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Wat maakt het Nederlandse onderwijs 

speciaal?
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Van systemen en structuren …
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Deregulering: 

• Een terugtrekkende overheid

• Leidt tot meer verantwoordelijkheid en autonomie voor 

schoolbesturen

• Die zich vervolgens wel moeten verantwoorden over resultaten

• En weten dat de kwaliteit van de leraar daar een van de 

belangrijkste factoren in is …

• En daar dus op 

•  sturen en controleren



Zeggenschap over eigen leren
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(Bron: De staat van de leraar 2015)



Zeggenschap over onderwijsverbetering
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(Bron: De staat van de leraar 2015)



Eigenaar van de koers van de school
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(Bron: De staat van de leraar 2015)



via professionals …
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Het stuur terug aan de professional …

Als individu



Naar collaboratieve culturen



Leraren met Lef

12



Professionele ruimte: Wat is daar voor nodig?
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• Mentale modellen
• Vertrouwen = 

Borging van
• Intentie 
• Competentie

• Nieuwe kwaliteiten

Beter onderwijs
Beter leren



Beelden over leiderschap



Het organigram van de school?

Leraren

College van Bestuur

Directeuren

Teamleiders

Formeel, positioneel

LB

LD

LC



Basisvoorwaarde: Vertrouwen

Vertrouwen en controle: complementair en concurrerend

• Contractueel of berekenend vertrouwen

• ‘Echt’ vertrouwen

• Relationeel vertrouwen

• Praktijkvertrouwen

• Rolvertrouwen

Vertrouwen in competentie 

Vertrouwen in intentie: 

• Toewijding, integriteit en 

welwillendheid

• Empathie

(Byrk & Schneider 2002, Bottery 2003, Nooteboom 2006)



De intentie van leraren?

Vrijblijvendheid is kenmerk van de 
(school)cultuur.

Het ontbreekt aan kwaliteitsbesef!?

Als professionals het zelf niet doen, doen 
anderen het!

Tijd voor een pedagogische 
tuchtcommissie!?

Kwaliteitsborging door professionals zelf!



De intentie van professionals

Drie logica’s (Freidson, 2001)

• De vrije markt

• Bureaucratie

• Professionals: eigen logica

Bijzondere positie en werk van professional vraagt om eigen logica en 

eigen sturing

Kwaliteitsborging van binnenuit

Professionele autonomie om in het werk professionele keuzes te maken



De competentie van leraren:

Een bizarre beroepsstructuur
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Gevolg 1: stress en uitval

Geen geleende orde meer

Een eenzaam beroep

Na een jaar als invaller gewerkt te hebben, kreeg Nienke de gelegenheid om op de 
invalschool te blijven. Echter niet met haar eigen klas, maar twee dagen voor groep 3/4, één 
dag voor groep 1/2 en één dag voor groep 5/6. Waar een gemiddelde leraar een 
combinatiegroep vaak al lastig vindt, stond Nienke voor de opdracht om met drie 
combinatiegroepen van verschillende niveaus te werken, zodat ze wekelijks met zo’n 90 
verschillende kinderen werkt. Nu een jaar verder heeft ze nog steeds drie verschillende 
klassen, maar wel van hetzelfde niveau: groep 1/2. 
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Gevolg 2: geen focus op groei
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Gevolg 3: Controle vs creativiteit
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“Many new teachers went through their first months

of school believing that they should already know how

their schools work, what their students need and how

to teach well. When they had questions about their

schools and their students, they eavesdropped on

lunchroom conversations and peered through

classroom doors seeking clues to expert practice.

Having no access to clear answers or alternative

models compromised the quality of their teaching,

challenged the sense of their professional

competence, and ultimately caused them to question

their choice of teaching as a career.” (Johnson and

Kardos, 2005, p.13)
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Gevolg 4: focus op selectie
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Zorgen over de kwaliteit van 
leraren leidt tot nadruk op  

‘Selecting the best …’ 

(instroomeisen, selectie aan de 
poort, masterniveau, universitaire 
pabo’s, …)

In plaats van het ondersteunen 
van de ontwikkeling van leraren 
na afloop van de lerarenopleiding

‘Developing the best …’



gevolg 5: het is de schuld van de 

lerarenopleiding
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Als leraren falen is het de schuld van de initiële lerarenopleiding

 Aanpassen: het curriculum wordt nog meer gericht op overleven -

instrumenteel

 Verdedigen: ivoren toren



De concerns van de leraar

Inductie

Ondersteuningsstructuur

Carrière- en loopbaan-
structuur

Competentiestructuur

Lokale schoolstructuur en 
-cultuur
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opleiding

Leven lang leren

Het beroep als continuum

Worden … Zijn … Blijven en doorontwikkelen …



Vier leertheorieën

Behaviorisme Cognitivisme Soc-

constructivisme

Connectivisme

Gedrag Kennis 

verwerven

Interactie en 

collectief leren

Verbindingen en 

netwerken

Focus op exploitatie, routine Focus op exploratie, innovatie

Leren en werken gescheiden

Schools, formeel

Lineair, 

Gesloten: vooraf gedefinieerde 

uitkomst (bedachte innovatie)

Deficiëntie focus

Individu

Leren en werken geïntegreerd

Divers

Circulair, 

Open: ongedefinieerde uitkomst 

(ontdekkende innovatie)

Innovatie focus

Collectief

(Marjan Vermeulen, 2016)

Leraar ‘under controle’ Leraar ‘in controle’



Waar zitten de witte vlekken in jullie 

organisatie?
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Ondersteuningsstructuur

Drie bronnen van leren:

•Ervaring en praktijk

•Theorie (boeken, artikelen, film, 

onderzoek, …)

•Van collega’s, peers



Leren van ervaring



De competentie van leraren?
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Ervaring 
leidt tot routine

Deliberate practice
leidt tot excellentie

Praktijkschok 
leidt tot uitval



Leren van peers
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Leren van peers
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Samenwerken en leren



Leren van peers

Doorbreek het isolement!
Bv. InnovatieImpuls Onderwijs:

Doorbreken van de leerstof-jaarlaag
structuur

Inzet van onderwijsassistenten

Geeft tijd voor

• Passend onderwijs

• Onderwijsontwikkeling

• Collegiaal overleg
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Leren van theorie

www.lerenmetelkaar.nl/leer-werk-kaarten



Bronnen van leren
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Leren vindt plaats 

in:

Praktische context Sociale context Theoretische context

Leren start met: Praktijkervaringen (trial 

& error), reactie op 

feedback

Voorbeelden, uitwisseling Kennis nemen (van

theorie, onderzoek, 

concepten, modellen, 

…)

Leren van: Zelf Nabije anderen Verre anderen

Type kennis: ‘Practical wisdom’ Gedeelde kennis Theoretische kennis

Hulpvragen: Hoe kan ik nieuwe

ervaringen creëren?

Hoe kan ik meer 

feedback verzamelen?

Hoe kan ik zicht krijgen 

op good practices van 

collega’s?

Waar kan ik mezelf 

blootstellen aan 

enthousiaste verhalen?

Welke bronnen heb ik 

ter beschikking?

Wat vinden deze 

bronnen van mij?

Actoren: Starter, mentor/coach Collega’s, andere starters Experts

(Koffeman, 2015; EC, 2010)



Structuur of cultuur
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Professionalisering als aparte activiteit

• P&O, HRM en HRD afdeling

• Een interne scholingsacademie

• Professionaliseringsplannen

• Professionaliseringsbudgetten

• Persoonlijk scholingsbudget (500-600 Euro)



Stichting Leerkracht en Lesson study

Samen lessen voorbereiden

Bij elkaar kijken

Samen resultaten analyseren en bespreken

Lesson Study

Het werk lerend organiseren!

En daarbij schotten doorbreken
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Gedeeld leiderschap in scholen



Leraarschap: Twee typen taken

Primaire rol: ondersteunen, sturen en voeden van het leren van leerlingen

Secundaire rol: lid van een moderne professionele organisatie en een 
modern beroep (TALIS 2010):

• Leraar als onderzoeker

• Leraar als collega (collegiale feedback)

• Leraar als innovator

• Leraar als samenwerker

• …

• Leraar als leider – teacher leadership

‘the process by which teachers, individually and collectively, influence their 
colleagues, principals, and other members of school communities to improve 
teaching and learning practices with the aim of increased student learning and 
achievement”

(York-Barr & Duke, 2004)

Ik en mijn leerlingen
vs

Ik en mijn collega’s



Dat vraagt nieuwe kwaliteiten

• Diepgaande kennis van leren, lesgeven en begeleiden

• Deskundigheid m.b.t. curricula en de ontwikkeling daarvan

• Kennis van onderzoeksuitkomsten en onderzoeksprocessen

• Kennis van organisaties, organisatieprocessen en veranderprocessen

• Kennis over professionaliteit en leren van leraren

• Kennis van context en omgeving (helicopterview)

• Ondernemerschap en leiderschap

• Bereidheid om verantwoording af te leggen over de kwaliteit van het 

(collectieve) handelen

• Gerichtheid op kennisdelen

• Analyserend ipv oplossingsgericht (duurzaam ipv ad hoc)



Leiderschapskwaliteiten: 

Dat zit niet in de opleiding

Dus valt er nog iets 

te ontwikkelen!

Aandachtspunt voor

• Leraren die hun leiderschap 

willen vormgeven

• Leidinggevenden die het 

leiderschap van docenten 

willen stimuleren



Vormen van leiderschap van leraren

Als onderdeel van de organisatiestructuur?

Role based teacher leadership

Enkele leraren die een leiderschapsrol pakken

• Op basis van selectie en benoeming

• Met formeel mandaat

• Een duidelijk onderscheid tussen leiders en volgers: Ik wel, jij niet

Als onderdeel van de organisatiecultuur?

Community based teacher leadership

Leiderschap is collectief belegd bij het team

• In potentie kan iedereen een leiderschapsrol pakken

• Op een bepaald moment, een bepaald thema

• Leiders en volgers wisselen
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www.hva.nl/kc-onderwijs-opvoeding


