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Zeggenschap over eigen leren 
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Zeggenschap over onderwijsverbetering 
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Eigenaar van de koers van de school 
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LERAREN VAN NL: PASSIE EN PLEZIER 
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Leraren met Lef 
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Beelden over leiderschap 



Scholen als hierarchische organisaties? 

Leraren 

College van Bestuur 

Directeuren 

Teamleiders 

Formeel, positioneel 



Verantwoording omkeren? 
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• Flipping the classroom 

 

• Flipping the system: 

Bestuurders en managers leggen 

verantwoording af aan leraren: 

“Wat heb jij bijgedragen om …” 
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Leraren als informele innovatieleiders 
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Wie vraag je om advies om je onderwijspraktijk te verbeteren? 



Schoolleiders versus leraren 

Schoolleider Leraar 

Groeiende autonomie Afnemende autonomie? 

Conflicting spheres (Hanson, 1976):  

• De sferen van de schoolleider en van de 
professional kunnen niet meer gescheiden worden 



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 

Competentie 

• Diepgaande kennis van leren, lesgeven en begeleiden 

• Kennis van onderzoeksuitkomsten en 
onderzoeksprocessen 

• Kennis van organisaties, organisatieprocessen en 
veranderprocessen 

• Kennis over professionaliteit en leren van leraren 

• Kennis van context en omgeving (helicopterview) 

 

Intentie 

• 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) 



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 



Theory of improvement 

Scholings/opleidingsprogramma  

? 

Competenties van leraren 

?       

Nieuwe rollen 

?       

Schoolontwikkeling/Leerlingresultaten 
 

Individuele professionalisering Schoolontwikkeling 



Transfer of learning 

Drie factoren: 

• Ontwerp training 

• Competenties en motivatie cursist 

• Organisatieklimaat op de werkplek 

(Baldwin & Ford 1988, Bunch 2007, Arthur et al. 2003) 

 



Organizational transfer climate 

Strategische inbedding (alignment) 

Prikkels om toe te passen 

• Werkroutines, erkenning/beloning, accountability 

Mogelijkheden om toe te passen 

• Werkdruk 

• Autonomie 

• Tijdsinterval 

Ondersteuning en feedback van leidinggevenden 

• Verwachtingen, feedback, betrokkenheid, ondersteuning 

Ondersteuning en feedback door collega’s 

Culturele inbedding 

• Vrijwillig/vrijblijvend? 

• Leren is lust of last/kostenpost of investering voor de organisatie? 
(Rouiller and Goldstein 1993; Burke and Hutchins 2007; Baldwin and Ford 1988; Clarke 2002; Tracey and Tews 2005; 

Holton III, Bates, and Ruona 2000)  

 



Opleiden vanuit gescheiden systemen 

School system TE institute 
system 

? 

Boundaries en boundary crossers 



Versterking van boundary crossing 

Ontwerp 

• Strategisch alignment 

• Gedeeld eigenaarschap 

Uitvoering 

• Verbinding tussen opleidingsinhoud en schoolagenda 

• Collectief traject 

• Boundary crossing door leidinggevenden 

• Boundary crossing door opleiders 
Dialoog 



Leiderschap van leraren 

Als onderdeel van de organisatiestructuur? 

•Op basis van selectie en benoeming 

•Met formeel mandaat 

•Ik wel, jij niet 

 

Als onderdeel van de organisatiecultuur? 

•In potentie kan iedereen een leiderschapsrol pakken 

•Op een bepaald moment, een bepaald thema 

•Leiders en volgers wisselen 
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Docententeams 

Strategisch 
management 

? ? 

TL? 

TL? 

Opdrachten 
Strategische vraagstukken 

Dilemma’s 
Praktijkvraagstukken 
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Docententeams 

Strategisch 
management 

? ? TL? 

Boundary crossing 
Pendel strategie en praktijk 



Leiderschap als cultuur 

Geen vaste posities 

Wat moet je dan met je schalen? 

 

Tijdelijke posities 

• Onderwijspioniers, DocentenOntwikkelFonds, Waaghalzen project, 

leraren van het jaar 

• Projectenpitches, De Leeuwenkuil 

• Wie bepaalt? 




