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“Kansengelijkheid ga je niet creëren met af en toe een subsidie toe te werpen. 
De overheid bedenkt iets, daarna gaan allerlei instellingen er geld aan verdienen. 
LKP is zo mooi, je krijgt het gegund. Wij kunnen nu IPC er aan verbinden, dat heeft zoveel 
meerwaarde. 
Door LKP in te vullen als onderwijs en niet als losse activiteiten voegt het iets toe aan het 
breder maken van de wereld van de kinderen”. (Schoolleider)





Inleiding



Wat ga je onderzoeken? Voor wie? Met welk 
belang?

Belanghebbenden

• Politiek

• Gemeente

• Besturen

• Scholen

• Ouders

• Kinderen

Onderwijsrichting

• Inspectie

• Onderwijsraad



De gemeente wil graag zien in hoeverre elke LKP-school erin 
slaagt om:

De brede opvatting van onderwijskwaliteit en de meerwaarde 
van de LKP-school te realiseren en inzichtelijk te maken.

Cyclisch te werken aan brede doelen.

Doelen te realiseren.

Resultaten met kwalitatieve en kwantitatieve instrumenten 
zichtbaar te maken.

Verantwoording te nemen voor de bedoeling, visie, kwaliteit en 
opbrengsten van de school.

Onderzoeksopdracht



Aanpak



Praktijkgericht 
onderzoek

Individuele- en groepsgesprekken met leerlingen, 
ouders, leraren, vakleraren, managementteam

Presentaties van de school

Observaties in de school

Terugkoppeling van het schoolportret, check van 
het portret en dialoog over de bevindingen

Praktijk 
onderzoek 
op school

Samen met de scholen reflecteren op de stand 
van zaken en kijken naar verbeterpunten en 
doorontwikkeling

Uitgangspunt is dat de school eigenaar is van haar 
eigen ontwikkelproces en zelf verantwoordelijk is 
voor de onderwijskwaliteit van de school

Leertraject



Voorbereiding
• Documentenonderzoek
• Literatuuronderzoek

Aanpak op schoolniveau
• Documentenanalyse
• Bestudering van voorwerk van de school
• Schoolbezoek gedurende een dag
• Terugkoppeling aan de school

Aanpak op bestuursniveau
• Documentenonderzoek
• Gesprekken met de bestuurders
• Terugkoppeling aan de bestuurder

Aanpak op stadsniveau
• Analyse data 24 scholen
• Tussenpresentatie & feedback
• Eindpresentatie



Respondenten (515)

1

Kinderen (183)

2

Ouders (158)

3

LKP-leraren (88)

4

Groepsleraren / 
Specialisten (29)

5

MT-leden (28)

6

LKP-
coördinatoren 
(23)

7

Schoolleider 
tevens LKP-
coördinator (3)

8

LKP-
coördinatoren, 
tevens adjunct / 
teamleider (3)





“We hebben LKP omdat De Schilderswijk een achterstandswijk is. Dat hoor je in het nieuws. 
Maar als je er woont valt het mee. Zodra je er woont ga je het echt anders zien. Het is hoe 
het in het nieuws gebracht wordt. Voor mij is het gewoon normaal. Het is alleen druk in het 
verkeer. Het is niet veilig om over te steken. De MR ouders hebben wel een brief gestuurd”. 
(leerling)



Doorontwikkeling van het LKP, volgens 
onderzoekers

Blijf visie-
gestuurd

werken aan de 
door-

ontwikkeling
van LKP, samen

met het hele 
team.

Besteed
voldoende tijd

aan het 
verbinden en 

door-
ontwikkelen

van de 
leerlijnen, in 

combinatie met 
de streefdoelen

Ga verder met 
de uitwerking

van de 
opbrengsten in 

merkbaar, 
zichtbaar, 
hoorbaar. 

Betrek vooral
leerlingen bij

hun eigen 
ontwikkeling en 

om de 
opbrengsten
zichtbaar te

maken. 



Resultaten



“Bij de lessen kan je meer leren en bij knutselen kan je doen wat je in je hoofd hebt.” 
(leerling)



“Bij LKP mag je samenwerken. 
In de klas moet je veel alleen werken.                    
Als je gaat samenwerken dan leer je van 
elkaar.” (leerling)



“Over LKP: We hebben stilgestaan bij de vraag: Wat willen we 
als school. Wie zijn de kinderen die bij ons op school zitten en 
wat hebben deze kinderen nodig?.......en misschien kan dat nog 
wel wat explicieter.”  (schoolleider)



“Soms hebben we raples. Ik vind dat leuk 
omdat ik van rappen houd. We moeten 
rappen over hoe het echt is. Bijvoorbeeld 
over mijn vrienden. Als ik verdrietig ben ga ik 
een rap schrijven. Dan kan ik me op die 
manier uitdrukken en schrijf ik het van me 
af.” (leerling)



“Mijn kind is meer creatief geworden. 
Het hele huis is rommel om mee te knutselen.” (ouder)



“Je leert in jezelf geloven. Soms moet je 
iets voordoen en dat durf je dan niet. 
Maar dat leer je.” (leerling)



“Natuur & gezond vind ik heel leuk. Ik wil later dierenbioloog worden. In de zomer 
gaan we naar buiten om vogels te spotten. Vandaag gingen we naar de kas om 
dingen te planten, voor ons eigen voedsel.” (leerling)



Toegevoegde waarde volgens de kinderen
Na school
• Handig voor later / beroep
• Om beter en slimmer te worden
• Zodat het VO makkelijker is
• Extra les omdat je het dan niet vergeet
• Engels heb je ook in andere landen nodig
• Omdat je beter kunt leren als je jong bent
• Succes in het leven

Ander leren
• Bewegen en met je handen dingen doen en maken
• Spelen (met anderen)
• Leren en wat doen
• Leren bij LKP is niet op volgorde
• Dat je energie weg is door te bewegen

Persoonlijke groei & vorming
• Eigen gedrag veranderen
• Meer leren over jezelf
• Interesse opwekken
• Zodat je weet wat je leuk vindt
• Leren van fouten
• Iedereen heeft een talent
• Je krijgt veel zelfvertrouwen
• Eigen smaak ontwikkelen

Talent & creativiteit
• Weg van boeken en schriften, creatief mogen zijn
• Je fantasie gebruiken

Samen leren
• Dat je elkaar steunt en samenwerkt

Leuk / plezier / afwisseling
• Leuk
• Anders en afleiding
• Je leert ervan terwijl je het leuk hebt
• Even rust en dan weer werken; afwisseling
• Ontspanning en plezier

Verbreding
• Niet alleen taal, maar om andere dingen te leren
• Leren wat je nog nooit hebt gedaan
• Je kan je verdiepen
• Nieuwe ervaringen met verschillende leraren
• Specifieke vakken



Toegevoegde waarde van LKP volgens de leraren
Talent & creativiteit
• Muziek verhoogt IQ
• Aanboren en ontwikkelen van talenten
• Excelleren op andere terreinen
• Creëren
• Tijd voor kunst en creativiteit
• Niveau van musical en vieringen omhoog
• Toename van beter spel
• Prikkelen van fantasie
• Worden door ons gezien in hun talent
• Toename van creativiteit
• Smaakontwikkeling
• Meer bewegen

Persoonlijke groei en vorming:
• Op podium durven staan/presenteren
• Trots op eigen prestaties
• Toename van zelfvertrouwen
• Gemotiveerd
• Bewustzijn over gezondheid 
• Enthousiast en blij
• Plezier
• Flexibiliteit van kinderen vergroot
• Meer durven/mondiger
• Meer leerlingen die zich competent 

voelen
• Zichtbare verandering in sociale 

emotionele ontwikkeling van leerlingen
Samen leren
• Samenwerken
• Kinderen houden rekening 

met anderen
• Samenwerking buurt
• Inleven in een anderen
• Omgaan met vrijheid

Taalontwikkeling
• Woordenschat / vaktaal
• Bewust omgaan met taal
• Dialogen schrijven
• Goed mondeling uiten

Gedrag
• Afname van conflicten
• Zelfredzaamheid
• Beter gedrag
• Kinderen die ‘stout’ zijn in de klas, 

zijn dat bij mij niet
• Toename zelfverantwoordelijkheid 

en zelfregulatie

Anders leren
• Doet een ander appel op kinderen
• Oplossingen zoeken
• Geeft verdieping voor kinderen
• Aanspraak op meer intelligenties
• Er is geen plafond
• Vergroten van diepgang: willen weten hoe iets 

werkt
• Ontdekkend en onderzoekend leren
• Andere manier van werken, niet goed of fout
• Spelen en ontdekken is leren/leren door te 

doen/vragen stellen/experimenteren
• Extra vaardigheden

Verbreding 
• Rijke leeromgeving
• Breed aanbod
• Uitbreiden belevingswereld
• Interesse ontluiken
• Overstijgen de kerndoelen

Met kinderen
• Evalueren met kinderen
• Gesprek met de kinderen

Schoolontwikkeling
• Extra waarde voor leerlingen met extra onderwijsbehoefte 

én anders talige leerlingen
• Versterking van wat er in de klas gebeurt
• Kleine groepen leerlingen/investeren in de relatie
• LKP is motor voor het team
• Groepsleraar zou kunnen leren van de LKP-leraar
• Vakleraren halen er meer uit

Na school
• Functie voor later
• Kinderen hebben thuis er geen mogelijkheid voor
• Voorbereiding op VO
• Stimulans om ook buiten de school te kijken wat er 

nog meer te doen is



“Een kunstenaar brengt iets extra's mee. 
Een creatief denkproces, allerlei soorten 
materialen en technieken.” (LKP-coördinator)



Conclusies



Wat beoogt de school met LKP te bereiken, hoe doet de 
school dat en hoe weet de school of dit wordt bereikt?



Volgen van de brede ontwikkeling

Initiatieven voor portfolio en andere instrumenten zijn in ontwikkeling

Zoektocht

Praktische overweging meer leidend dan visie

Geen enkele school is nog in staat om de brede ontwikkeling van 
kinderen over een langere periode vast te leggen en daar het gesprek 
over te voeren met de kinderen, de ouders, de leraren en de 
bestuurders.



“We zijn geconditioneerd door opbrengsten. Dat blijft wel hangen. Het vertrouwen in de inspectie is er nog 
niet. Toetsen kunnen een goede inzage geven, maar de balans vinden is interessant.
We moeten het heel basaal hebben over onze kinderen. Over visie.
Wat ik mis in een gesprek is dat elk kind een individu is. Elk kind heeft eigen ontwikkelruimte nodig. Waar 
vind je in school veel ruimte? Op de speelplaats en bij LKP.” (MT)



Beperkingen van het onderzoek



Beperkingen van het onderzoek

Een schoolbezoek is een momentopname.

Er is met een diverse groep respondenten gesproken, maar de 
aantallen zijn beperkt.

Er is minder met reguliere leraren gesproken en meer met LKP-
leraren.

Niet alle LKP-lessen zijn geobserveerd.



Betrouwbaarheid, interne validiteit
en waarde toevoeging

1

Ondanks een aantal 
beperkingen mogen we wel 
uitspraken doen:

•Triangulatie

•Terugkoppeling 
schoolportretten

•Eerste presentatie en 
dialoog met LKP-netwerk

•Terugkoppeling en 
dialoog met 
schoolbesturen

2

Het leertraject heeft 
tot inzichten geleid 
bij betrokkenen en 
er worden reeds 
acties ondernomen 
door scholen.

3

De meeste scholen 
hebben de komst 
van de onderzoekers 
gewaardeerd en 
zagen het als een 
kans om kwalitatief 
te evalueren en 
plannen bij te 
stellen.

4

Scholen zijn de 
gemeente dankbaar 
dat de gemeente 
naar hen geluisterd 
heeft.



In gesprek met de gemeente



De bedoeling van kwaliteit

“ LKP gaat met name over de dingen die onweegbaar 
zijn en niet te meten. Het gaat over kinderen die zichzelf 
mogen worden, die zichzelf ontdekken en mens in deze 
wereld zijn.

In scholen die visionair en pedagogisch sterk zijn en de 
verbinding maken met de kinderen, de ouders én de 
buurt, huist de kwaliteit in de ontmoeting; samen delen 
en samen werken; in gesprek en luisteren; in elkaar 
zien; in betrokkenheid en interesse” (vrij naar Zwart, 2017).



Geformuleerde inzichten door de gemeente

LKP is volwaardig onderwijs

Elke LKP-school is uniek

Het Haagse LKP draagt bij aan kansengelijkheid in het basisonderwijs

Verbeterpotentieel in de kwaliteitscyclus (PDCA)

Het belang van doorgaan met de brede dialoog



De conclusie in één beeld



CONGRUENTIEMATRIX 
BREDE ONTWIKKELING
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kind

groep

school

bestuur Bedoeling & Doelen Tellen & Vertellen

Kind stelt doelen

dialoog

dialoog

dialoog

Ambities, streefdoelen
Kerndoelen, 1F, 1S, 
onderwijsaanbod, 
praktijk

Selfassessment
Peerassessment
Portfolio / rapport

Schoolplan:
Visie brede ontwikkeling
Visie LKP
Bedoeling
Waarden
schoolpopulatie

SBP,
Visie

Presentaties
Tentoonstellingen
Open lessen
Tussenopbrengsten LOVS

Schoolopbrengsten LOVS/SEL
Cito eindopbrengsten
HEA verantwoording
Presentaties
Tentoonstellingen
Open lessen

Management
rapportage
Jaarrekening
Begroting
Jaarverslag

CONGRUENTIEMATRIX BREDE ONTWIKKELING

INDIVIDUELE ONTWIKKELING & GROEI

samenleving MPVWettelijk kader en 
denken over onderwijs

kind

groep

school

bestuur

samenleving

besturen ppt.pptx


Discussie



Stellingen

• Deze vorm van onderzoek levert betrouwbare gegevens.

• Voor brede ontwikkeling is geen cijfer te geven. Je kunt met 
onderzoek daardoor niet vaststellen of kinderen zich significant 
breder ontwikkelen.

• De gemeente (ambtenaren en politiek) verwachten een beoordeling 
langs de meetlat, waardoor dit onderzoek niet voldoet.



“LKP is ook een spiegel voor het huidige 
onderwijs: het zegt iets over wat we te weinig 
zijn gaan doen in het reguliere onderwijs: 
betekenisvol leren, experimenteren en 
ontdekkend leren.” (schoolleider)


