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De brigaDe anDers Leren, anDers organiseren
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een gezamenlijk aanbod creëren voor kinderopvang en onderwijs. Voor scholen en 

kinderopvangorganisaties die hier flinke stappen in willen zetten, staat de brigade 

anders Leren, anders organiseren klaar. De brigade is een initiatief van vereniging 

iKooK en het bureau voor onderwijsvernieuwing interventures. We spreken met 

matchmaker Martine Maes en drie gedreven brigadiers. |  Aart Verschuur

anDers Leren, anDers organiseren

Martine Maes is matchmaker van de bri-
gade Anders Leren, Anders organiseren. 
Scholen, kinderopvangorganisaties en in-
tegrale kindcentra kunnen bij haar elke 
vraag neerleggen over hoe zij onderwijs 
en kinderopvang kunnen vormgeven 
rondom de behoefte van het kind. Na 
doorvragen zoekt Martine Maes dan een 
passende ‘brigadier’, die de vragende or-
ganisatie eenmalig kan bijstaan.
Martine Maes heeft zich met haar bureau 
Interventures toegelegd op het leren, 
ontwikkelen en veranderen in organisa-
ties. Ze heeft een natuurlijke drive om 
mensen van elkaar te willen laten leren. 
Zelf is ze geen brigadier die organisaties 
ondersteunt. ‘Ik noem mezelf een kataly-
sator die het motortje op gang houdt. Ik 
vorm het centrale  punt waar mensen vra-
gen kunnen stellen en gematcht worden 
met een ervaringsdeskundige die hen 
verder helpt.’
Anders leren, Anders organiseren is voort-

Hulptroepen 
voor 

vernieuwing

gekomen uit het programma Innova-
tieImpuls Onderwijs dat tot 2016 liep. 
Schoolleiders, leraren en bestuurders 
vanuit het primair en voortgezet onder-
wijs hebben toen ervaring opgedaan met 
het ontdekken van verschillende vormen 
van anders organiseren in hun organisa-
tie. Deze ervaringen bleken zo de moeite 
waard, dat een aantal van hen hun erva-
ringen ook wilde overdragen aan scholen 
die met vergelijkbare vragen worstelen.
In het programma gebeurde dit met ‘in-
novatiebrigadiers’, die door het hele land 
workshops gaven en inspiratiegesprek-
ken voerden. Omdat Martine Maes en de 
vereniging IKOOK het jammer vonden 
dat het werk van de brigadiers ten einde 
was gelopen in 2016, hebben zij geza-
menlijk in 2018 de brigade nieuw leven 
ingeblazen. Een aantal brigadiers van het 
eerste uur, en enkele nieuwe, hebben zich 
van harte aangemeld om inspiratie door 
te geven aan anderen.

De brigade past naadloos in het doel van 
de vereniging IKOOK: kinderen van 
0-13 jaar, iedere dag en het hele jaar door, 
alle ruimte geven om zichzelf te ontwik-
kelen. IKOOK steunt en verbindt pionie-
rende praktijken die professionals de 
ruimte geven om binnen een interdisci-
plinair team een optimaal ontwikkelkli-
maat voor kinderen te scheppen.

eerst gezamenlijke visie

‘Veel scholen en ikc’s willen graag zaken 
anders aanpakken, maar weten niet hoe 
de verandering eruit moet zien of waar ze 
moeten beginnen’, vertelt Maes. ‘Als 
matchmaker vraag ik eerst door, waarna ik 
de school of kinderopvangorganisatie 
koppel met een geschikte brigadier.’ Zij 
benadrukt dat je voor goede, houdbare 
verandering eerst een visie op opvang en 
onderwijs moet formuleren. Liefst met ou-
ders en teams, want veranderingen opleg-
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gelooft Maes niet in.
Maes noemt als voor-
beeld twee basisscho-
len en een kinder-
opvangorganisatie, 
die gezamenlijk een 
prachtig kindcentrum wilden neerzetten. 
Alle partijen zouden hun sterke kanten in-
brengen. Maar dan realiseren  de teams en 
medewerkers van de scholen en de kinder-
opvangorganisatie opeens wat de samen-
werking van hen gaat vragen. Ze realiseren 
zich dat het veel veranderingen inhoudt 
voor hun persoonlijke werkwijze. Maes: 
‘Teamleden moeten ander gedrag verto-
nen en anders gaan werken. Zo’n andere 
rol voelt soms even heel onveilig en dan 
kan makkelijk wrijving ontstaan.’
 ‘Creëer dus overleg met elkaar. Werk met 
de medewerkers toe naar een gezamen-
lijke visie. Je kunt wel – uit nood geboren 
door het lerarentekort – bijvoorbeeld op-
eens onderwijsondersteuners willen in-
zetten op basisschoolgroepen, maar het 
is wel belangrijk dat de leerkrachten ook 
geloven in de nieuwe manier van werken. 
En je moet ideeën hebben over de skills 
die onderwijsondersteuners moeten heb-
ben.’

Positieve energie

Wat bijzonder is aan de brigadiers van 
 Anders Leren, Anders Organiseren is dat 
het geen kwestie is van alleen good prac-
tices doorvertellen. Goede voorbeelden 
zijn leuk en belangrijk, maar zetten nog 
geen veranderingsprocessen in gang. In 
het voorbeeld van de twee basisscholen 
en de kinderopvangorganisatie is een bri-
gadier ingevlogen voor een ‘ont-moe-
tingsavond’. Een informeel gesprek tus-
sen en met alle teamleden, waar alle per-
soonlijke vragen en twijfels besproken 
werden.
Door de ont-moeting kwam veel positieve 
energie los, vertelt Maes. ‘Daardoor ont-
stond een beter besef van welke eerste 
stap nodig was. Denk vooral eerst samen 
na. Het heeft weinig zin met elkaar een 
touringcar te vullen om een good practice 
in het land te bezoeken. Want wat doe je 
dan als je weer terug bent, waar begin je? 
Die eerste stappen kun je met de briga-
diers zetten.’

Brigadier Nicole Hanegraaf
Pedagogisch medewerkers brengen echt wat mee

Clusterdirecteur nicole Hanegraaf bij Delta-onderwijs in het brabantse oosterhout is 
een enthousiast onderwijsvernieuwer. Ze is vol overtuiging brigadier van anders  Leren, 
anders organiseren en kan bogen op veel ervaring, van waaruit ze andere organisaties 
graag bijstaat. Ze wil anderen graag laten zien wat allemaal mogelijk is, ook binnen de 
huidige regelgeving. 

Delta-onderwijs telt 17 reguliere basisscholen, 
één speciale basisschool en een school voor 
praktijkonderwijs. Aan alle basisscholen is een 
voorschool verbonden. Delta-onderwijs biedt 
dus onderwijs voor kinderen van 2,5-12 jaar. 
Door samenwerking met de Oosterhoutse kin-
deropvang kunnen sommige locaties hun ge-
bouw om 7 uur ’s ochtends al openstellen voor 
kinderen, vanaf nul jaar. Half 7 ’s avonds sluit 
het gebouw dan weer.
De samenwerking met de stichting Kinderop-
vang Oosterhout is innig. De bestuurder van de 
kinderopvangorganisatie werkt voor 50 pro-
cent onbezoldigd als bestuurder in het onder-
wijs en andersom. Ze worden dus betaald door 
de eigen organisatie, maar werken voor de 
helft van de tijd bij de andere. Zo wordt effec-
tief voorkomen dat keuzes voor dagopvang, 
school en naschoolse opvang elkaar in de weg 
staan. De twee organisaties hebben nog wel 
twee raden van toezicht, maar daar zitten de-
zelfde mensen in.

niet verplicht

Nicole Hanegraaf is clusterdirecteur van drie 
scholen bij Delta-onderwijs en daarnaast ver-
antwoordelijk voor onder meer ikc-ontwikke-
ling, innovatie en ontwikkeling binnen de hele 
organisatie. En ze is brigadier van Anders leren, 
Anders organiseren. Dat is ze geworden door 
haar grote enthousiasme voor vernieuwing van 
het aanbod van onderwijs en kinderopvang. 
Eigen ervaring met anders organiseren van op-
vang en onderwijs heeft ze ook, als vroegere 
directeur van locatie De Ontdekking van Delta 
Onderwijs.
Daar heeft ze met haar team van leerkrachten 
en pedagogisch medewerkers de inzet van me-
dewerkers op de werkvloer anders vormgege-
ven. Medewerkers van de naschoolse opvang 
worden bij De Ontdekking eerder op de dag in-
gezet om op de groepen de onderwijskundige 
krachten te ondersteunen. Zo wordt alles één, 
voor de kinderen van 0 tot 12 en van 7.00 tot 
18.30 uur. Inmiddels worden medewerkers uit 
de peuteropvang of buitenschoolse opvang ter 
ondersteuning van onderwijskrachten ook op 
andere locaties ingezet.
Toch is het niet per definitie beleid van Delta-

onderwijs om in al haar scholen zo te werken. 
‘We gaan niet uit van een verplichte aanpak of 
van een interne olievlekwerking’, vertelt Nicole 
Hanegraaf. ‘Wel pionieren we met wat moge-
lijk is. Ervaringen die we opdoen, gebruiken we 
elders in de organisatie. Hoe, dat hangt af van 
de wensen van ouders en de teams ter plekke. 
Zo realiseren we nu twee brede dorpsscholen, 
zonder schotten tussen de klassen of tussen 
opvang en onderwijs.’
‘Voorheen was de buitenschoolse opvang daar 
buiten het gebouw. Nu hebben we in het ge-
bouw een grote huiskamer, waar de kinderen 
om 7 uur de dag beginnen. Van daaruit gaan ze 
naar de werkruimte, de voormalige klasloka-
len, voor instructies. Maar ze kunnen dan in de 
woonkamer zelfstandig hun werk weer doen. 
En na schooltijd wordt de huiskamer de cen-
trale plek van waaruit bso-activiteiten worden 
gestart.’

sterker getraind

Ook medewerkers op verschillende locaties 
werken over en weer, vertelt Hanegraaf. Peda-
gogisch medewerkers van de voorscholen star-
ten in de ochtend, soms doen hun kinderen 
mee met de onderbouw van de basisschool. Als 
de peuters van de voorschool weer naar huis 
gaan, blijven de medewerkers. Zij ondersteu-
nen de rest van de dag de onderbouw. ‘Zo zie je 
dat de overgang van peuters naar de basis-
school eigenlijk wegvalt’, vertelt Hanegraaf. 
‘Kinderen zien dezelfde gezichten, dezelfde 
mensen. De schotten vallen weg.’
Is het makkelijk om pedagogisch medewerkers 
die werken met de allerjongsten in te zetten in 
de basisschool? Hanegraaf: ‘Op het moment 
dat je als één team gaat werken, kijk je waar de 
individuele kwaliteiten van de medewerkers 
liggen. Pedagogisch medewerkers zet je vooral 
in bij creatieve - en spelactiviteiten, minder bij 
instructies. Je kijkt vanuit wat nodig is, dat werkt 
heel goed. We moeten af van het onterechte 
idee dat leerkrachten beter zijn of zaken beter 
zouden kunnen. Als het gaat om pedagogiek, 
opvoeden en interactievaardigheden zijn peda-
gogisch medewerkers sterk. Ze zijn er sterker 
op getraind en zich er bewuster van. Ze bren-
gen dus echt wat mee in de basisschool.’
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Brigadier Marijke Bertu
soms is even sparren al voldoende

Haar uitgangspunt is altijd: worden kinderen 
er beter van? Van nieuwe visies op onderwijs en 
kinderopvang wordt ze blij, zeker als ze daar-
over kan sparren met andere vernieuwers. 
 Marijke bertu is docent Jonge Kind en trainer 
en procesbegeleider bij het Centrum voor ont-
wikkeling van de Katholieke Pabo in Zwolle. 
Daarnaast is bertu brigadier bij anders Leren, 
anders organiseren.

De expertise van Marijke Bertu 
ligt vooral bij het jonge kind en 
ikc-ontwikkeling en onderwijs 
anders organiseren. Ze weet 
dus alles van basisscholen. In 
haar werk is ze gewend met op-
drachtgevers/klanten na te 
denken over waar ze in de prak-
tijk tegen aanlopen en over mo-
gelijke vervolgstappen. ‘Ik ga 
altijd uit van de behoeftes van 
kinderen en hoe volwassenen, 
in samenspraak met kinderen, 
rondom die behoeftes een aan-
bod kunnen maken.’
Bertu vindt het boeiend om in 
gesprek te gaan over ontwikke-
lingsvisies en over het leren van 
het jonge kind. Zelf heeft ze 
daar veel ideeën over, maar als 
brigadier wil ze vooral goed 
luisteren naar wat mensen be-
zighoudt. ‘Daarover wil ik in ge-
sprek. De ene keer als kritische 
vriendin, de andere keer wil ik 
mensen leren denken in kansen 
in plaats van belemmeringen. 
Mijn persoonlijke visie is op dat 
moment niet interessant. Soms 
is even sparren met iemand al 
voldoende, soms rolt er een 
langer traject uit.’

ideaalplaatje

In haar gesprekken gaat ze altijd 
uit van het ideaalplaatje voor 
jonge kinderen, los van financiële 
en organisatorische belangen. 
‘Het is mooi om buiten de ge-
baande paden te denken en wer-
ken. Ik wil de visie en het kind-
beeld kennen van mijn gespreks-
partners. Hoe kun je onderschei-
dend zijn, wat vind je belangrijk 

en waarom?’ Daarbij richt ze haar 
aandacht in de gesprekken op 
het gezamenlijk proces dat sa-
menwerkingspartners met elkaar 
moeten aangaan. ‘Om vanuit 
verbinding met elkaar het ge-
sprek te voeren.’
Het formuleren van een geza-
menlijke visie vindt Bertu be-
langrijk. In de praktijk gebeurt 
dat niet altijd of niet op het goe-
de moment. ‘Soms is een archi-
tect al klaar met de invulling 
van een nieuw schoolgebouw, 
terwijl de visieontwikkeling nog 
niet eens is gestart. Terwijl ar-
chitecten toch vooral moeten 
bouwen vanuit een onderwijs-
kundig plan van eisen. Ook zie 
je wel dat scholen hard hebben 
gewerkt aan hun onderwijsvi-
sie, waarna de kinderopvang  
op het laatste moment nog 
even mag aanhaken.’
Dat zijn gemiste kansen, vindt 
Bertu. ‘Als brigadier kun je dan 
een rol spelen bij hoe je de kin-
deropvang alsnog goed in het 
proces betrekt.’ Naast soms ge-
miste kansen ziet ze toch vooral 
de trend in onderwijs en kinder-
opvang om samen een integraal 
kindcentrum neer te zetten. 
Ikc’s zijn meer gemeengoed 
dan vroeger, in welke vorm ook. 
‘De gedachte groeit dat het be-
ter is om met elkaar sterker te 
worden in plaats van dat ieder 
voor zich de eigen klus gaat  
doen in een brede school. Met 
goed doordachte visies op ont-
wikkelen en leren van kinderen, 
personeelsuitwisseling en oog 
voor de verschillende kwalitei-
ten van alle medewerkers.’

Brigadier Karin van Zutphen
Vernieuwing als maatschappelijke opdracht

Met enthousiasme spreekt ze over haar eigen brede school, Wit-
tering.nl in Den bosch. De meest innovatieve basisschool van 
nederland, zegt ze zelf. Wittering.nl werkt samen met kinderop-
vang en buitenschoolse opvang, in een gebouw waar ook nog 
een – traditioneler – basisschool huist.  

Onofficieel stuurt Van Zutphen 
op haar locatie ook kinderop-
vang en bso aan, als een loca-
tiehoofd. Juridisch zijn onder-
wijs en opvang nog wel van el-
kaar gescheiden. ‘Het mooie 
van Anders Leren, Anders Or-
ganiseren is dat je gebruik-
maakt van een functiemix, van 
verschillende functies binnen 
één team. Dan blijken de ver-
schillen tussen pedagogisch 
medewerker of leerkrachton-
dersteuner en leerkracht niet 
groot. De docent heeft de ver-
antwoordelijkheid, de begelei-
ders leren uitvoeren. Opvang 
en onderwijs sluiten zo perfect 
op elkaar aan. Hoe meer je met 
elkaar werkt, hoe beter de 
band is met de kinderen en 
hoe beter je kinderen kunt be-
geleiden.’
‘Ik ben brigadier geworden 
vanwege mijn motivatie om 
mee te willen denken met an-
deren. We worden vaak be-
zocht door mensen uit het hele 
land, iedereen wil zich een 
beeld vormen. Hoe lukt het 
Wittering.nl? Hoe ziet de dag 
van kinderen eruit, hoe bepaal 

je het aanbod? Hoe heb je zicht 
op de ontwikkeling van kinde-
ren en hoe sluit het aan op het 
voortgezet onderwijs? Wat doe 
je met toetsen van kinderen, 
hoe integreer je teams? Een in-
tegraal kindcentrum bouwen 
is zeker geen kwestie van mu-
ren afbreken en opnieuw be-
ginnen.’
Van Zutphen vindt dat organi-
saties voor onderwijs te vast 
zitten in ‘hoe het hoort’ en in 
‘wat de overheid wil’. De over-
heid wil kwaliteit van onderwijs 
en dat kun je op verschillende 
manieren invullen, zegt ze. 
‘Wij hebben bijvoorbeeld veel 
losgelaten van het oude den-
ken. Losgelaten dat elk kind in 
augustus naar een nieuwe 
groep moet. Losgelaten dat 
leeftijd bepaalt hoe de ontwik-
keling van het kind eruitziet. 
Losgelaten dat je kinderen 
moet vergelijken met het ge-
middelde van heel Nederland. 
Ik zie het als mijn maatschap-
pelijke opdracht om te zorgen 
dat vernieuwing verdergaat 
dan bij onze school.’


