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De leraar als Superheld?

Uitkomsten van onderwijs (PISA rankings)

Migratie

Diversiteit en segregatie

ICT en nieuwe media

Uitval en rendement

Doorgaande leerlijnen

Ouderparticipatie

Inclusief en passend onderwijs
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Inhoud

• Wat maakt de Nederlandse leraar 

speciaal?

• Zeggenschap en leiderschap

• Vertrouwen: intentie en competentie

• Een definitie van kwaliteiten



De positie van de leraar in het Nederlandse 

onderwijs?
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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)



Beelden over leiderschap



Leiderschap als biljarten

LEIDERS: Bovengeschikten die over leiderschapscapaciteiten 
beschikken en er voor zorgen dat de ondergeschikten in de juiste 
(actie)stand staan zodat de doelen van de organisatie behaald worden. 

UITGANGSPUNT: Management staat centraal

•Mijn organisatie

•Strategie en omgeving

•Helicopterview

•Controle: Rationaliteit en 
meetbaarheid

De manager als biljarter en 
medewerkers als biljartballen

Maakbaarheid als onderliggende illusie
12



Scholen als hierarchische organisaties?

Leraren

College van Bestuur

Directeuren

Teamleiders

Formeel, positioneel



De roep om professionele ruimte
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Flipping the system:

Bestuurders en managers leggen

verantwoording af aan leraren

Voorwaarde: 

Leraren nemen 

verantwoordelijkheid
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Via professionals …
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Het stuur terug aan de professional …

Als individu



Naar collaboratieve culturen



Leraren met Lef
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Professionele ruimte: Wat is daar voor nodig?
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• Leiderschap van leraren
• Vertrouwen
• Een visie op kwaliteit

Beter onderwijs
Beter leren



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



Gedeeld leiderschap in scholen



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



Vertrouw ons maar …

Kwaliteit & intentie



De kwaliteit en competentie van leraren?
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Ervaring 
leidt tot routine

Deliberate practice
leidt tot excellentie

Praktijkschok 
leidt tot uitval



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 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!



Intentie en vertrouwen?
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Opbrengstgerichte verantwoording

• Verantwoording via externe kwaliteitszorg adhv indicatoren/standaarden

• Conserverend: Belemmert innovatie en ontwikkeling (’kan niet vanwege 

de Inspectie’) 

• Externe kwaliteitsindicatoren zeggen weinig over wat leraren intern 

definiëren als ‘kwaliteit’: vervreemding en gescheiden werkelijkheden

• Kwantitatieve data versus kwalitatieve betekenis: wie geeft betekenis?



Binnen jullie ROC?

‘Vertrouw ons!”’ 

Op basis waarvan kunnen leerlingen, ouders, 

inspectie, ministerie vertrouwen hebben in jullie 

competentie en intentie?

Hoe kan dat (verder) ontwikkeld worden?
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Vertrouwen en het leiderschap van leraren
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De leraar als sleutel voor onderwijsontwikkeling: belangrijkste 

gesprekspartner voor de inspectie?

Betekenis, eigenaarschap en dialoog

Eigen collectieve definitie van ‘kwaliteit’!

Het kwalitatieve verhaal! ‘Narratives’



Een voorbeeld
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Scholen die vorm willen geven aan socialisatie en persoonsvorming:

• Een gedeelde visie met eigenaarschap bij het team: waar gaan we 
voor?

• Vertaling naar concrete doelen en indicatoren: hoe wordt dat 
zichtbaar?

• Experimenteren, ondersteunen en uitwisselen: hoe bereiken we dat?

• Evalueren van de impact op leerresultaten en motivatie van 
leerlingen



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)



Superheldenkwaliteiten: 

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
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