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LEIDING GEVEN AAN
EEN ONDERWIJSINSTELLING

Petra van Haren

“Leraar met lef zoekt schoolleider zonder vrees.”

Hoofdstuk 1 - Leiding geven aan een onderwijsinstelling

nleiding
Leiding geven kent een aantal basiscompetenties. Het gaat dan vooral om competenties die
betrekking hebben op zelfmanagement, relationeel management, proces- en projectmanagement en
op leiding geven aan een organisatie. Bij deze laatste is een mix nodig van visie, strategisch denken,
ondernemerschap, extern en politiek bewustzijn en inzicht in de impact van de organisatie op de
omgeving. Kort samengevat:
•

visie: samen met anderen een gedeelde langetermijnvisie ontwikkelen die gericht is op
organisatieontwikkeling. Beïnvloeden van mensen en gedrag om die visie in handelen om te
zetten.

•

strategisch denken: vanuit de visie doelen en prioriteiten formuleren die in het belang zijn
van de organisatie en de omgeving. Benutten van kansen en kracht. Omgaan met risico’s en
bedreigingen.

•

ondernemerschap: benutten van kansen, ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten.
Ruimte voor experimenteren. Samenwerken met strategische partners. Positioneren van de
organisatie, gericht op het behalen van succes en het beperken van risico’s. Sterk acteren en
profileren.

•

extern en politiek bewustzijn: actuele kennis en begrip hebben van lokaal, nationaal en
internationaal beleid, de gebeurtenissen en de trends, met name waar deze betrekking hebben
op de organisatie en de belangen van shareholders en stakeholders.

•

inzicht in de impact van de organisatie op de omgeving: actuele kennis en begrip hebben van de
impact van de organisatie waar deze betrekking heeft op de omgeving, de shareholders en de
stakeholders.

Grote nationale en internationale denkers, zoals Trompenaars, Van den Berghe, Kets de Vries, Homan,
Kotter, Kaplan, Senge, Covey, Sharmer, Collins, Goleman en vele anderen, hebben allerlei aspecten
van management, leiderschap en de effectiviteit daarvan op vele manieren beschreven en uitgewerkt.
In veel gevallen is het denken gestart vanuit een op winst gerichte onderneming en op een aantal
vlakken is geconcludeerd dat dit overdraagbaar is op publieke instellingen. Maar vaak ook blijkt er in
de publieke sector een aantal andere mechanismen aan het werk te zijn.
Leiderschapscompetenties zijn dan veelal houdbaar, maar veel managementcompetenties moeten
anticiperen op de krachten en mechanismen die de publieke sector kenmerken. We kunnen niet
zonder meer uitgaan van het klassieke ‘klantdenken’ en een markt waar producten of diensten
geleverd worden. Bovendien is onderwijs binnen de publieke sector weer een sector apart.
De maatschappelijke taak is groot: onderwijs legt de basis voor de toekomst van de samenleving.
Er zijn grote verschillen in de context van wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs,
middelbaar beroepsonderwijs en funderend onderwijs. Vanuit het perspectief van leiderschap zijn
de overeenkomsten evident. Een bestuur opereert vooral vanuit leiderschap, instellingsleiders
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opereren vanuit leiderschap én management. De schoolleider is de spil tussen de formele werkgever
en de werknemers in de onderwijsinstelling. Ook in het primaire proces is er sprake van leiderschap
en management: leiding en lesgeven aan een groep leerlingen is een vorm van leiderschap die elke
onderwijsinstelling kent.

Leiderschap en management in de school
Schoolleiderschap omvat dus zowel management als leiderschap. Leiderschap en management zijn
beide belangrijk en kunnen niet zonder elkaar.
Management verwijst naar taken die nodig zijn om de continuïteit en stabiliteit van de
schoolorganisatie te waarborgen. De nadruk ligt op (werk)processen en systemen, op het efficiënt
en effectief functioneren van de organisatie, op het implementeren van beleid. De Nederlandse
schoolleider heeft, in tegenstelling tot schoolleiders in veel andere landen, relatief veel autonomie.
Dit vraagt dan ook behoorlijk wat van de benodigde competenties. Van de Nederlandse schoolleiders
worden andere dingen gevraagd dan van schoolleiders in de meeste andere landen. Het beroep van
de leidinggevende is in de afgelopen decennia spectaculair veranderd: van ‘bovenmeester’ naar
educatief leider. Het veranderingsproces naar het onderwijs van de toekomst betekent nog meer
ontwikkelingen waar leidinggevenden in het funderend onderwijs rekening mee moeten houden.
Uit internationaal onderzoek blijkt dat het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs niet alleen
gebaat is bij ‘goed leiderschap’ op elk van de niveaus (bestuur, schoolleider, teamleider, leraar), maar
vooral ook bij afstemming tussen die niveaus (onder anderen Dufour & Marzano, 2011).
Bij leiderschap gaat het om verandering en om aanpassing aan de eisen van de omgeving. Het betreft
alles wat nodig is om toekomstgerichte organisatiedoelen ook daadwerkelijk te realiseren. Het gaat
dan om aspecten als creatief denken, sociale interactie en het uitoefenen van invloed op anderen. Het
gaat ook om waarden en visie, het verbinden van mensen en het weten ontwikkelen en verbeteren.
Stoker en Kolk definiëren leiderschap als volgt:
Leiderschap is het beïnvloeden van het gedrag van (een groep) medewerkers door één persoon
die ten opzichte van die medewerkers een formele positie inneemt. Dit beïnvloeden van gedrag
gebeurt door gebruik te maken van bepaalde leiderschapsstijlen, eigenschappen en motieven en
door het uitvoeren van verschillende activiteiten. (Stoker & Kolk, 2003)
Goed leiderschap is essentieel om professionele groei van mensen op verschillende niveaus in de
school te faciliteren. Leiderschap is dienend aan de onderwijsprofessionals. Dit is nodig voor het
geven van kwalitatief goed onderwijs. Leiderschap staat in dienst van de leerlingen en het primaire
proces. Op alle niveaus, zowel dat van leraar als dat van bestuurder en leidinggevende, hoort de vraag
centraal te staan hoe leerlingen beter worden van hun werk, wat hun leiderschap bijdraagt aan goed
onderwijs. Dat zorgt voor verbinding tussen de verschillende niveaus en voorkomt het ontstaan van
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‘eilandjes’ in de school. Inherent hieraan is het belang van de eigen professionele ontwikkeling van de
leider.

Beelden van het stelsel
De ruimte die schoolleiders hebben, wordt voor het grootste deel bepaald door het onderwijsbestel
waarin ze functioneren. Onderwijsstelsels zijn veelvormig en hebben vele kenmerken. Tussen landen
bestaan grote verschillen in opzet, organisatie en financiering van het onderwijs. Zo zijn er verschillen
in de aanvangsleeftijd, in de duur van het leerplichtig onderwijs, in de overgang van primair naar
voortgezet onderwijs, in de vrijheid in schoolkeuze en in de aansturing van scholen.
In vergelijking met Scandinavische landen, Angelsaksische landen en de buurlanden kenmerkt het
Nederlandse onderwijsstelsel zich vooral door vrijheid van schoolkeuze, autonomie, vroege selectie
en de inrichting van het speciaal onderwijs.
Zowel maatschappelijk als politiek is er de laatste jaren een beeld gecreëerd van een onderwijsstelsel
waarbij de overheid op afstand is gaan staan en waarbij er veel autonomie in het veld is. De overheid
formuleert wetgeving en is verantwoordelijk voor de deugdelijkheidseisen. Deregulering en vergroting
van de autonomie gaven opening voor veranderende verhoudingen. De overheid moest bij dit nieuwe
beleid rekening houden met meer en wisselende belanghebbenden. De werkelijkheid ligt een stuk
genuanceerder. De Onderwijsraad stelt in zijn advies Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem
dat de rolverdeling tussen politiek en het onderwijsveld niet wezenlijk veranderd is.
Nog steeds bemoeit de overheid zich intensief met het onderwijs op de scholen. Vaak wordt de
uitdrukking gebruikt dat de overheid gaat over het ‘wat’ en dat het veld gaat over het ‘hoe’. In
toenemende mate rijst de vraag of dit wel zo is. Prof. dr. Paul Frissen stelde in een voordracht bij
de PO-Raad dat het veld zich moet afvragen of niet het onderwijs juist moet gaan over het ‘wat’ en
de overheid zich moet toeleggen op het ‘hoe’ in haar faciliterende rol. In de praktijk zien we dat de
overheid zich nadrukkelijk uitspreekt over bijvoorbeeld de kerndoelen en de minimumleerresultaten.
Ook reageert de politiek op maatschappelijke incidenten en wil zij deze vertalen naar richtlijnen voor
de scholen. Dan is er ook nog de inspectie, die – naast haar basistaak vanuit eigen normen en kaders
– een vaak onterecht eisende rol naar scholen op zich neemt. De Onderwijsraad zegt ook dat je het
onderwijsbeleid niet als een lineair, centraal aangestuurd proces moet zien waarin beleidsontwerp
en -uitvoering elkaar opvolgen, maar als een dynamisch en cyclisch proces, dat vraagt om een andere
rol van de overheid. Hierbij moet de overheid zorgen voor kwalitatief goed onderwijs door het stelsel
goed te laten functioneren. Voorbeelden van die kerntaken zijn: lerarenbeleid, soepele overgangen en
samenhang in het onderwijs. Een belangrijke aanbeveling van de Onderwijsraad is dat de overheid
permanent moet investeren in goede verhoudingen met het onderwijsveld en niet mag volstaan met
sectororganisaties en vakbonden als gesprekspartners.
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De afgelopen jaren heeft zich een nieuwe bestuurskracht ontwikkeld. Uiteindelijk is ook in de sector
primair onderwijs de slag van vrijwillige bestuurders naar professionele bestuurders volop in gang.
Al dan niet aangesloten bij hun sectorraad spannen schoolbesturen zich in toenemende mate in om
de deregulering lokaal in te vullen. De formele verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt immers
bij de schoolbesturen. De manier waarop deze wordt opgepakt is nogal divers en er zijn vele lokale
verschillen. Schoolbesturen en schoolbestuurders zijn er in vele soorten en maten. De omgeving
waarin besturen opereren, is ook zeer divers. Ook de medezeggenschap – waarin de invloed van
ouders en personeel is verankerd – is de afgelopen jaren toegenomen.
Op allerlei manieren is opgepakt dat de overheid, het bestuur en de medezeggenschap een leidende
rol dienen te hebben. Daarnaast is er een enorm besef ontstaan dat de leraar als professional ruimte
moet krijgen om zich te ontwikkelen en zijn vak uit te oefenen. In een dergelijk model zal kwaliteit van
onderwijs zijn beslag gaan krijgen, is de algemene verwachting geworden. Een schets van dit model
ziet er ongeveer als volgt uit: input vanuit diverse ‘hogere’ lagen, die naar verwachting een directe
uitwerking hebben op schoolniveau.

School: Onderwijs

Wet- en regelgeving;
(decentrale) overheden
Bevoegd gezag
Medezeggenschap

Leerkrachten
Educatieve partners

bekostiging,

investeren,

beleid,

primair proces,

werkgever

werknemer

Figuur 1.1 Van versnipperde energie naar synergie.

Pas recent begint het hernieuwde besef door te dringen dat er een belangrijke schakel ontbreekt
in dit denken: de cruciale rol van de schoolleider. Diverse onderzoeken tonen aan dat de rol van de
schoolleider bepalend is voor de kwaliteit van de school en zelfs één op één voor de kwaliteit van
de lessen. De leidinggevende van de instelling is een doorslaggevende factor. Dit maakt het van nog
groter belang om zicht te krijgen op de rol en verantwoordelijkheden van de schoolleider. Investeren
in onderzoek en professionaliteit verdienen prioriteit. Voorbeelden van recent Nederlands onderzoek
zijn het inspectierapport De kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en
voortgezet onderwijs van maart 2014 en Hoe speciaal is het speciaal onderwijs? van Joop Smits.
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Het rapport van de inspectie geeft onder andere aan dat de kwaliteit van de schoolleider een
belangrijke factor is in de kwaliteit van het onderwijs op een school. Hoe beter de schoolleider,
hoe beter de kwaliteit van de lessen. PO-scholen hebben zich in het kader van opbrengstgericht
werken ingespannen om de gegevens van het leerlingvolgsysteem op school- en groepsniveau
beter te analyseren. Maar te vaak blijft het daarbij, meent de inspectie: ‘Er worden geen concrete
conclusies getrokken voor het handelen van de leraren in de les.’ Een bepalende factor bij het succes
van opbrengstgericht werken is het planmatige en gestuurde handelen. Dit geldt voor bestuurder,
schoolleider en leraar. Een deel van de besturen in het VO laat de mogelijkheden onbenut om via de
schoolleiding de kwaliteit van het onderwijs te beïnvloeden. ‘Niet alle besturen geven voldoende
feedback aan hun schoolleider(s) en niet alle besturen zijn voldoende geïnformeerd over het reilen
en zeilen van hun school of scholen’, aldus de inspectie. Schoolleiders en bestuurders moeten steeds
werken aan verbetering en terugval voorkomen; eerst plannen maken, dan het effect evalueren,
vervolgens verbeteringen doorvoeren en daarna die verbeteringen verankeren. Op twee derde
deel van de scholen en opleidingen zien we dat schoolleiders en bestuurders daar niet volledig
in slagen. Het blijkt moeilijk om ervoor te zorgen dat de dagelijkse onderwijspraktijk profiteert
van verbeteringen en dat leraren en bestuurders hierin gezamenlijk optrekken. Het onderzoek
concludeert dat in het basisonderwijs de sekse van de schoolleider samenhangt met kwaliteit.
Vrouwelijke schoolleiders zitten vaker in de groep die bovengemiddeld presteert dan mannelijke
schoolleiders; wat de basiscompetenties betreft zijn vrouwen significant beter dan mannen in het
hanteren van strategieën en hogere-orde-denken. Een algemene conclusie uit het Onderwijsverslag
2012/2013 van de inspectie is dat vernieuwing en verbetering onvoldoende indalen bij leraren en
daarmee bij leerlingen. De competenties en professionaliteit van bestuurders en schoolleiders die
daarvoor nodig zijn, ontbreken nog in veel gevallen.
Het onderzoek van Smits geeft vijftien opvallende bevindingen. Eén daarvan is dat voor het bereiken
van goede leerresultaten niet de vakbekwaamheid van leraren de doorslaggevende factor is, maar
de kwaliteit van de schoolleiding. Verder hebben voldoende structuur in de school, ordehandhaving
en allochtone leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, effect op leerresultaten. Opvallend in
de context van leiderschap is ten slotte, dat Smits aangeeft dat vrouwelijke directeuren doorgaans
betere schoolleiders zijn dan hun mannelijke collega’s.
Als het eerder geschetste model (figuur 1.1) wordt aangescherpt, worden de schoolleider en het
schoolbeleid gepositioneerd tussen enerzijds de overheid, de werkgever en de medezeggenschap en
anderzijds de school. Elk segment is belangrijk om in samenhang te komen van beleid en leiderschap
tot kwalitatief goed onderwijs. Elk segment heeft zijn eigen rollen en verantwoordelijkheden en zijn
eigen professionele ruimte en autonomie.

Leiding geven aan... - Perspectieven op leren en leiderschap

15

Hoofdstuk 1 - Leiding geven aan een onderwijsinstelling

Wet- en
regelgeving;
rijk
decentrale
overheden

Bevoegd
gezag

Schoolleider

Schoolbeleid

Medezeggen-

School: Onderwijs
Leerkrachten
Educatieve partners

schap

Bekostiging, beleid,

Schoolleider,

Investeren, primair

werkgever

gemandateerd werkgever,

proces, werknemer

schoolcontext
Figuur 1.2 De rol van de schoolleider

In het advies Doeltreffender onderwijstoezicht (2014) stelt de Onderwijsraad dat de overheid
‘medeverantwoordelijk is voor onderwijskwaliteit’. In de visie van de raad is goed onderwijs
gediend bij ruimte voor schoolleiders en leraren om vanuit de eigen (pedagogisch-didactische en/of
denominatieve) identiteit het onderwijs vorm te geven en daar verantwoordelijkheid voor te dragen.
De primaire verantwoordelijkheid voor goed onderwijs ligt bij hen, stelt de Onderwijsraad.
Prof. dr. Edith Hooge is als hoogleraar gespecialiseerd in onderwijsbestuur en doet onder andere
onderzoek naar besturing van autonomie binnen onderwijsorganisaties. Zij ziet het beroep van de
schoolleider veranderen, maar signaleert ook dat de schoolleider steeds meer ‘gesandwicht’ wordt
tussen bestuur en zelfsturende teams. Schoolbesturen nemen nu de verantwoordelijkheid die ze al
veel langer hadden, vooral als het gaat om financiën, huisvesting en personeelsbeleid, stelt Hooge.
Dat zijn vooral de beheers-bedrijfsdomeinen.
Formeel ligt de verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit bij de besturen. Het uitgangspunt van
de schoolverantwoordelijkheid tegenover de bestuursverantwoordelijkheid geeft het ontwikkelveld
aan waar de formele en daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit beter
gedefinieerd moeten worden en welke leiderschapsrollen daarbij ingevuld dienen te zijn. Dit kan per
organisatie binnen de governance andere accenten krijgen.
Wat zijn nu die belangrijke factoren in het schoolleiderschap? Een aantal heeft te maken met
leiderschaps- en managementcompetenties. Een deel ligt in de mate van autonomie die de
schoolleider krijgt of ervaart. Hierbij is niet alleen de vastgestelde governancecode in de sector van
belang, maar ook de bestuurlijk uitgewerkte governance en de ruimte die een schoolleider daarbij
zelf neemt. Ook spelen maatschappelijke ontwikkelingen een rol. De snel veranderende samenleving
stelt andere eisen aan onderwijs en dat vraagt ook aanpassingen in het leiderschap. Er is ruimte nodig
om in te spelen op de veranderende onderwijsbehoeften en de koppeling met kindvoorzieningen
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in de bredere zin. Ontwikkelen van leerlingen moet centraal staan: talentontwikkeling waarbij alle
educatieve partners betrokken moeten worden in een samenhangend geheel. De belemmeringen
tussen kolommen en onnodige drempels of onheuse selectiecriteria moeten worden weggenomen.
Een aantal aspecten betreft het stelselniveau, maar in de meeste gevallen is de schoolleider de
bepalende schakel in succesvolle veranderingen in en om de school.
Er zijn verschillende opvattingen over de (onderwijs)achtergrond en competenties waaraan
een schoolleider moet voldoen. Sommigen vinden leiderschaps- en managementcompetenties
voldoende, anderen vinden een onderwijsachtergrond noodzakelijk. Meerdere onderzoeken,
waaronder het recente inspectierapport over de kwaliteit van schoolleiders, tonen aan dat
schoolleiders, teamleiders en leidinggevenden bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.
Goede schoolleiders verhogen de effectiviteit van de school, dragen bij aan goede resultaten van
leerlingen en helpen het onderwijs vernieuwen. De schoolleider heeft dus een essentiële rol als het
gaat om hoge onderwijskwaliteit. Een goede schoolleider moet daarom niet alleen management- en
leiderschapskwaliteiten hebben, maar ook een goed inzicht in het primaire proces. Het gaat dan
over pedagogische en didactische aspecten, over de functie en de rol van de cruciale actoren die
schoolbeleid complementeren in de klas – zoals leraren en onderwijsondersteunend personeel – en
over de rol van ouders en andere educatieve partners. Het voeren van gesprekken over onderwijs,
doelen en opbrengsten hoort daarbij.
De schoolleider is degene die verbinding en samenhang realiseert tussen de schoolorganisatie,
de inrichting en de processen en de schoolomgeving. De schoolleider creëert een gedeelde visie.
De schoolleider verbindt de organisatiedoelen met de persoonlijke doelen en competenties van
personeel, in het kader van het verzorgen van goed onderwijs. De schoolleider initieert activiteiten
en veranderingen die nodig zijn om te anticiperen op ontwikkelingen, op de omgeving of op
maatschappelijke of politieke verwachtingen.
Een goed voorbeeld is de recente ontwikkeling rond pesten en sociale veiligheid. De school krijgt
hierin een sleutelrol toebedeeld, maar kan het niet alleen. Actoren in de omgeving zijn van belang. De
schoolleider is dan aan zet en is de spil bij alles wat in gang moet worden gezet. In Nederland wordt
veelal gesteld dat schoolleiders een hoge mate van autonomie hebben en een ruim mandaat voor
het nemen van eigen beslissingen. In werkelijkheid ligt dit een stuk genuanceerder, zoals gezegd. De
schoolleider is de spil, waarbij de mate van autonomie een bepalende factor is om dit optimaal te
kunnen zijn.

Werkelijkheid van het stelsel en de educatieve leiders
Zoals prof. dr. Edith Hooge stelt, is er een herbezinning op het beroep van de schoolleider nodig. De
wat kunstmatige scheiding tussen bestuurder en schoolleider moet verdwijnen en de schoolleider
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moet beseffen dat er veel autonomie bestaat voor de school, maar dat tegelijkertijd de individuele
autonomie beperkt is. Murphy (2007) beschrijft in zijn boek over professioneel schoolleiderschap
dat schoolleiders geconfronteerd worden met een aantal dilemma’s. Dit komt doordat ze enerzijds
moeten voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving en van het bevoegd gezag en anderzijds
rekening moeten houden met wat mogelijk en wenselijk is in de schoolpraktijk. De schoolleider
van de 21e eeuw staat daarbij voor een grote uitdaging in het krachtenveld van maatschappelijke
en educatieve ontwikkelingen. Dit betekent dat het leiderschap en de competenties mee moeten
ontwikkelen. De traditionele school heeft haar langste tijd gehad. We gaan ernaartoe dat veel
basisscholen een vorm van integraal kindcentrum worden. Dit heeft impact op organisatie,
samenwerking en gebouwen. De school van de toekomst faciliteert de ontwikkeling van kinderen van
0 tot 18 jaar in de breedste zin van het woord: volledige integratie van onderwijs, zorg en opvoeding
met alle betrokken partners. Met ruimte voor talent en eigenheid. En verbinding van spelen en
(in)formeel leren. Een beperkt nationaal curriculum met vervolgens veel ruimte voor school- en
vakspecifieke uitwerkingen. Integratie en afstemming kennen nu nog veel beperkingen door de weten regelgeving, die autonomie in deze ontwikkeling in de weg staat. Het rapport De lerende economie
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2013) gaat mede over de manier waarop
kennis wordt ingezet. De impact van dit rapport voor het onderwijs is groot. Het stelt het bedrijfsleven
en de maatschappij als vragende partijen centraal en niet de leerbehoefte en leerpotentie van de
leerling. Deze twee opvattingen zijn niet zonder meer verenigbaar in het licht van de school van de
toekomst, al is het hierbij interessant om als school goed te kijken of de beperking in autonomie een
beleefde of daadwerkelijke beperking is.
Met name in de visieontwikkeling zal veel gevraagd worden van de educatieve leiders van de
toekomst (zie hoofdstuk 9, ‘Leiding geven aan onderwijs van morgen’). De dagelijkse regie voor de
lokale inrichting van een integraal kindcentrum komt bij de schoolleider te liggen. Ook zal vandaaruit
de verbinding naar de omgeving en de maatschappij gelegd worden.
Michael Fullan (2014) beschrijft in zijn boek De schoolleider, strategieën die het verschil maken drie
succesfactoren die van belang zijn voor leidinggevenden in het onderwijs, dus zowel voor bestuurders
als voor schoolleiders. Het gaat om:
•

lerend leiderschap, leiding geven aan leren. Kern hierbij is het aansturen van de
onderwijsprofessionals als team. Het gezamenlijk leren boven het individueel leren, gericht op
de onderwijskwaliteit. Fullan gaat ervan uit dat ervaring en kennis van onderwijs hierbij nodig
zijn.

•

regionale samenwerking, in het belang van het onderwijssysteem. Hier gaat het vooral om de
verbindende rol naar interne en externe partners. School en omgeving hebben elkaar nodig om
vanuit vertrouwen de wisselwerking in deze systeembenadering te gebruiken ten behoeve van
de onderwijskwaliteit.

•

een veranderdeskundige zijn. Belangrijke factoren hier zijn passie en vaardigheid. Leiding geven
aan verandering vraagt zowel proactiviteit en besluitvaardigheid als openstaan voor feedback en
het vermogen processen bij te stellen.
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Fullan wijst ook op de twee trends van deze tijd: de ongeplande digitale revolutie en de geplande
Common Core State Standards. Die laatste zijn vooral ontstaan vanuit de maatschappelijke behoefte
aan normen voor kennis en competenties en aan manieren om die kennis en competenties te kunnen
meten (bewijslast). De Common Core State Standards kunnen als een gevaar worden gezien, maar
ook als een kans voor het onderwijs om het leren te richten op nog meer kwaliteit. Schoolleiders
moeten zich bewust zijn van deze trends om hun visie op onderwijs mede vorm te geven en om met
hun team te komen tot ontwikkeling en innovatie.
Een andere belangrijke dimensie van leiderschap die hoort bij deze tijd, is het ‘morele kompas’
dat leiders nodig hebben om hun koers te bepalen. Er zijn veel maatschappelijke invloeden, maar
de intrinsieke dimensie is daarbij nodig als tegenwicht. In haar boek Echte leiders dienen gaat
Inge Nuijten in op het belang van dienend leiderschap, juist in deze tijd. Dienende leiders zijn
zelfverzekerd, kunnen een complexe en dynamische omgeving richting geven en tegelijkertijd
aandacht houden voor de mensen die de organisatie maken. Nuijten hanteert de volgende definitie:
‘Een dienend leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien
wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed daarnaar te handelen.’
De gedragingen die zij daarbij in haar boek verder uitwerkt, zijn: authenticiteit, bescheidenheid,
rentmeesterschap, verantwoordelijkheid geven, empowerment, vergeving, waardering en moed.
Schoolleiderschap lijkt samen te vatten in een aantal kernbegrippen: inspireren, initiëren,
implementeren, faciliteren, incorporeren en verbinden. Dit alles vanuit visie, passie en geleid vanuit
een sterk moreel besef (zie hoofdstuk 2, ‘Leiding geven aan inspiratie en bezinning). Leiderschap
vanuit leren (zie hoofdstuk 5, ‘Leiding geven aan collegiaal leren’). Dit vraagt om investeren in
de professionaliteit van de leidinggevenden en het faciliteren van de continue professionele
ontwikkeling.
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Figuur 1.3 De schoolleider en het schoolbeleid
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Dit betekent dat de leider van een onderwijsinstelling een gedegen visie op leren moet hebben.
Schoolleiders hebben over het algemeen een grote autonomie in het ontwikkelen van hun visie. De
visie op onderwijs hangt onlosmakelijk samen met de visie op leren. Hoe leren kinderen? Hoe leren
mensen? Een school die is ingericht als professionele leergemeenschap, heeft deze visie scherp in
beeld. Leren is ontwikkelen. Hoe dit moet worden uitgedaagd en gestimuleerd, is een doorlopende
zoektocht waar het onderwijs zich mee bezighoudt. Daarbij worden inzichten ontwikkeld vanuit
de wetenschap en de maatschappij. Onze kennis rond hersenontwikkeling is daarvan een goed
voorbeeld. Maar denk ook aan de invloed van een tijdframe (het generatiedenken), de invloed van
de informatie- en communicatietechnologie, de invloed van voeding en nog vele andere aspecten.
Zo heeft Nederland uitgesproken dat het zich wil ontwikkelen tot een kenniseconomie. In het eerder
genoemde WRR-rapport – Naar een lerende economie (2013) – wordt vooral de economische vraag
leidend gemaakt. Dit vindt breed ingang. Onderwijs leidt op voor de maatschappij van de toekomst.
Maar hoe gaat die eruitzien en wat betekent dat voor onze scholen? Hoe ontwikkel je je visie op
leren in de toekomst? Zoals Leithwood (2006) stelt: een goede schoolleider stuurt een team van
onderwijsprofessionals aan, door positief bij te dragen aan competenties, door te inspireren en te
motiveren en door de werkomstandigheden te optimaliseren. Een goede schoolleider is dus in staat
om – vanuit zijn visie op leren – de bepalende factor in het primaire proces, de leraar, de benodigde
professionele ruimte en toerusting te geven. En dat is belangrijk, want uiteindelijk moet het in het
team en in de klas gebeuren!
Uiteindelijk is de onderwijsvisie straks een belangrijke factor bij het herontwerpen van het onderwijs
en de uitwerking daarvan in een curriculum. Dat de huidige uitgangspunten niet meer houdbaar zijn,
is al benoemd in Een eigentijds curriculum, het advies van de Onderwijsraad:
Curriculumvernieuwing krijgt vorm op verschillende niveaus, van de door de overheid vastgestelde
kerndoelen en eindtermen en goedgekeurde kwalificatiedossiers tot de dagelijkse lespraktijk
van de leraar in de klas. Het bij de tijd houden van het onderwijs is in de opvatting van de raad
vooral een taak van leraren, schoolleiders, team- en afdelingsleiders en besturen. Zij kunnen het
curriculum afstemmen op hun leerlingen en op de lokale situatie en aanpassingen en verbeteringen
realiseren die inspelen op maatschappelijke veranderingen. Decentrale curriculumontwikkeling
is essentieel voor een eigentijds curriculum. De betrokkenheid en professionaliteit van leraren,
leidinggevenden en schoolbestuurders vormen daartoe de sleutel.

De uitdaging
Funderend onderwijs legt de basis voor het verdere leven. De school doet ertoe. In zijn algemeenheid
krijgen leerlingen in Nederland goed onderwijs. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek van Pearson
en de Economist Intelligence Unit dat is beschreven in The Learning Curve 2012: Nederland heeft, van
de veertig onderzochte landen, het op zes na beste onderwijssysteem. Deze ranglijst is gebaseerd
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op factoren als cognitieve vaardigheden, aantal afgestudeerden en analfabetismecijfers. De laatste
jaren wordt de dialoog over de toegevoegde waarde van de school toegespitst op aantoonbare
opbrengsten, al dan niet uitgedrukt in toetsresultaten of vaardigheidsscores. Maar is dit wel de
toegevoegde waarde die we willen bepalen, zeker in het licht van de maatschappij van de toekomst?
Gaat toegevoegde waarde niet veel meer over het toerusten van leerlingen in een veel bredere context
dan basisvaardigheden als taal en rekenen? Nederland is een multiculturele, pluriforme samenleving.
Vanuit onze democratische traditie, waarin orthodox en onorthodox denken zich naast elkaar en
in verbinding met elkaar hebben kunnen ontwikkelen, mogen wij in staat worden geacht kwaliteit
en diversiteit aan te kunnen brengen in ons onderwijsbeleid en onze onderwijsstrategie. Het is aan
het veld om nieuwe, effectieve en creatieve denkbeelden te vormen over onze toekomst en over de
toegevoegde waarde van de school. Uiteindelijk is de school een zeer bepalende factor om zowel de
maatschappij als het onderwijs te herontwerpen. De schoolleider – de spil in dit proces en de schakel
tussen bevoegd gezag en werknemers – zal invulling moeten geven aan het leiderschap dat daarvoor
nodig is.

Drie vragen om leiding te geven aan een onderwijsorganisatie
1.

Je bent een educatief leider. Wat versta je voor jezelf onder leiderschap en management?
Vragen jouw rol en positie meer om leiderschap of management? Is dit ook wat je
wenselijk acht vanuit jouw verantwoordelijkheid en visie?

2.

Je functioneert in het Nederlandse onderwijsbestel. Geeft dit bestel je ruimte of perkt het
je autonomie juist in? Wat zijn daarbij jouw kansen en belemmeringen?

3.

Op welke manier zet je jouw leiderschap in om je visie op leren, op de maatschappij en
op het onderwijs van de toekomst helder te krijgen en het eigenaarschap daarbij in je
organisatie te waarborgen?
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