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Maak je als bestuurder 

het verschil?

Hoe maak je als bestuurder 

het verschil?
Reflecties bij het afscheid van een onderwijs-bestuurder
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INHOUD
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Supermannen en supervrouwen

De impact van bestuurders

Een schakelprobleem

Hoe maak je het verschil?

• Focus op leren

• Het brede perspectief

• Een rechte rug

… maar daar heb je geen bestuurders 

maar mensen voor nodig!



3



EEN PARADOX?
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De bestuurder als 

sleutelpersoon

“bevoegd gezag”

De leraar als 

sleutelpersoon

“account for about 

30% of the variance. 

It is what teachers 

know, do, and care 

about which is very 

powerful in this 

learning equation”
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RELATIE BESTUUR EN 

ONDERWIJSKWALITEIT
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• Ten hoogste indirect (via 

schoolleiders en schoolklimaat)

• De omgeving als sleutelvariabele: 

betrokkenheid bij besluitvorming, 

sociaal kapitaal

• Onderscheid bestuur-schoolleider?

• Kleinschalig en contextspecifiek

• Geen generieke uitspraken

 Dus geen generieke aanbevelingen



KERNVRAAG
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Hoe ondersteunen 

schoolbestuurders leraren 

om superman en 

supervrouw te zijn voor 

hun leerlingen?

“Hoe help ik als 

bestuurder leraren om het 

verschil te maken?”



VOORBEELD 1: VORMING
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Vorming van leerlingen = het ontdekken van 

je ‘vormgeverschap’ t.a.v. de wereld en je 

eigen leven

Hoe draagt een schoolleidersopleiding daar 

aan bij? 

Hoe dragen bestuurders daar aan bij?



VOORBEELD 2: LEERLINGEN ALS 

COMPETENTE REBELLEN
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Creatieve  dwarsdenkers en constructieve 
neezeggers

Wat betekent dat voor

• Leraren?

• Schoolleiders?

• Bestuurders?

Rolmodel!



EEN SCHAKELPROBLEEM …
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?

?

OF EEN COMMUNICATIEPROBLEEM?

bestuurder

leerling

leraar

schoolleider



HOE MAAK JE HET VERSCHIL ALS 

BESTUURDER? - 1
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De kwaliteit van het onderwijs in de school wordt bepaald door de 

kwaliteit van de professionals in de school

 FOCUS OP HET LEREN VAN PROFESSIONALS EN HET 

VERSTERKEN VAN HUN AGENCY

Niet als apart proces, maar als habit of mind, vanzelfsprekendheid

Geïntegreerd in het dagelijks werk



EEN EENZAAM BEROEP
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SAMENWERKEN EN SAMEN LEREN
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LEREN MET EN VAN ELKAAR

Lesson study voor lerarenLesson study voor leraren, schoolleiders en bestuurders



HOE MAAK JE HET VERSCHIL ALS 

BESTUURDER? - 2
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Bewaken van het bredere perspectief van de school en haar missie

De school/scholen als geheel

De school/scholen in de maatschappelijke context

De verbinding met andere stakeholders

De bestuurder als cultuurdrager

De bestuurder als rolmodel



HOE MAAK JE HET VERSCHIL ALS 

BESTUURDER? - 3
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Obstacles are those frigthful things you see

when you take your eyes off the goal

-- Henri Ford



IS DE BESTUURDER DAARMEE 

ONMISBAAR?
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Leraren kunnen het meer en meer zelf!

Meet-up036?

Masteropleidingen

Teacher leadership

Docentonderzoekers

Hybride docenten

Een voorbeeld: 

Van lerares Nederlands naar directeur 
naar bestuurder …

en toch gewoon ‘juf’ blijven.



COMPETITIE OF COMBINATIE?
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Focus op rollen, 

verantwoordelijkheden en 

autoriteit?

‘je moet een meer bestuurlijke 

rol pakken…’ ?

Kan bestuurders in de weg 

zitten!

Het verschil maken door ruimte 

te maken voor anderen!



HOE KUNNEN BESTUURDERS HET 

VERSCHIL MAKEN?
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Door weg te blijven van het wij-zij denken

en van ingeslepen archetypen, mentale modellen en hierarchiën

door een permanente dialoog te stimuleren en aan te gaan met 

iedereen in (en buiten) de school

rond de vraag hoe we het beste onderwijs voor leerlingen verzorgen
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