerken?

Circa 150 mensen troffen elkaar op 10 juni in het stadion van de betaald 
voetbalorganisatie de Graafschap in Doetinchem voor het Rijnlands 
Onderwijscongres 2010. Dit was het tweede congres in zijn soort, na 
een eerdere editie in 2008.



Hans Schiere hield een lezing over leren en ‘ont’leren bij dieren in 
de natuur. Hans gaf vele voorbeelden van dynamische, niet-lineaire 
creatieve leerprocessen bij dieren en voorbeelden van interactie en 
leren bij samenwerking tussen dieren en mensen. De natuur is een rijke 
bron van inspiratie die op vele manieren laat ervaren dat “het gras niet 
harder groeit door er aan te trekken”. 



Angelsaksisch

Wie de baas is mag het zeggen
Mensbeeld: ieder voor zich
Doelstelling als vertrekpunt
Organisatie = geldmachine
Zelf schitteren
Gedreven door regels
Regels zijn regels
Functiesplitsing als norm
Coördinatie van bovenaf
Staf (aan)gestuurd
Voorspelbaarheid als norm
Standaardisering
Meten=weten

Rijnlands

Wie het weet mag het zeggen
Mensbeeld: solidariteit

Hier en nu als vertrekpunt
Organisatie = werkgemeenschap

Samen schitteren, teamplay
Gedreven door principes

Contextgevoelig
Vakmanschap als basis (allround)

Coördinatie vanaf de werkvloer
Primair proces staat centraal

Emergente strategie als norm
Maatwerk

Weten=meten

In de praktijk van organisaties 
komen mengvormen voor. Het zijn 
verschillende ‘brillen’ om naar de 
werkelijkheid te kijken en erin te 
acteren en interveniëren. Zowel 
Rijnlands denken als Angelsaksisch 
denken gaat over én hard én 
zacht. Bij Angelsaksisch denken is 

Hans zette onder meer Rijnlands denken naast Angelsaksisch denken. 

‘zacht’ een aangrijpingspunt van 
buitenaf om de mensen nog meer 
te laten produceren. Bij Rijnlands 
denken staat ‘zacht’ veel meer 
voor betekenisgeving van mensen 
van ‘binnenuit’. Voor motivatie, 
inspiratie, betekenis, gevoel 
en relatie wordt een context 

gecreëerd. Een te gebruiken 
definitie, die hard en zacht op 
Rijnlandse manier verbindt 
“de organisatie als doelgericht 
systeem van betekenisgevende 
mensen”.
 

De natuur leert ons dat 
betekenisgeving tijd en aandacht 
vraagt, maar het levert ook wat 
op. Uiteindelijk gaat het om een 
goede verbinding tussen ‘harde’ 
en ‘zachte’ elementen.

Benadrukt werd dat beiden toegevoegde waarde voor elkaar hebben. 



Jaap Peters introduceerde het 7S-model door het Angelsaksiche 
denken van een fastfood-keten tegenover het Rijnlands denken in een 
restaurant met een Michelin-ster te zetten.  
Het 7S-model is een systeem, ontworpen door voormalige McKinsey-
medewerkers, om de kwaliteit te meten van de prestaties die een 
onderneming levert. De zeven ‘S’-factoren zijn verdeeld in drie ‘harde’ 
(strategie, structuur en systemen) en vier ‘zachte’ (stijl, samenbindende 
waarden, sleutelbekwaamheden en staf). 





In het 7-S-model van Peters en Waterman gaat er erom
dat de interrelaties tussen de organisatiefactoren goed
verzorgd worden. Een succesvolle organisatie zal deze
sleutelfactoren bekijken als een soort van kompassen die
met het oog op een doelmatige integratie, alle in
éénzelfde richting zullen moeten wijzen (bron: wikipedia).

De ‘strategy’ (Strategie) - wijst op de
voorgenomen acties van de organisatie.
Welke uitdrukkelijke doelen worden
gesteld en met welke middelen wil men
ze bereiken? In een strategisch plan
staan de gemaakte keuzes zodat alle
delen van de organisatie weten wat er
van hun verwacht wordt om bij te
dragen aan het succes van het geheel.

‘Systems’ (Systemen) - omvat alle
formele en informele werkwijzen,
procedures en
communicatiestromen, zowel
intern als extern. Het gaat hierbij
om alle formele en informele
procedures, regelingen en
afspraken.

‘Structure’ (Structuur) - refereert naar de
inrichting van de onderneming zelf:
niveaus, taakverdeling, coördinatie, lijn-,
staf- en functionele organisatie.

‘Skills’ (Sleutelvaardigheden) - stelt
scherp op wat de eigen organisatie
doet schitteren. Waar is ze goed en/of
competitief?

De ‘shared values’ (Samenbindende waarden) - staan in
het centrum. Het gaat over de bedrijfsopvatting, de
bedrijfscultuur, de identiteit: ofwel de visie. De reden
voor de centrale plaatsing is dat deze factor zorgt voor
samenhang en sturing van de overige factoren.

‘Style’ (Stijl) - verwijst naar de
managementstijl; de manier waarop de
manager de medewerkers behandelt en de
wijze waarop men met elkaar omgaat. Een
goede manier van leiding geven, levert
meestal ook een goed resultaat op, wat in
de praktijk vaak duidelijk terug te zien is.

‘Staff’ (Staf) - concentreert zich op de vraag wat de profielen zijn van medewerkers en
managers, nu en in de toekomst. Hoe zullen we ze rekruteren, vormen, evalueren en belonen,
motiveren, behouden? Zonder staff kunnen de andere S’en niet tot hun recht komen.



In subgroepen werd in een World Cafe werkvorm gebrainstormd over 
het handen en voeten geven van de diverse ‘S’-en, een ‘S’ per subgroep. 
Daarna werd gediscussieerd over de samenhang tussen de ‘S’-en.

Weer later gingen 16 groepen aan de gang met creëren van een 
concreet product om de relatie tussen Rijnlands organiseren en 
onderwijsontwikkeling tastbaar te maken. De spelregels van Worldcafé 

Luister in het midden

Zeg Ja en

Concentreer je op wat er toe doet

Spreek met je hoofd en vanuit je hart

Luister om te begrijpen

Verbind ideeen

Breng dingen verder

Zoek of er diepere vragen zijn

Teken, schrijf en krabbel



Notities:



Broeden, scharrelen en zwermen

Inspiratiebron bij het ontwerp van de dag is het in het boek “de 
broedfactor” beschreven concept. Een concept om betrokkenheid te 
genereren in netwerken, organisaties en samenleving. Broedplaatsen 
voorzien in verschillende behoeften: 
1 de behoefte aan oplossingen voor sociaal-economische   
 problemen;
2 de behoefte aan sociale samenhang;
3  de behoefte aan actieve burgers;
4  de behoefte aan zingeving;
5  de behoefte aan ontmoeting en participatie.



Voor het faciliteren en consolideren van broedplaatsen worden negen 
zogenaamde broedfactoren benoemd en drie randvoorwaarden 
onderscheiden. Deze randvoorwaarden zijn essentieel om van de 
voordelen van broedplaatsen te profiteren. 

Alle broedfactoren zijn op die dag min of meer aan de orde geweest. Als 
deelnemers troffen we elkaar in steeds weer variërende samenstellingen 
en was er volop ruimte om een eigen bijdrage te leveren. Wat de 
randvoorwaarden “integreer de broedplaats in de organisatie” en 
“bescherm de broedplaatsen” betreft zal de tijd leren hoe bestendig 
Rijnlandsonderwijs als community is. De sfeer was in ieder geval goed, 
hard en zacht was in balans volgens onze waarneming.



De negen broedfactoren

1. Onderzoek verschillende opties;
2. Organiseer op een andere manier;
3. Laat mensen vrijbuiten;
4. Schep informele ontmoetingsplaatsen;
5. Verbind mensen met elkaar;
6. Laat mensen samen creëren;
7. Ga op ontdekkingsreis
8. Wissel kennis en ervaring uit;
9. Stimuleer gezonde bemoeizucht.

De drie randvoorwaarden

1. Verbind de zachte en de harde kanten met elkaar.
2. Integreer de broedplaats in de organisatie;
3. Bescherm broedplaatsen.

De Broedfactor 

(Camp, 2009)



In de gesprekken in het Worldcafe heeft men gezamenlijk inhoud, 
betekenis en vorm gegeven aan een Frame voor de Rijnlandse School.  
Er zijn tafelkleden vol geschreven en getekend. Mensen hebben 
indrukwekkende gesprekken gevoerd, zijn op zoek gegaan naar 
voorbeeld en betekenis. Vanuit verleden, heden en toekomst. De 
“OFcourse”  is gepoogd te vatten in de volgende impressie van een 
Rijnlandse School. Mogelijk helpt deze impressie scholen verder op 
weg in hun zoektocht naar het WAT en het HOE. Vanzelfsprekend is het 
Frame geen “Blauwdruk hoe het zou Moeten” , eerder een “Geste van 
het Zou zo maar Kunnen”. Onze ervaring is dat Rijnlandse scholen zich 
gewoon zullen herkennen (Hee dat zijn/doen/willen wij), dat het Frame 
woorden geeft aan hun eigen weg en hen daarmee verder helpt. Wij 
willen deze scholen graag samen brengen om praktijkvoorbeelden in het 
land te kunnen weergeven. Praktijkvoorbeelden van Rijnlandse Scholen. 
Een mooie volgende beweging in 2011….In het basisonderwijs

New paradigm

Persoonlijk -customized in 
context

Vitaliteit

Creativiteit

Diversiteit
Metafoor: Organische groei 

Start: een vraag, probleem

Engageer voordat je gaat doceren

Gevoelens, motivatie en relatie 

Traditional paradigm

Standaardisering 
kennisoverdracht

Bruikbaarheid

Lineair denken (input-output)

Conformiteit
Metafoor: Industriele productie

Start: afgebakende blokken kennis

Het curriculum is ‘teacher-proof’

Waar zien wij kenmerken van Rijnlands Onderwijs in de praktijk?

Wanneer wij het onderscheid tussen Angelsaksisch en Rijnlands 
denken vertalen naar het onderwijs komen wij tot de zeven typerende 
kenmerken, mede geïnspireerd door (Robinson, 2010) en (Leadbeater, 
2010)



De 7S’en voor OBS Bloemhof te Rotterdam 
(Oosterling, 2009 en www.voo.nl) 
Strategie

Samenwerking met bedrijven en MBO, HBO en WO 
instellingen    Stijl-managementstijl

Tussen de medewerkers staan en gezamenlijk optrekken
    
Structuur

Project Fysieke Integriteit:
Ecolijn, kooklijn, filosofie en judolijn geïntegreerd met ‘normale 
curriculum  Samenbindende waarden

Respect/Aandacht/Duurzaamheid
Authentiek onderwijs: het kind met zijn achtergrond staat 
centraal.
Algemene ontwikkeling “leren leren” staat centraal  
Sleutelvaardigheden

“Waarom wil je dit weten?”, inzet van kunstenaars bij leerproces
    
Systemen

Deels bestaande middelen
Deels projectsubsidies    Staf

Enthousiasme en betrokkenheid
Friesland College (ROC) 
(vrij naar Helder en van Tol, 2010)

Strategie
Bij Rijnlandse scholen is de strategie gericht 
vanuit het Hart voor onderwijs. De ambitie is om 
het beste onderwijs voor de wereld te realiseren. 
Hierbij richten Rijnlandse scholen zich op moge-
lijkheid en talent van alle professionals. Zowel 
naar binnen als naar buiten besteden zij zorg 
en aandacht aan hun partners. De Kracht wordt 
gezocht in het Kleinschalige. Groots door Klein.

Management stijl
Rijnlandse leiders zijn professionals met hart 
voor en kennis van onderwijs. Leidinggeven 
is gericht op ontmoeting en verbinding. Rijn-
landse leidinggevenden hebben aandacht voor 
collectieve ambitie, niet voor regeltjes. Zij zijn 
organisatoren, verbindingsofficieren en regis-
seurs van leerwerkplekken waar mensen elkaar 
ont-moeten. Leidinggevenden vertrouwen in 
het vakmanschap en talent van mensen. Zowel 
op dat van hun professionals als dat van hun 
leerlingen. Zij geven leiding vanuit hun hart.

De 7S’en in het onderwijs



De 7S’en in het onderwijsStructuur
Natuurlijk je moet het een en ander met elkaar regelen. Dat wat 
je op een Rijnlandse school met elkaar regelt zit goed in elkaar, 
eenvoudig, helder, simpel. Geen ingewikkelde harkjes graag. 
Openheid en Ruimte zijn kenmerken van een Rijnlandse Structuur. 
Structuur faciliteert en biedt keuzevrijheid. Een Rijnlandse school 
is plat georganiseerd. Het belangrijkst is dat organisatiestructuur 
bijdraagt aan verbinding en ontmoeting. Op Rijnlandse scholen 
draagt structuur bij aan bevordering en wellicht wel versnelling 
van initiatief dat mensen nemen. De ambitie is om een  Rijnlandse 
school een easycratische netwerkorganisatie te laten zijn. 
   
Samenbindende waarden
Duurzaamheid, authenthiciteit, gemeenschapszin, ondernemer-
schap, vakmanschap,  ruimte en re-spect (in de betekenis 
van steeds opnieuw kunnen kijken). De collectieve ambitie 
op Rijnlandse scholen gaat over de beste school voor de 
wereld willen zijn. Een meer dan zinnige bijdrage willen 
leveren aan de ontwikkeling van wereld en samenleving. 
Opbrengstgerichtheid zit hem in duurzame resultaten willen 
bereiken. Leerlingen en studenten in hun kracht te laten zijn 
en hen ongekend ontwikkelingsperspectief kunnen bieden. 

Sleutelvaardigheden    
Op Rijnlandse scholen leer je verbinding te maken met binnen 
en buiten. Je leert en werkt samen met anderen in een 
omgeving. Je ontdekt welke structuur voor jou de optimale 
is om in te leren, leven en werken. Rijnlands onderwijs leert 
je je eigen weg te ontdekken, je eigen paden te vinden. Je 
maakt en produceert kennis die er toe doet, die ergens over 
gaat. Sleutelvaardigheden zijn van kwalitatief hoogstaand 
niveau. Daar waar je talent voor hebt leer je optimaal te 
gebruiken. Leren is misschien wel Levenskunst. 
   



Systemen
Systemen op Rijnlandse scholen zijn er om het onderwijs en 
de mensen te dienen. Niet!! Andersom. Systemen zijn losvast 
en bieden houvast waar het moet en ruimte waar het kan. 
Systemen zijn gericht op Tijdelijkheid, om een ontwikkelingsfase 
te kunnen laten bewegen of bestaan. Re-spect voor het Rijnlandse 
onderwijssysteem in de zin dat het steeds opnieuw beschouwd 
kan worden. Een Rijnlands Onderwijs Systeem is Organisch 
evenwichtig. 

Staf
Rijnlandse docenten zijn betrokken en enthousiast. Het zijn 
professionals met hart voor mensen. Ze zijn gericht op ont-regelen 
en ont-lokken. In Rijnlandse scholen vind je snuffelmuizen voor 
de klas. Mensen die gericht zijn op vernieuwing en innovatie. 
Het zijn professionals, vakmannen en vrouwen die gedreven zijn 
in hun vak; Leren. Zij zijn in staat om verbindingen te maken, van 
binnen naar buiten, van het geheel naar de delen, kunnen in- en 
uitzoomen. Rijnlandse onderwijsprofessionals zijn nieuwsgierig, 
maatschappelijk betrokken en hebben oprechte interesse en 
aandacht voor mensen. Het zijn bevlogen deskundigen die in staat 
zijn leerprocessen met de kennis van nu en het oog op de toekomst 
in te richten. 

De 7S’en in het onderwijs



Bij Rijnlands denken en bij Rijnlands onderwijs gaat het om
én-én-denken
hard én zacht

inhoud én proces
Dat bevorder je onder andere door ontmoeting.





Notities:



Bronnen

www.rijnland-weblog.nl
www.delimes.nl
www.meestersadvies.nl 
www.debroedfactor.nl
www.denkbeeldenstorm.nl
www.bijwelkereorganisatiewerkjij.nl
www.hetrijnlandboekje20.ning.com
www.rijnlandsonderwijs.wordpress.com
www.ted.com
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Rijnlands
over onderwijs, onderstromen, organiseren, schapen en Mc Donalds

ontwerp en productie MAGgezien: www.denkbeeldenstorm.nl


