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INTERVIEW WILMA WILLEMS

OnderwijsMens; recht doen aan kwaliteit!

Wilma Willems ook bekend als OnderwijsMens biedt 
perspectief door de belangen van de schoolleider, de leraar 
en het kind met elkaar te verbinden. Naast haar werk als 
extern adviseur heeft zij momenteel het veelbelovende 
platform Onderwijskwaliteit.nu ontwikkeld voor het primair 
onderwijs. Gespitst op het huidige inspectiekader en 
ingericht door Bart Willems en Thomas Muller.
‘Onderwijskwaliteit behaal je door jezelf systematisch de 
vraag te stellen; Wat gaat er goed? Wat kan er beter? 
En wat móet er beter? Daarmee bereik je zelfsturing, grip op 
kwaliteit en goede afstemming op de onderwijsbehoefte van 
kinderen.’ 

DROMEN
Wilma had als kind één droom: juf worden. Die kwam uit, 
ze startte als juf, werd leidinggevende, onderwijsmanager en 
schopte het tot ondernemend onderwijsadviseur. 
Bij haar eerste opdracht als onderwijsadviseur trof ze een 
school met de inspectie-stempel ‘zwak’.  ‘Een school vol met 
lieve mensen, zonder enige structuur, maar bol van intuïtief 
handelen. Ik werd uitgedaagd tot in mijn tenen. Uiteindelijk 
hebben we onbegrip, angst en weinig geloof in het eigen 
kunnen om kunnen zetten naar kracht en zelfvertrouwen!’ 

DIGITALE ETALAGE 
‘Ik kwam daar tot het besef dat het anders en beter kon. 
Er ging zoveel energie verloren aan onnodig papiergeneuzel. 
Langzamerhand is het onderwijsportfolio concreet 
geworden met het platform Onderwijskwaliteit.nu. Zie het 
als een digitale etalage die de complete papieren winkel 
vervangt. Ik zag mensen zo struggelen met de vele rappor-
tages. Het kost veel energie, men vindt het lastig en er is 
weinig toegevoegde waarde. Het zijn veelal losse brokken, 
zonder verband en betekenis.  Hoe komen we bij de kern en 
hoe krijgen we dat helder in beeld? Ik ging brainstormen met 
Bart, hij is systeembeheerder en Thomas die als software 
engineer werkzaam is. Per 1 augustus is er een nieuw 
inspectiekader. Een school moet nu zelf laten zien dat de 

kwaliteit in orde is. Dus niet alleen via de uitslag van Cito 
toetsen, maar door het schoolklimaat, onderwijsproces, de 
resultaten, kwaliteitszorg, ambitie en financieel beheer. 
Onderwijskwaliteit.nu ondersteunt daarbij!’ 

VAN PILOT NAAR SUCCES 
Thomas licht toe: ‘We zijn begonnen met een pilot waar nu 
negen scholen aan meedoen. Iedere school kan inloggen in 
het systeem en zijn eigen huisstijl toepassen. Bij de invoer-
velden hebben we indicatoren ingevoegd die men naar eigen 
inzicht en creativiteit kan hanteren.’ Thomas is oprichter van 
Adevso, waar hij werkt aan complexe softwaresystemen.  
‘Ik heb onder andere samen met mijn schoonvader een 
Oplever App ontwikkelt. Dit is een app voor in de bouw, die 
ook alle papieren rompslomp vervangt. Men kan nu alles met 
een vloeiend proces in de tablet invoeren. De Oplever App 
en het systeem voor Onderwijskwaliteit.nu hebben gemeen 
dat ze beiden op een overzichtelijke manier de kwaliteit 
zichtbaar maken.’

Bart van Serve4u is twee jaar geleden voor zichzelf begon-
nen. ‘ICT op maat voor MKB en particulieren. Ik hou van mee-
denken en adviseren. Van techniek vertalen naar functionele 
toepassingen. Werken met Wilma is altijd interessant, zij 
roept wat ze wil en ik kijk hoe dat haalbaar is. Met zijn drieën 
hebben we precies de kwaliteiten om het tot een succes te 
maken. Het is ontworpen voor intern gebruik, maar met een 
lezerslink kan bijvoorbeeld de medezeggenschapraad ook 
meekijken. Vanmorgen had ik nog een directeur aan de lijn 
die zei; ‘Ik liet de site vanmorgen aan een invaller zien, een 
superhandige tool om de visie en aanpak van onze school op 
een concrete manier te presenteren.’ 
Wilma: ‘Er wordt door dit platform hopelijk een kritische 
dialoog op gang gebracht. De dialoog is het allerbelangrijk-
ste, alleen dan ontstaat één helder beeld voor leraren, kinde-
ren en ouders. Ik hoop dat scholen weer authentiek worden 
in de verantwoording van hun kwaliteit. Blijf bij wie je bent 
en, weet waar je voor staat. 
Op die manier profileer je en trek je de juiste mensen aan.’   
Meer weten over Wilma? www.onderwijsmens.nl
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