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DE BASISSCHOLEN
SNIJDEN IN OERWOUD VAN 
REGELS
‘Snijden in het oerwoud van zelfopgelegde regels’, zo 
omschrijft het ministerie van Onderwijs de Operatie 
Regels Ruimen. De onderwijsinspectie zegt steeds 
luider dat de enorme administratie op scholen zo 

Voor Operatie Regels Ruimen, een opdracht van het 
ministerie van Onderwijs aan denktank Kennisland, 

gaan scholen met elkaar in gesprek over regeldruk. 
Vijf basisscholen en een middelbare school 

fungeren als voorbeeld, collega’s van andere 
scholen komen samen met een inspecteur en een 

‘verandermanager’ inspiratie opdoen. Het doel: 
makkelijker en efficiënter werken, zodat er meer tijd 

overblijft voor lesgeven.

Scholen ruimen  
samen regels

uitgebreid niet hoeft. ‘De slechtste reden om iets te 
doen, is omdat je denkt dat het moet van een ander,’ 
aldus staatssecretaris Dekker op de website van 
het ministerie. Ondertussen blijven leraren in het 
basisonderwijs het rapporteren ervaren als ‘moetje’, 
waarom? 

‘Het is een administratief monster als dekmantel voor 
de leerkracht,’ zo beschreef basisschooldirecteur Her-
man Brunen de bergen administratie in een recente 
opiniebrief aan Trouw. Maar hij zei ook: ‘Het is geen 
verbetering van het onderwijs.’ Edwin Vugts, directeur 
van basisschool de Oversteek in Liempde ging voor 
Operatie Regels Ruimen samen met collega’s langs 
De Wegwijzer in de Betuwe, een school die besloot de 
groepsplannen eruit te gooien. Vugts: ‘Scholen zijn 
onzeker geworden. Als de inspectie bij ons kwam, 
werd voorheen gevraagd naar een lijstje met citosco-
res. Als een leerling achteruit was gegaan zeiden ze: 
Wat doen jullie voor hem of haar? En dan toonden 
we het handelingsplan. Door dit soort vragen zijn we 

Leerlingen op het Amsterdamse Hyperion Lyceum kijken het werk na van klasgenoten in een ‘nakijkcommissie’.
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meer gaan vastleggen.’ Vugts geeft de inspectie niet 
de schuld van deze verantwoordingsdrang, maar toch 
mogen ze volgens hem een beetje de hand in eigen 
boezem steken. ‘Kennelijk heeft de inspectie scholen 
op een manier benaderd waardoor deze ‘angst’ er in is 
geslopen en we alles op papier zijn gaan zetten. Maar 
we doen het allemaal: de maatschappij, ouders en de 
inspectie, we geloven elkaar pas als het zwart op wit 
staat. We moeten elkaar meer gaan vertrouwen in dat 
iets zonder vastleggen ook gebeurt.’

MINDER KRAMPACHTIG
Door het bezoek aan de Wegwijzer is de kogel voor De 
Oversteek nu door de kerk: net als bij deze school vlie-
gen de groepsplannen er uit. ‘We stoppen hiermee! 
Doodeng, maar we vertrouwen op onze eigen profes-
sionaliteit. De leraar is van nature al handelingsge-
richt en weet: wat heeft welke leerling nodig?’ De 
komende tijd laat de school het aan de leraren over 
wat ze nodig achten te rapporteren. ‘Hierbij wordt 
niet meer iedere stap vastgelegd, we zijn minder 
krampachtig. Natuurlijk houden we vast aan een basis 
en aan notities, maar we zeggen straks tegen ouders 
en inspectie: we hebben niet alles over deze leerling 
zwart op wit, maar ik kan het je wel vertéllen.’

DE MIDDELBARE SCHOLEN
HET BELANG VAN 
 BORRELEN 

Op de deelnemende middelbare scholen wordt 
werkdruk vooral ervaren als er weinig werkplezier, 
inspiratie en motivatie is. Leraren van het Haagse 
Haganum zijn op bezoek bij collega’s van ‘inspiratie-
school’ het Hyperion in Amsterdam en praten over 
nakijkcommissies, anders toetsen en het belang van 
borrelen. 

Het is een flinke opkomst in Amsterdam Noord; vijf 
docenten en de directeur van het Haganum luisteren 
daar naar Hyperion’s economiedocent Jorrit Blaas en 
Nederlands docent Iris Driessen. In een fonkelnieuwe 
school, de eerste examenlichting moet over een paar 
weken aan de bak. Leraren ervaren op deze school 
minder werkdruk dan gemiddeld, maar hoe komt dat? 
Blaas: ‘We hebben nog weinig kaders. De schoollei-
ding geeft ons veel vertrouwen om onderwijsvormen 
te ontwikkelen. Er wordt niks van bovenaf opgelegd. 
We durven en mogen experimenteren en dat verhoogt 
werkplezier.’ 

NAKIJKCOMMISSIE
De visie van het Hyperion is erop gericht leerlingen 
eigenaar te maken van hun leerproces. Zo heeft Blaas 
samen met leerlingen een usb-eindexamenbundel 
met interactieve filmpjes en illustraties gemaakt. 
En Driessen introduceerde een nakijk-commissie, 
waarbij vijf leerlingen roulerenderwijs de toetsen van 

de rest van de klas na-
kijken. ‘Bij het nakijken 
zijn ze zo met de stof 
bezig dat het nog meer 
van henzelf wordt.’ Het 
werkt alleen als je leer-
lingen goed begeleidt 
in het feedback geven, 
aldus Driessen. ‘En 
van die feedbackskills 
hebben ze ook hun hele 
leven profijt.’ Geschie-
denisdocenten Tim den 
Hollander en Maurice 
Kramer van het Haga-
num willen wel aan de 
slag met zo’n tijdbespa-
rende nakijkcommissie, 
maar plaatsen er ook 
kanttekeningen bij: op 
het Hyperion zitten vwo- en gymnasiumleerlingen die 
over het algemeen goed zelfstandig kunnen werken…
kunnen alle leerlingen dit? ‘Ja,’ denkt Driessen, ‘het 
blijven pubers, maar ze krijgen veel vertrouwen van ons. 
Het zorgt voor trots en verantwoordelijkheidsgevoel.’ 

ENERGIE
De ruimte voor het ontwikkelen van vrije onderwijs-
vormen wordt gecreëerd in teamoverleg, werkoverleg, 
onderwijswerkgroepen maar ook buiten schooltijd. 
Blaas: ‘Er wordt hard gewerkt, maar er is ook veel gevoel 
van vrijheid en eigenaarschap bij de leraren. Dat geeft 
energie: alles is van mij!’ Er wordt op het Hyperion over 
het algemeen niet zoveel getoetst, er zijn maar drie 
toetsweken. ‘En leerlingen in de vierde klas hebben bij-
voorbeeld een mondeling bij economie, ook dat scheelt 
nakijktijd.’ Volgens Driessen is ze zich nu meer aan het 
verdiepen in haar vak: ‘Dat bevordert mijn motivatie. 
We gaan niet van toets naar toets of methode naar me-
thode, maar moeten boven de stof gaan staan. Wat voor 
leerling wil ik afleveren?’

TEAM SPIRIT
Een teamoverleg begint met iets leuks wat een docent 
wil delen of er wordt een gedicht voorgedragen, zodat 
de energie er weer in zit. Team spirit is belangrijk, de 
school heeft vrijdagmiddagborrels en een app waar 
docenten leuke dingen met elkaar delen. En in plaats 
van ouderavonden is er een informele borrelavond 
met ouders, leraren en schoolleiding. Driessen: ‘Heel 
gezellig en er zit veel tijdsbesparing in deze omgang 
met ouders. Er komen veel minder klachten en mails 
binnen.’ Directeur Hanneke ten Hove van het Haganum 
knikt enthousiast. ‘Hier zie ik wel wat in.’ En ook de 
eerste personeelsborrel op de Haagse school staat al 
gepland. 

Operatie Regels Ruimen volgen? Dan kan via www.kl.nl/
projecten/operatie-regels-ruimen 


