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Uit onderzoek van Topwerkgever-VO naar
goed werkgeverschap op Nuborgh College
Veluvine in Nunspeet komt naar voren dat de
medewerkers van het Veluvine de school zien
als een bijzonder aantrekkelijke werkgever. Ze
raden de school dan ook uitdrukkelijk aan als
werkgever aan anderen. Het Veluvine blijkt
een school te zijn waar iederéén wel werken
wil. Locatiedirecteur Harry Noppers beaamt
dit: ‘we hebben het goed met elkaar’.

Een modern schoolgebouw, laag gelegen in het
groen, aan het einde van een boomrijke laan
met statige herenhuizen. Dat is Nuborgh
College Veluvine. De lichte en ruim opgezette
school is direct verbonden met het
naastgelegen culturele centrum van Nunspeet.
Leerlingen kunnen daar gebruikmaken van
onder andere de uitgebreide bibliotheek, de
multimediaruimte en het multifunctionele
theater.
Het schoolgebouw is 11 jaar geleden speciaal
ontworpen om invulling te kunnen geven aan
onderwijs op maat. Klassen vormen hier nog
steeds de sociale eenheid. Maatwerk wordt
gefaciliteerd door leslokalen die verbonden zijn
met grotere en kleinere werkruimtes waar
leerlingen, afhankelijk van de leerbehoeftes, in
verschillende samenstellingen samen of
zelfstandig kunnen werken. Docenten houden
te allen tijde de regie op het leren.
Topwerkgever-VO vroeg medewerkers te
reageren op 36 stellingen over tien thema’s,
waaronder
autonomie,
verbondenheid,
faciliteiten, welbevinden en leiderschap.
Daarnaast werd aan medewerkers gevraagd
concreet aan te geven waarom de school een
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goede werkgever is en wat er op dat vlak nog
verbeterd zou kunnen worden.
Het onderzoek toont aan dat medewerkers op
het Veluvine een hoge mate van autonomie
ervaren. Dit wordt ondersteund door
opmerkingen als ‘er wordt verantwoordelijkheid
gegeven aan collega’s’ en ‘de schoolleiding
staat open voor ideeën’.
Medewerkers voelen zich daarnaast sterk
verbonden met de school en met elkaar. Ze
geven aan dat er een ‘goede onderlinge sfeer’
heerst en dat er een ‘goede samenwerking
tussen collega’s’ is, een ‘teamgevoel’.
Medewerkers ervaren dat de schoolleiding
‘werkt vanuit vertrouwen’. Daarnaast word je als
medewerker ‘gezien, gehoord en gekend’.
Medewerkers geven aan dat de schoolleiding
een heldere visie uitdraagt over de
onderwijskundige ambities van de school en
merken op dat ‘het personeel serieus wordt
genomen en wordt betrokken bij de uitwerking
van de visie’.
Locatiedirecteur Harry Noppers herkent dit
beeld: ‘We hebben het goed met elkaar’. Hij ziet
op school ‘een gezonde cultuur van humor en

hard werken’. De kwaliteit van het team is de
bepalende
factor
voor
de
goede
schoolresultaten. Daarnaast geeft het team van
Nuborgh College Veluvine gezamenlijk richting
aan de onderwijskundige visie, wat weer wordt
ondersteund door de structuur op de school: de
opzet van het gebouw en het 75minutenrooster. Tegelijkertijd geeft Noppers
aan dat het ook op organisatorisch vlak van
belang is om voortdurend open te staan voor
verbetering en te blijven professionaliseren.
Reflectie is cruciaal
‘Het best denkbare onderwijs leveren voor
leerlingen, dat is de primaire doelstelling
van het Veluvine’, zegt Noppers. ‘Centraal
staat het leren van leerlingen. Wat daarbij
bovenaan staat, is de kwaliteit van het team,
dat ontwikkelgericht is.’ Juist dát bepaalt
volgens hem de kwaliteit van het onderwijs. ‘We
zijn een goede werkgever omdat we met elkaar
de overtuiging hebben dat dat essentieel is om
docenten zo goed mogelijk hun werk te laten
doen.’
De focus op kwaliteit begint bij het aannemen
van de juiste medewerkers, geeft de
locatiedirecteur
aan.
Niet
alleen
vakbekwaamheid, maar juist ook reflectie is in
zijn ogen een sleutelfactor: ‘Reflectieve
vaardigheden zijn het startpunt voor
ontwikkeling. We zoeken bewust naar
ontwikkelgerichte docenten die open staan
voor nieuwe ideeën.’ Deze focus op reflectieve
vaardigheden is ook ingebouwd in het
uitgebreide inductieprogramma voor nieuwe
medewerkers.
Lesbezoeken,
videointeractiebegeleiding
en
intervisie
zijn
belangrijke onderdelen van het programma.
Gezamenlijk leren vanuit reflectie is het doel.
Het ‘gezamenlijke’ is volgens Noppers een
andere belangrijke pijler voor het realiseren van
een
goede
onderwijskwaliteit,
‘want
samenwerken leidt tot meer creativiteit – naar
het befaamde motto één plus één is drie. Dit
zien we terug binnen de onderwijsontwikkeling
waar een docentenwerkgroep gezamenlijk de
kar trekt. De werkgroep komt met plannen en
verbetersuggesties die vaak inhoudelijk zijn,
maar ook kunnen gaan over zaken als
teamsamenstelling en het opzetten van
inspiratiesessies voor de collega’s.’

Tenslotte is het opleidingsbeleid er expliciet op
gericht de onderwijsvisie te versterken. ‘Om te
zorgen voor een blijvend effect van externe
trainingen en opleidingen’ legt Noppers uit,
‘wordt het concept van train-de-trainer
gehanteerd. Met het oog op verdere
professionalisering, neem didactisch coachen,
wordt één collega opgeleid die vervolgens zijn
kennis binnen school uitdraagt als interne
trainer en expert.’ Noppers benadrukt dat deze
vormen van professionele ontwikkeling en
samenwerking er ook voor zorgen dat banen in
het onderwijs interessant blijven.

Wat medewerkers zeggen over het Veluvine:
• De input van werknemers wordt gewaardeerd
• Betrokken bij de persoon en diens ontwikkeling
• Goede samenwerking tussen collega’s
• We worden meegenomen in de visie
• De schoolleiding werkt vanuit vertrouwen
• Je wordt gezien, gehoord en gekend

Docenten denken mee
‘Leerdoeldenken’ is het uitgangspunt van de
onderwijskundige visie en alle leeractiviteiten
op het Veluvine zijn daarop gebaseerd. Doel is
om de autonomie en competentie van
leerlingen te vergroten om uiteindelijk
zelfregulerende vaardigheden te ontwikkelen.
Leerlingen krijgen inzicht en invloed op hun
eigen leerproces en zijn samen met de docent
verantwoordelijk voor het leren.
‘Leerdoelen, en dus niet de leermethodes van
uitgeverijen, zijn bepalend voor hoe curricula
eruit zien. De invoering van leerdoeldenken
betekende feitelijk dat de huidige curricula
moesten worden herschreven’, aldus Noppers.
Hij erkent dat dat een flinke klus was voor
docenten.
De medewerkers van het Veluvine werden
daarom al in een vroeg stadium meegenomen
in de plannenmakerij. ‘De uitgangspunten
en
het
belang
van
leerdoeldenken
stonden voorop. Er werd tevens aandacht
besteed aan het expliciet maken van begrippen
zoals differentiatie, maatwerk en flexibilisering,
om onduidelijkheid omtrent terminologie
te voorkomen. Na deze eerste fase, werden
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medewerkers actief betrokken bij de verdere
ontwikkeling van de plannen’, legt Noppers uit.
Docenten kregen intensieve ondersteuning bij
de concrete uitwerking van de curricula.
Essentieel was ook het vrijmaken van de
benodigde tijd voor het gezamenlijk
herschrijven van de curricula. Hierbij speelde de
docent, als vak-expert én pedagoog, een
centrale rol.
Bovenstaand voorbeeld is kenmerkend voor de
werkwijze op Nuborgh College Veluvine.
Medewerkers worden gemotiveerd door al in
een vroeg stadium betrokken te worden bij
plannen en te worden aangemoedigd om met
verbetervoorstellen te komen. Ideeën worden
serieus genomen en medewerkers voelen zich
gehoord en gezien. De schoolleiding is
zichtbaar en aanwezig. Iedereen is welkom om
bij de schoolleiding binnen te lopen om te
sparren
over
ideeën
of
uitdagingen.
Persoonlijke betrokkenheid is onderdeel van de
cultuur. Er is oog voor zowel de persoon als voor
de professionele ontwikkeling van werknemers.
‘We zijn een goede werkgever omdat we
met elkaar de overtuiging hebben dat
dat essentieel is om docenten zo goed
mogelijk hun werk te laten doen om
uiteindelijk het best denkbare onderwijs voor
leerlingen neer te zetten.’
• Harry Noppers, Nuborgh College Veluvine

Blijvend professionaliseren
Reflectie is een thema dat ook terugkomt in het
handelen van de schoolleiding. Er wordt veel
gedaan om de medewerkers te faciliteren hun
werk op een goede manier uit te voeren. En dat
betekent voor de schoolleiding dat de schoolorganisatie ook zelf voortdurend bezig is met

professionalisering en verbetering. Noppers: ‘Zo
staan naar aanleiding van het onderzoek van
Topwerkgever-VO een aantal thema’s hoog op
de agenda, zoals meer aandacht voor werkdruk,
het aanscherpen van enkele HR-processen en
het verder verbeteren van de feedbackcultuur.’

Harry Noppers, Locatiedirecteur Veluvine

Samenhangend systeem
Het Veluvine heeft nauwelijks vacatures,
medewerkers verbinden zich voor langere tijd
aan de school en zijn gemotiveerd zich verder
te ontwikkelen, het ziekteverzuim is laag en de
schoolresultaten zijn uitstekend.
Het is het samenspel van factoren dat maakt dat
het Nuborgh College Veluvine succesvol is wat
betreft kwaliteit van onderwijs en kwaliteit van
werkgeverschap. De verschillende factoren
versterken elkaar: de structuur en de cultuur, de
visie en het vertrouwen van het management,
de wijze waarop medewerkers worden
betrokken
bij
besluitvorming
en
de
weldoordachte manier van professionalisering
van zowel de medewerkers als de organisatie
zelf. Al met al is duidelijk dat het werkplezier
hier hoog is. Op het Veluvine zijn de
medewerkers bevlogen en uiteindelijk zijn het
de leerlingen die daar de vruchten van plukken.

Topwerkgever-VO is ervan overtuigd dat scholen die
focussen op goed werkgeverschap bijdragen aan het
verminderen van het lerarentekort en aan het verbeteren
van de onderwijskwaliteit. Professionele docenten zoeken immers naar een schoolorganisatie waarin ze
de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om goed onderwijs te bieden. Met ons
certificeringsonderzoek willen we goed werkgeverschap in het VO erkennen en ondersteunen. Meer
informatie: • info@topwerkgever-vo.nl • www.topwerkgever-vo.nl •
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