
De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4

Voor toekomstbestendig onderwijs
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Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten bij kinderen. Dit wordt keer op keer 

aangetoond. Met begrippen als ‘professioneel kapitaal’, ‘lerende organisatie’ en ‘professionele leergemeenschap’ 

pogen we om onder woorden te brengen wat intussen evidence based is: als professionals in teamverband 

samen werken aan steeds beter onderwijs, komt dit de ontwikkeling van de leerlingen enorm ten goede; hun 

eigen ontwikkeling en die van de school. Aan de schoolleiding de boeiende opdracht om dit proces op gang te 

brengen, te leiden en te organiseren. Via-4 is een methodiek, voorzien van een digitale omgeving, om dit proces 

te ondersteunen. Via-4 zorgt ervoor dat onderwijsverbetering efficiënt wordt georganiseerd, dat opgebouwde 

kwaliteit wordt geborgd, dat planmatig wordt geïnnoveerd en dat op moderne wijze kan worden samengewerkt. 

Onderwijsverbetering efficiënt organiseren
Als onderlinge afstemming over de uitvoering van procedures nu eens van de agenda van teamvergaderingen zou 

kunnen verdwijnen, hoeveel tijd krijg je dan beschikbaar? Bij de invoering van Via-4 worden teamvergaderingen 

veel effectiever en efficiënter. Projectgroepen zijn voortvarend bezig met hun verbeterplan en zorgen ervoor dat alle 

belangrijke voortgangsinformatie digitaal toegankelijk is. Teamleden die inbreng willen leveren, uiten dat digitaal. 

Opgebouwde kwaliteit borgen
Als de school alle relevante kwaliteitsindicatoren overzichtelijk en voor iedereen toegankelijk in beeld heeft gebracht, 

kunnen deze de basis vormen voor kwaliteitsborging. Als deze indicatoren vervolgens actueel en digitaal beschikbaar 

zijn in de vorm van kijkwijzers, kunnen ze gebruikt worden om nieuwe leraren snel in te werken en om bij functionerings- 

en beoordelingsgesprekken duidelijke criteria te hanteren. Daarnaast worden ze gebruikt bij de periodieke 

kwaliteitsevaluaties.  Via-4 maakt op deze manier het werken met kwaliteitskaarten, waar zoveel tijd in gaat zitten, overbodig. 

Planmatig verbeteren en innoveren
Leraren willen inbreng hebben in de kwaliteitsverbetering op de eigen school. Dat moet de schoolleiding mogelijk maken en 

ondersteunen, onder andere door faciliteiten voor projectmatig innoveren ter beschikking te stellen. Via-4 is zo’n methodiek 

die onderwijsverbetering door projectgroepen van leraren ondersteunt. Doelen worden concreet gesteld als beoogde 

resultaten en gewenste effecten. De activiteiten en opbrengsten van de projectgroepen zijn voor iedereen te volgen. 

Samenwerken live en digitaal
Je komt tot de beste resultaten als je kunt samenwerken met andere professionals. Maar niet iedere collega is altijd 

aanwezig op school en leraren willen steeds meer op hun zelf gekozen momenten kunnen samenwerken. Daarom is 

Via-4 bij uitstek geschikt om ‘live’ ontmoetingen te kunnen afwisselen met ‘digitale samenwerking’. En niet in de laatste 

plaats is het belangrijk dat ook niet-groepsleden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een bepaald project.

De school als professionele leergemeenschap
Planmatig handelen met het Klaverblad van Via-4 
De methodiek van Via-4 behelst vier fasen die als een klaverblad getekend kunnen worden:

Dit Via-4 Klaverblad is een variant op de Plan-Do-

Check-Act cyclus. Daardoor is Via-4 een methodiek 

die geheel afgestemd is op het realiseren van integrale 

kwaliteitszorg op school. 

Ofwel: schoolontwikkeling wordt op deze manier 

planmatig aangepakt.

 

 

Voorbereiden: 

- Verbeteronderwerpen bepalen 

- Selecteren 

- Doelen stellen 

- Projectplan opstellen

Ontwikkelen: 

- Onderzoeken 

- Uitproberen 

- Beschrijven 

- Voorstellen

Implementeren: 

- Communiceren 

- Aanschaffen 

- Trainen 

- Invoeren en borgen

Reflecteren: 

- Analyseren 

- Evalueren 

- POP-input 

- Wensen ter verbetering

Via-4 is een methodiek voor schoolorganisatie en –verbetering, vanuit de LEAN-principes: 

  -  Efficiënt werken levert overzicht en duidelijkheid, waardoor werkdruk vermindert.

  -  Alle processen zijn gericht op samenwerken aan verbetering van het onderwijs.
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De vier fasen van Via-4
Fase 1: Voorbereiden

Bij de start van het werken met Via-4 worden het 

schoolplan en eventuele jaarplannen en andere 

plannen als uitgangspunt genomen. Als u al met 

Via-4 werkt, vindt deze fase ieder jaar rond de 

zomervakantie plaats na evaluatie.  

In deze fase worden verbeter-, leer- en ontwikkelingsdoelen gesteld voor de komende periode. Bij ieder onderwerp 

wordt een projectgroep gevormd.  

Resultaat van fase 1 is: we weten wat we willen en wie daaraan gaat werken. Er is een projectgroep gevormd en die stelt 

als eerste stap een projectplan op. Dat plan wordt – voordat het wordt uitgevoerd – vastgesteld. In iedere school vindt 

die besluitvorming anders plaats. Bij het werken met Via-4 kunt u daarom kiezen wie deze besluiten neemt: de directie, 

het MT, het team of bijvoorbeeld een stuurgroep. Eén van hen krijgt het recht tot vaststelling van de projectplannen.

Fase 2: Ontwikkelen

In de tweede fase gaat de projectgroep aan de 

slag. Dikwijls wordt er onderzoek uitgevoerd 

op het betreffende onderwerp, wordt 

geëxperimenteerd en worden op grond daarvan 

conclusies getrokken. De overige teamleden 

kunnen in de ‘Werkwijzer’ volgen welke 

stappen de projectgroep zet en kunnen ideeën 

en suggesties toevoegen, die de werkgroep 

kan gebruiken tijdens het uitvoeren van het 

projectplan. 

Als u voor het eerst gaat werken met Via-4 kan deze fase op elk gewenst moment opgestart worden. 

Het resultaat van fase 2 is een uitgewerkt voorstel voor invoering van een verbetering in de vorm van 

een methode, werkwijze, procedure e.d. Ieder teamlid ziet dit voorstel met bijbehorende documenten. 

Op een manier die past bij de school wordt een besluit genomen op basis van het ingediende voorstel.

Teambesluit

Teambesluit
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Fase 3: Implementeren

Het besluit dat genomen is aan het eind van fase 

2, wordt in de derde fase ingevoerd. Dat kan 

bijvoorbeeld bestaan uit een training, zelf gaan 

oefenen, materialen aanschaffen, daarmee gaan 

werken, een proces opstarten of volgens een 

bepaalde procedure verbeteren.

De projectgroep zorgt nog voor een belangrijk document: het ‘borgingsdocument’ dat – na vaststelling – voor het 

hele team toegankelijk wordt, zodat duidelijk blijft welke keuze er gemaakt is en op grond van welke argumenten. De 

succesindicatoren van het borgingsdocument worden geïntegreerd in de ‘KijkWijzer’. Zo is het kwaliteitszorgsysteem 

meteen verrijkt met de opbrengsten van het projectplan.

Het resultaat van fase 3 is: we doen wat we hebben afgesproken.

Fase 4: Reflecteren

In de vierde fase vindt de evaluatie plaats door 

middel van reflectie op wat wel en wat niet werkt, 

welke procedures, methoden en dergelijke het 

beoogde resultaat realiseren en welke niet. 

Individuele reflectie vindt plaats bij het functionerings- of POP-gesprek. De scores van de leraar en die van de 

schoolleider op de KijkWijzer worden met elkaar vergeleken en – in het gesprek – worden conclusies getrokken. 

  

De KijkWijzer:
Vragenlijst bestaande uit alle succesindicatoren, afgeleid uit alle borgingsdocumenten. Uiteraard kunt u deze vragenlijst 

zowel op papier als geheel gedigitaliseerd invullen. De schoolleider of IB-/ZC-er kan dit bijvoorbeeld doen tijdens een 

klassenbezoek. Of de leraar vult de KijkWijzer in als voorbereiding op een functioneringsgesprek.

Borgingsdocument:
Document waarin het team afspraken over de inrichting en uitvoering van het onderwijs heeft vastgelegd. Hierin staan:

  - Beoogd resultaat of bedoeld effect.

  - Toepassingsgebied, zoals een bepaalde bouw, een vakgebied, of bijvoorbeeld voor de  communicatie met ouders.

  - Extra informatie, met o.a. verwijzingen naar andere informatiedragers.

  - Succesindicatoren: belangrijke aspecten die het team heeft aangemerkt als sterk bepalend voor succes ten opzichte      

     van het beoogde resultaat.

Teambrede reflectie vindt minstens jaarlijks plaats. Daartoe worden alle scores op de KijkWijzer verzameld en 

gerapporteerd. In een teamvergadering, dikwijls aan het eind van het schooljaar, worden besluiten genomen over 

aanpassing, herziening, verbetering en borging, door de scores op de KijkWijzer te vergelijken met de doelen, beoogde 

resultaten en gewenste effecten.

Teambesluit

Teambesluit
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Gaan werken met Via-4
C-LION Onderwijsadviesdiensten ondersteunt u bij het invoeren en werken met Via-4, onder andere op de volgende manier:

  -  Invoeren bestaand schoolplan in de WerkWijzer

  -  Implementeren van de methodiek Klaverblad in het managementproces

  - Aanscherpen onderwijsbeleid en innovatiestimulering in het realiseren van een ‘professionele leergemeenschap’

Meer weten?
Neem contact met ons op.
 

 

Hoofdvestiging 

C-LION 

Paardeweide 5 

4824 EH Breda 

Nederland

Postadres 

Postbus 3284 

4800 DG Breda 

Nederland

www.c-lion.nl 

info@c-lion.nl 

tel +31 (0)76 5430060 

Deze informatiebrochure is opgesteld 

onder voorbehoud van wijzigingen. Aan 

deze brochure is uiterste zorg besteed, 

aan mogelijke onjuistheden kunnen echter 
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