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Sterkere basisvaardigheden met leerKRACHT 
Samen met je héle team bereik je pas echt resultaat 
Jullie willen aan de slag met het versterken 
van een of meer aspecten van de 
basisvaardigheden: technisch lezen, rekenen, 
begrijpend lezen, digitale vaardigheden of 
burgerschap. Voor jullie leerlingen. Maar de 
tijd die je hebt is beperkt en de werkdruk 
hoog. Hoe bereik je dan toch effect? 

Wat heb je allereerst nodig: vakkennis 

Wil je begrijpend lezen versterken dan zegt 
onderzoek: ga niet nog harder aan de slag met 
leesstrategieën, maar zet in op woordenschat 
en kennis van de wereld. Als je 
rekenresultaten wil verhogen, dan laat 
onderzoek van de Inspectie zien dat je moet 
inzetten op automatisering. Maar hoe doe je 
dat? Daar is vakkennis voor nodig. 

Die kennis is er. Voor een groot deel in je 
eigen team. Samen weet je enorm veel. En 
wat je niet weet, dat kun je vinden. Op sites 
zoals Onderwijskennis.nl vind je handvatten 
voor ‘evidence informed onderwijs’ of je huurt 
een expertleraar in voor een cursus.  

Ben je er dan met die (nieuwe) kennis? 

Met alleen nieuwe kennis bereik je géén 
resultaat 

Wat zegt onderzoek van de Engelse 
Education Endowment Foundation over het 
toepassen van onderwijsonderzoek in de 
klas? Het volgen van cursussen, het 

bijwonen van conferenties of het lezen van 
leidraden leidt niet tot resultaat. Geen enkel 
resultaat zelfs.  
 
Is dit verbazingwekkend? Nee. Denk maar 
aan die cursussen die jij moest bijwonen 
waar je niet om had gevraagd. Of waar je 
wel enthousiast over was, maar 
terugkomend  op school, was daar de waan 
van de dag die het overnam.  
 
Wat is dan wél nodig om die nieuwe kennis 
effectief toe te passen? 

Het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO) deed onderzoek 
naar wat nodig is om aan de hand van  
onderwijsonderzoek effect te bereiken in de 
klas. Wat concludeerden zij: 
▪ Kom tot een gedragen verbeterplan 
▪ Zorg voor een proces van uitvoeren, 

monitoren, bijstellen en borgen 
▪ Stimuleer een onderzoekende houding 
▪ Stimuleer samen leren in het team 
▪ Benut kennis en expertise 
▪ Creëer een schoolklimaat waarin 

leiderschap wordt gespreid 
 

De verbetercultuur maakt onderdeel van de 
Menukaart Basisvaardigheden en de 
bijbehorende subsidieregeling 2023 
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Klinkt logisch? Ja, in een school met zo’n 
cultuur werk je doelgericht, met  
je hele team, elke dag, aan de door jullie 
gekozen basisvaardigheid. Waarbij je van 
elkaar leert, externe kennis gebruikt, dingen 
in de les uitprobeert en continu verbetert. 
 
Maar hoe doe je dat in de praktijk? 
 
De leerKRACHT-werkwijze: doelgericht 
samenwerken aan onderwijskwaliteit  

leerKRACHT, een goede doelen stichting, is 
opgericht om scholen te ondersteunen bij het 
creëren van zo’n verbetercultuur.  

Dat is een cultuur waarin leraren in teams van 
5 tot 9 personen doelgericht samenwerken 
aan het verbeteren van hun lespraktijk. Zij 
stellen doelen, verbeteren lessen, bezoeken 
die lessen bij elkaar en bevragen elkaar.  

Dat werkt. Onderzoek van de Universiteit 
Utrecht laat zien: binnen één jaar krijg je een 
lerende cultuur op school en binnen twee jaar 
blijken leraren aantoonbaar beter  in hun vak.  

Hoe worden zij beter in hun vak? Door te 
leren van collega’s, van onderzoek en door 
wat ze uitproberen in hun les.  

En dat werkt aanstekelijk. Tien jaar na onze 
start in 2012 werken nu 1.300 scholen met 

meer dan een half miljoen leerlingen met de 
leerKRACHT-werkwijze.  

De verbetercultuur maakt onderdeel van de 
menukaart Basisvaardigheden  

Deze menukaart bevat ‘evidence-informed’ 
methoden waaruit je als school kan kiezen om 
basisvaardigheden te verbeteren. 

Daar staat bij professionalsering en 
ontwikkeling: ‘De ontwikkeling van 
onderwijspersoneel en organisatie is 
essentieel voor de onderwijskwaliteit. Door 
systematisch in te zetten op leren en 
innoveren kan een onderwijsorganisatie een 
duurzame verbetercultuur realiseren.’ 

Kortom, kies een basisvaardigheid om mee 
aan de slag te gaan, en gebruik de 
verbetercultuur om daar impact mee te 
realiseren.  

Bij Dus-I vind je wat je nodig hebt om hier in 
maart 2023 subsidie voor aan te vragen.  

Meer weten?  

Heb je vragen over leerKRACHT. Contact met 
ons opnemen kan natuurlijk altijd. Mail ons 
via info@stichting-leerkracht.nl. Telefonisch 
zijn we bereikbaar op 085 - 401 57 94. En kijk 
ook op onze website: www.stichting-
leerkracht.nl

 

 


