
ZAAM is een scholengroep die bestaat uit 23 
middelbare scholen met verschillende signaturen. 
Deze scholen verzorgen onderwijs voor ruim 11.000 
leerlingen, variërend van praktijkonderwijs tot en 
met gymnasium. Om de professionalisering en de 
samenwerking binnen de organisatie te bevorderen, 
werkt ZAAM onder andere met een reflectieverslag. 
Andrea van Steensel is vicevoorzitter van de raad 
van toezicht, Barbara Dijkgraaf is voorzitter van een 
tweehoofdig bestuur en Hanneke de Gier is rector 
van het Cygnus Gymnasium, een van de ZAAM
scholen. Samen vertellen zij welke rol zij vervullen 
bij hun gezamenlijke professionalisering.

Diversiteit
Andrea van Steensel: “De scholen van ZAAM zitten 
in vrijwel alle wijken van Amsterdam. Dat maakt dat 
we een scholengroep zijn met een grote diversiteit. 
ZAAM is decentraal georganiseerd; scholen hebben 
veel autonomie. Er is wel een duidelijke koers: 
het zo individueel mogelijk laten ontwikkelen van 

de leerlingen, maar wel in gezamenlijkheid leren. 
Je kunt als school een grote impact hebben op 
jongeren. In de periode tussen twaalf en achttien 
jaar ontwikkel je je heel erg als persoon en leg je de 
basis voor je loopbaan. Ik ben erg geïnteresseerd in 
die ontwikkeling.”

Barbara Dijkgraaf: “In die superdiversiteit  en de 
grootstedelijke problematiek  zit ook onze grootste 
uitdaging. Kansengelijkheid is een belangrijke 
ambitie van ZAAM. We hebben veel smalle scholen 
die autonoom werken. Toen ik drie jaar geleden 
voorzitter werd, bestond ZAAM een jaar of vijf. 
Het was ontstaan uit de defusie van Amarantis. 
Een van mijn belangrijkste taken was en is om te 
zorgen dat de scholen meer gaan samenwerken 
en van elkaar leren bij het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit. Tegelijkertijd kan ook autonomie 
prima bestaan, zeker als je ziet dat elke school 
weer een andere populatie bedient en ook een 
ander onderwijsconcept heeft. Directeuren moeten 

Bestuur, toezicht en schoolleiding van ZAAM professionaliseren samen

‘JE WERKOMGEVING 
DAAGT JE UIT OM JE 
TE ONTWIKKELEN’

In de Code Goed Bestuur VO staat dat bestuur en intern toezicht zich 
inzetten voor een lerende organisatie op alle niveaus. Dat is belangrijk voor 
innovatie en schoolontwikkeling. Het bestuur heeft een krachtige rol bij de 
professionalisering en de onderlinge samenwerking. Een bestuurder, rector en 
toezichthouder van ZAAM vertellen hoe zij dit vormgeven.

Tekst: Martijn de Graaff
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die vrijheid hebben. Het Cygnus Gymnasium van 
Hanneke bijvoorbeeld, is een van de meeste diverse 
gymnasia van het land. Onze scholen doen het goed. 
Het kan nog beter door kennis te delen en samen 
opdrachten als kansengelijkheid en het lerarentekort 
op te pakken.”

Hanneke de Gier: “We zijn een van de vijf gymnasia 
in Amsterdam. We staan in Oost, dat is een wijk met 
veel bewoners met een migratieachtergrond. Zoals 
Barbara al vertelde, is kansengelijkheid bij ons een 
essentieel onderdeel van het onderwijs. We willen 
zorgen dat alle leerlingen bij ons terechtkunnen. 
Er gaat veel goed, onze mensen zijn gedreven en 
enthousiast aan de slag. Mijn rol is om te zorgen dat 
de organisatie op orde is, maar ook om op de hoogte 
te zijn van alle ontwikkelingen in de maatschappij. Of 
dat nu is op onderwijsgebied of wat er in Amsterdam 
gebeurt. Je moet snappen wat er nodig is. Als je 
weet wat er in de stad en het onderwijs gebeurt, kun 
je goede plannen maken en goed sturing geven. 
Autonomie binnen de scholengroep is dan belangrijk. 
Aan de andere kant heeft het samenwerken met de 
andere directeuren zeker meerwaarde. Dat is wel 
een zoektocht, zeker in deze tijd.”

Balans en ruimte
Dijkgraaf: “De kunst is om een balans te vinden. 
Autonomie en professionele ruimte zijn goed, 
maar als je de kennis en inzichten van de gehele 
scholengroep kunt benutten, dan heeft dat een 

meerwaarde voor alle scholen. Ik denk dat die 
zoektocht niet uniek is voor ZAAM, het zal ook bij 
andere grotere onderwijsorganisaties voorkomen. De 
belangrijkste vragen die je je kunt stellen, zijn: Wat 
is het belangrijkste voor de leerling? Waar zijn zij het 
meeste mee geholpen?”

Van Steensel: “Barbara en haar collegabestuurder 
David Asser geven de directeuren de ruimte om in 
hun school hun onderwijs te maken. Dat is natuurlijk 
ook logisch, gezien de verschillen tussen wijken 
en hun populatie. Daar doorheen vlecht ze de 
verbinding dat scholen van elkaar leren en elkaar 
helpen. Als raad van toezicht sta je meer op afstand, 
maar we zorgen er wel voor dat we aanspreekbaar 
zijn en meedenken. Regelmatig praten we met de 
directeuren over hun plannen, dan kunnen we onze 
reactie geven. Dat is altijd mooi, zonder hiërarchie. 
Het bestuur is daar ook bij. Aan het einde van het 
jaar hebben we gesprekken met de directie en de 
GMR zonder bestuur.”

Faciliterend en dienend
Dijkgraaf: “De rollen en verantwoordelijkheden van 
toezicht, bestuur en directeur verschillen weliswaar, 
maar in de kern is er niet zo veel verschil als het gaat 
om de opdracht: het mogelijk maken dat leerlingen 
zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun 
toekomst. Ons motto als bestuur is faciliterend en 
dienend. Dat betekent dat we de directeuren de 
ruimte geven voor hun visie en plannen. We geven 

Barbara Dijkgraaf: ‘Een van mijn belangrijkste 
taken is om te zorgen dat de scholen meer 
gaan samenwerken en van elkaar leren bij het 
verbeteren van de onderwijskwaliteit’
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wel de kaders aan waarbinnen we willen werken. 
En je moet als bestuurder aanvoelen wanneer een 
directeur ondersteuning nodig heeft. Op die manier 
werken onze directeuren ook richting hun teams: 
ruimte geven, gedeeld leiderschap en een helder 
beeld van waar de school naartoe gaat. Loslaten en 
vertrouwen geven.”

De Gier: “Aan de ene kant wil je alles goed in kaart 
brengen en zicht houden op de ontwikkelingen van 
de scholen. Aan de andere kant is mijn baan geen 
invuloefening. Dat bedoel ik niet negatief, maar het 
gaat erom dat je als directeur ruimte en vrijheid 
krijgt. Bij sommige zaken, zoals eindexamens, kun 
je zeker dingen samen oppakken. Andere zaken 
zijn schoolspecifiek. Overigens voel ik daar de 
ruimte voor bij Barbara, ook als het gaat om mijn 
professionalisering. Ik weet vrij goed waarin ik me 
wil ontwikkelen, waar ik beter in wil worden. Ik ben 
net begonnen als rector. Wat heb ik dan nodig om 
te groeien in deze rol? Daar is zeker aandacht voor 
in onze gesprekken. Het reflectieverslag waarmee 
we werken, vind ik een aardige vorm. Ik kan mijn 
eigen verhaal op papier zetten. Ik blik terug op het 
schooljaar en op mezelf. Ik stip dingen aan en geef 
aan hoe ik me wil ontwikkelen.”

Andrea van Steensel: ‘Als raad 
van toezicht sta je meer op 
afstand, maar we zorgen er 
wel voor dat we aanspreekbaar 
zijn en meedenken’

Individuele professionalisering
Dijkgraaf: “Dat is ook hoe we het reflectieverslag 
inzetten voor de beoordelingsgesprekken: 
terugkijken en vooruitblikken. En dat op twee niveaus. 
Ten eerste kijk je naar je rol. Wat waren de ambities? 
Wat hebben we bereikt? Welke factoren hebben 
een rol gespeeld bij het wel of niet behalen van die 
ambities? Hoe heeft dat het onderwijs beïnvloed? 
Als tweede kijk je naar je persoonlijk functioneren, 
bijvoorbeeld naar de dilemma’s waar je voor hebt 
gestaan en wat dat met jou heeft gedaan. Wat heb 
je jezelf voorgenomen aan het begin van het jaar en 
hoe is dat uitgepakt? Als derde kijk je vooruit: welke 
ambities en voornemens heb ik? En wat ga ik doen 

aan professionalisering? Zo’n reflectieverslag kost tijd, 
maar het is een waardevol instrument omdat het je 
uitdaagt te reflecteren en te kijken naar je leerpunten. 
En het is dus input voor het gesprek, in mijn geval met 
de raad van toezicht. Hanneke heeft op basis van het 
reflectieverslag haar gesprek met mij.”

Van Steensel: “Ik vind het mooi dat het 
reflectieverslag niet is opgezet om alleen terug te 
kijken naar de afspraken die zijn gemaakt. Het gaat 
ook om de context van het heden en de lijn naar de 
toekomst. De beoordeling is geen kille afrekening. 
Het gaat om het gesprek; dat je samen kijkt hoe je 
elkaar kunt helpen. Als raad van toezicht hebben we 
dat gesprek met Barbara en haar collegabestuurder. 
Op basis van het verslag en het gesprek maken we 
nieuwe, haalbare doelen voor het jaar daarop. Dit 
denken past in het koersplan: er is een PDCAcyclus, 
daarin staat de ontwikkeling van ZAAM centraal. Hoe 
leer je als geheel, als teams en als individuen? Op 
welke manier betrek je de verschillende geledingen 
bij de organisatieontwikkeling? De basis is: waar 
gaat ZAAM naartoe en wat betekent dat voor de 
individuele scholen en voor de professionalisering?”

Dijkgraaf: “We willen de directeuren een 
gezamenlijke basis meegeven aan kennis en 
ondersteuning, waarbij we rekening houden dat 
er vraagdifferentiatie is. De ene directeur heeft 
praktische hulp nodig, de ander juist op strategisch 
niveau. Binnen de ZAAM Academie zijn we bezig een 
dergelijk divers aanbod te creëren.”

Vrijheid
De Gier: “Zo’n reflectieverslag past bij mij omdat 
je je eigen verhaal kunt vertellen. Met Barbara heb 
ik het verslag onlangs besproken, samen met een 
enquête die onder medewerkers is gehouden. Je 
onderzoekt samen je eigen functioneren. Wat heb ik 
nodig? Wat zou ik willen? Wat betekent dat voor mijn 
professionalisering? In het gesprek legt Barbara ook 
weer andere accenten, bijvoorbeeld wat het betekent 
om eindverantwoordelijk schoolleider te zijn. Een 
belangrijke vraag is ook welke ruimte je binnen 
ZAAM krijgt om eindverantwoordelijk te zijn. Barbara 
gaf al aan dat de organisatie misschien wat te veel 
op zekerheid is ingericht. Kan dat losser? Hoe kun je 
daar als scholengroep mee omgaan? Die cultuur is 
ontstaan in een bepaalde fase van de organisatie. Nu 
is onze gezamenlijke zoektocht om meer ruimte te 
geven en te krijgen.”
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Dijkgraaf: “In het gesprek met Hanneke stonden 
loslaten en vertrouwen centraal. Meer vrijheid 
geven. Aan de andere kant vragen onze directeuren 
om richting te geven aan de organisatie. Dat 
is een fijne balans waar je zorgvuldig mee om 
moet gaan. Je moet continu het gesprek voeren 
en oog hebben voor de vraagdifferentiatie 
waar Andrea het al over had. Met elke directeur 
maken we individuele afspraken over zijn of haar 
ontwikkeling. We stimuleren ook dat ze deelnemen 
aan intervisiegroepen. Dat is een mooie manier 
om van elkaar te leren en om samen te ideeën te 
ontwikkelen over goed onderwijs.
De reflectieverslagen en de gesprekken leveren 
een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling die 
we doormaken. Dat geldt ook voor mijn gesprek met 
Andrea en de voorzitter van de raad van toezicht. 
Net als ik doe bij Hanneke, spreekt de raad van 
toezicht met mensen om mij heen. Dat levert een 
mooi, inhoudelijk gesprek op over vragen als: 
Wat heb ik over mezelf geleerd tijdens deze crisis? 
Wat was lastig? Voor mij was dat het aangaan van de 
verbinding met de organisatie. Normaal gesproken 
komen we veel op scholen en spreken we mensen. 
Contact leggen is dan makkelijker. Dat lukt nu 
veel minder.”

Toezichtvisie
Van Steensel: “Als raad van toezicht werken we ook 
met het reflectieverslag. Als een toezichthouder naar 
de tweede termijn gaat, vragen we onder andere 

het bestuur en de GMR om een review te geven. 
Wat hebben jullie gemerkt van deze toezichthouder? 
En wat verwachten jullie? Vorig jaar hebben we een 
toezichtvisie opgesteld, ook omdat er een nieuwe 
voorzitter en nieuwe leden in de raad kwamen. Die 
visie willen we er regelmatig bij pakken om te zien 
of we nog goed in onze rol zitten, bijvoorbeeld als 
het gaat om de samenwerking met het bestuur. De 
toezichtvisie geeft ook aan hoe we toezicht willen 
houden. Daardoor krijg je scherp welke kennis en 
ervaring je binnen de raad van toezicht wilt hebben. 
Hebben we iemand nodig die expert is op het gebied 
van governance of financiën? Of hebben we juist 
behoefte aan een inhoudelijk expert? De visie zorgt 
ervoor dat we ons kunnen scholen op de lacunes.”

Dijkgraaf: “Het begint en eindigt met de kwaliteit 
van je onderwijs. De vragen die je telkens hebt 
te stellen, zijn: Wat is goed onderwijs? Wat 
hebben onze leerlingen nodig? Wat hebben 
onze leraren nodig? Dat vraagt om visie en 
leiderschap, op alle niveaus. In dat proces zitten 
we. We zijn bezig met een nieuw koersplan. 
Daarin willen we verbinding leggen tussen de 
strategie voor ZAAM en leiderschapsontwikkeling 
en professionalisering. Het hangt allemaal met 
elkaar samen. Je werk omgeving daagt je uit om 
je te ontwikkelen. De dilemma’s die je tegenkomt, 
zorgen ervoor dat je je bewust wordt van je 
professionaliseringsbehoeften. Reflectie en de 
gesprekken daarover zijn de motor in dat proces.” 

Hanneke de Gier: 
‘Zo’n reflectie verslag past bij mij, 
omdat je je eigen verhaal kunt vertellen’
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