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LEIDING GEVEN AAN
EEN CULTUUR VAN
VERTROUWEN
Reinoud Buijs

“The first thing for any leader is to inspire trust.”

Hoofdstuk 3 - Leiding geven aan een cultuur van vertrouwen

nleiding
Als directeur van een basisschool besloot ik na een jaar over te gaan op een ander
schoonmaakbedrijf. Na vele gesprekken over de kwaliteit van het schoonmaken en wat de
verantwoordelijkheid van de schoonmakers dan wel die van de leraren was, besloot ik te stoppen met
het huidige schoonmaakbedrijf. In datzelfde jaar gaven twee leraren aan niet langer met elkaar te
kunnen samenwerken. Het vertrouwen in de samenwerking stond onder grote spanning.
Ouders hebben mij eens de vraag gesteld of hun kind in een andere groep 8 geplaatst kon worden.
Ze zeiden: ‘We hebben er vertrouwen in dat leraar X ons kind beter op het voortgezet onderwijs kan
voorbereiden.’ Onlangs ging ik over op een andere garage voor het onderhoud van mijn auto. Ik had
regelmatig het gevoel dat er niet zoveel gedaan was, terwijl de rekening wel aanzienlijk was. Kortom,
ook hier was het vertrouwen weg.
Ons leven is met vertrouwen doorvlochten. Het bepaalt de keuzes die we maken, ons handelen, de
samenwerking met anderen en of je je in een bepaalde situatie prettig voelt, of je vertrouwen hebt.
Vertrouwen in de politiek, in een relatie, in de schoolleider, in het onderwijs of in de leraar van onze
kinderen. Vertrouwen is het bindmiddel, de sociale lijm die mensen met elkaar verbindt en die de
effectiviteit van de samenwerking en het eigen handelen bepaalt.
Onderzoek en ervaring laten zien dat vertrouwen in het onderwijs van groot belang is voor het
ontwikkelen van een leergemeenschap. Vertrouwen zorgt voor een veilige, positieve leeromgeving
met effectieve teams en effectieve schoolleiders, die doelgericht samenwerken en productief
communiceren. Vertrouwen heeft een positieve invloed op betekenisvolle schoolontwikkeling
en verhoogt zelfs de leerresultaten van leerlingen. Een cultuur van vertrouwen maakt schoolontwikkeling effectiever, zo blijkt onder meer uit het longitudinale onderzoek naar meer dan 400
scholen voor primair onderwijs in Chicago (Bryk & Schneider, 2002). Het gaat met name over de
kwaliteit van de relatie tussen leraren en leerlingen, leraren met elkaar, leraren met ouders en al deze
groepen met de schoolleider.
Vertrouwen is dus van grote invloed op de sociale interacties en de processen in een school. In dit
hoofdstuk wordt het begrip geëxpliciteerd: wat verstaan we onder het begrip vertrouwen? Op welke
manier is vertrouwen van invloed op de onderwijspraktijk? Hoe kijken we naar ons huidige onderwijs,
waar opbrengsten een grote rol spelen en slecht presterende scholen zichtbaar zijn in kranten en op
de lijsten? Tot slot staan we stil bij jou als schoolleider. Wanneer is er vertrouwen in je en hoe kun je
leiding geven aan vertrouwen?

Het belang van vertrouwen
Vertrouwen is van wezenlijk belang voor het functioneren van individuen, teams, organisaties, de
overheid, je familie, scholen en alle andere vormen waarin mensen met elkaar in een sociaal systeem
verbonden zijn.
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Wat is vertrouwen precies? Vertrouwen heeft een emotionele en een cognitieve component. De
emotionele component van vertrouwen wordt bepaald doordat je erop vertrouwt dat iemand geen
misbruik van je maakt, als je je open opstelt. Cognitief gezien betekent vertrouwen dat je met grote
zekerheid – door ervaring – kunt voorspellen dat die verwachting daadwerkelijk uitkomt.
Als je mensen niet vertrouwt, dan twijfel je over de ‘morele agenda’, over de integriteit of over de
bekwaamheid van de ander, de cognitieve en emotionele componenten verbonden. Daar waar
wantrouwen regeert, wordt niet prettig en efficiënt samengewerkt; de resultaten kunnen zelfs
achterblijven. Je houdt enige reserve in je eigen handelen, stelt je verwachtingen bij of je maakt
andere keuzes.
Als er sprake van vertrouwen is, durf je jezelf open te stellen. Je durft risico’s te nemen en ‘fouten’
worden je niet direct verweten. Als je de ander vertrouwt, durf je ruimte aan de ander te geven. Je
stelt de kennis of vaardigheden van de ander op prijs en de relatie kan tegen een stootje.
Vertrouwen of wantrouwen maakt of breekt regeringen, bedrijven, organisaties, het onderwijs en
scholen. Vertrouwen is als de zuurstof die je inademt: als het er is, valt het niemand op. Maar als het
ontbreekt, heeft iedereen het direct door.

Vertrouwen, een moreel oordeel?
Vertrouwen lijkt vooral een moreel onderwerp. Als je te vertrouwen bent, dan ben je een ‘goed’
persoon. Deugt het schoonmaakbedrijf dat mijn verwachtingen heeft geschaad? Is het autobedrijf
een onbetrouwbaar autobedrijf? De stap naar een negatief digitaal review is snel gemaakt. Je hoeft
alleen maar ‘dit bedrijf is onbetrouwbaar’ te typen en de hele wereld is van de ‘onbetrouwbaarheid’
op de hoogte! Afgezien van mensen, bedrijven en organisaties die doelbewust de wet overtreden en/
of voor eigen gewin de ander bedriegen, is ‘vertrouwen’ niet statisch, geen voor altijd vaststaand
gegeven. Het beeld van vertrouwen kan zich zowel negatief als positief ontwikkelen.
Vertrouwen als moreel oordeel is één interpretatie van het begrip ‘vertrouwen’. Dan Newby (2014) zet
er een andere interpretatie naast: ‘Vertrouwen is de emotie die ons in staat stelt de samenwerking
met anderen te coördineren.’
In deze interpretatie is vertrouwen niet langer een status quo, een eigenschap van de ander waar je
geen invloed op hebt, maar een voorspelling die je doet over het slagen van de relatie die je met de
ander hebt: vertrouwen als risicovoorspeller. Het zegt iets over de relatie.

Vertrouwen als risicovoorspeller
Vertrouwen kan gezien worden als een risicovoorspelling van datgene wat je van een proces of van
mensen verwacht, zonder daar direct een moreel oordeel aan te geven. Als je iemand vertrouwt, dan
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schat je in dat de ander een bepaalde actie kan en gaat doen.
Vertrouwen is – vanuit dit standpunt – geen objectief en vaststaand gegeven; het is een persoonlijke
inschatting/voorspelling van de actie van mensen of het verloop van processen. De morele
beladenheid – ‘goed of slecht’ – vervalt. Met het inzicht dat ‘vertrouwen als risicovoorspeller’ vooral
een persoonlijke inschatting is, wordt het een onderwerp dat besproken kan worden in plaats van
vermeden. Geen verwijt naar de ander, maar een subjectieve voorspelling over hoe iets zou kunnen
verlopen.
Op verzoek van de bestuurder wordt de intern begeleider naar voren geschoven om de vertrokken
schoolleider te vervangen. Tegelijkertijd wordt er een adviseur ingehuurd, met wie de intern
begeleider de ontwikkelingen in de school moet afstemmen. De intern begeleider – enigszins
teleurgesteld door de verplicht gestelde sparringpartner – vraagt aan de bestuurder of zij haar
niet vertrouwt in de nieuwe rol. De bestuurder geeft aan dat ze vertrouwen in haar heeft en dat ze
verwacht dat de intern begeleider nog kan groeien in de leiderschapsrol.
Vertrouwen is een ‘containerbegrip’ dat zwaar weegt en polyinterpretabel is! Waar vraagt de intern
begeleider eigenlijk naar? De bestuurder geeft in haar reactie precies weer wat zij, in deze situatie,
onder ‘vertrouwen’ verstaat. Het vragen naar ‘vertrouwen’ is een vraag die niet gesteld mag worden
zonder te weten wat we onder vertrouwen verstaan: waar gaat het eigenlijk over?

Criteria van vertrouwen
Als we vertrouwen als een voorspeller van het risico of een actie typeren, welke criteria gebruiken we
dan om deze voorspelling te kunnen doen? Gebruikmakend van de inzichten van Ben Newby (2014)
en Stephen Covey (2006) komen we tot de volgende vier criteria die ons beeld van vertrouwen kunnen
bepalen.

Integriteit

Intentie

Kwaliteiten

Resultaten

Figuur 3.1 Criteria voor vertrouwen.
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Met integriteit bedoelen we of personen congruent handelen. Doen ze wat ze verkondigen? Wat zien
we terug in het gedrag? Zeggen ze hetzelfde in een persoonlijk gesprek als in het openbaar?
Intentie en integriteit zitten dicht tegen elkaar aan. Met intentie vragen we ons af of de bedoelingen
zuiver zijn. Is er een dubbele agenda? Heb je het gevoel dat de persoonlijke agenda van de ander een
grotere rol speelt dan het organisatiebelang? Iemand zegt: ‘Het gaat toch om de leerlingen’, maar
ondertussen is jouw indruk dat deze collega vooral goed voor zichzelf zorgt.
De kwaliteiten van een persoon bepalen of deze de kennis en kunde heeft om tot de gevraagde actie
te komen. Als je niet zo onder de indruk bent van de didactische vaardigheden van een leraar, heb
je dan wel vertrouwen in de feedback die gericht is op jouw didactisch handelen? Als iemand wel de
kwaliteiten heeft, maar niet de capaciteit – zoals te weinig tijd of onvoldoende energie – wordt deze
persoon misschien wel minder betrouwbaar.
Behaalde resultaten hebben invloed op het beeld van vertrouwen in de ander. Als de resultaten die
voortkomen uit het handelen van de ander in jouw ogen onder de maat zijn, dan zul je niet zo snel
nog een beroep doen op deze persoon, of je houdt enige reserve in je verwachtingen.

Met de trap omhoog naar vertrouwen
In hoeverre is er vertrouwen in het onderwijs in Nederland? Dit vertrouwen wordt bepaald door
wat er op de scholen gebeurt en vooral in de klassen: hoe brengen de leraren leerlingen verder in
hun ontwikkeling? Het vertrouwen in de sector onderwijs is cumulatief (figuur 3.2); het begint op
de onderste trede bij vertrouwen in de leraren en de leidinggevenden en het loopt door naar het
vertrouwen in het onderwijs, het imago van de sector. Een voorbeeld hiervan is het Finse onderwijs,
dat zich onder andere kenmerkt door high trust. Er is groot vertrouwen in scholen, schoolleiders
en leraren. De leraar staat in Finland in hoog aanzien. Niemand evalueert de leraren en de scholen.
Individuele schoolresultaten zijn vertrouwelijk. Het onderwijs is effectief en biedt gelijke kansen
voor alle leerlingen in plaats van vroege determinatie door een landelijke eindtoets in groep 8, zoals
we dat in Nederland hebben georganiseerd. Kortom, het vertrouwen in de leraren straalt uit op het
onderwijssysteem en heeft weer effect op de status van een beroep in het onderwijs (Sahlberg, 2011).
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Maatschappij
Omgeving
is de kwaliteit van

Samenwerking
Individu
ben je geloofwaardig voor
jezelf en de ander?

hoe is de kwaliteit
en de diepgang
van de samen-

Organisatie

de school bekend

zijn de structuren

bij de omgeving?

waartoe draagt
het onderwijs bij?

en systemen
ondersteunend
aan ‘vertrouwen’?

werking?

Figuur 3.2 Vertrouwen in verschillende lagen van het onderwijssysteem.

We onderscheiden verschillende lagen van vertrouwen in het onderwijssysteem. In de school
onderscheiden we vertrouwen in de mensen die werken in de school, vertrouwen in de samenwerking
op school en vertrouwen in de schoolorganisatie. De omgeving van de school heeft ook een bepaalde
mate van vertrouwen in de school. Tot slot is er de maatschappelijke waardering van de sector
onderwijs.
We lopen alle treden van figuur 3.2 af en expliciteren het vertrouwen in en buiten de school.
Individu
De mate waarin we vertrouwen hebben in de leraren, kan bekeken worden aan de hand van de vier
criteria uit figuur 3.1:
•

integriteit. Handelen mensen congruent? Zeggen ze wat ze doen en doen ze wat ze zeggen?

•

intentie. Zijn de bedoelingen zuiver? Is er geen dubbele agenda?

•

kwaliteiten. Zijn de kwaliteiten – kennis en kunde – relevant en toereikend voor de functie?

•

resultaten. Zijn de resultaten naar wens en behoren?

Het vertrouwen van ouders en leerlingen in leraren is groot, als de leraar zich aan afspraken houdt
(integriteit), zich inzet voor de ontwikkeling van alle leerlingen (intentie), zijn vak verstaat, orde houdt
en in staat is om het leren in de klas te organiseren (kwaliteiten). En tot slot verwachten we dat de
ontwikkeling van de leerlingen uitstekend zal zijn (resultaten)!
Samenwerking
In goede scholen wordt effectief samengewerkt; een basis van wederzijds vertrouwen maakt
openstaan voor feedback makkelijker. Fouten of ontwikkelpunten worden niet gebruikt om te
veroordelen of af te rekenen. De samenwerking floreert in een cultuur van vertrouwen, een veilige
leeromgeving. Samen doelgericht leren om het onderwijs elke dag een beetje beter te maken, vereist
een leercultuur waarin collegiaal leren geen toeval is. Is er afstemming tussen de vakken en de
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afdelingen? Leidt de afstemming tot doorgaande leerlijnen en eenduidig en herkenbaar onderwijs?
Er is een relatie tussen het niveau van vertrouwen in schoolteams, de kwaliteit van de samenwerking
en de sociale en cognitieve ontwikkeling van leerlingen (Robinson, 2011). Cultuur is een
kwaliteitsindicator van een goede school. Het pleit voor een cultuur van vertrouwen als basis voor
continue ontwikkeling in de school.
Organisatie
Vertrouwen in de organisatie van de school wordt veroorzaakt door de mate van voorspelbaarheid.
Is duidelijk wie waarover gaat en hoe en door wie beslissingen worden genomen? Is de wijze waarop
de organisatie is ingericht ondersteunend aan het ontwikkelen, leren en verbeteren van het leren en
lesgeven? Is het rooster van de leerlingen goed werkbaar?
Een belangrijk thema is de wijze waarop de verantwoording intern is georganiseerd. Hoe ver gaat
het vertrouwen in de leraar en de schoolleider? Vertrouwen is iets anders dan ‘met rust laten, want
professionals weten wat ze doen’. Verantwoordelijkheid nemen gaat vooraf aan verantwoording
afleggen. Geef de mensen verantwoordelijkheid en de verantwoording volgt. Het begint bij
georganiseerd vertrouwen in teams, leraren die samenwerken, samen verantwoordelijk zijn.
Schoolleiders die alleen in de klas komen om te beoordelen en de gesprekscyclus weer van hun todolijstje te kunnen schrappen, hebben een negatieve invloed op lerende teams. Onze benadering
is de verantwoording organiseren door peerreviews, waarbij leraren elkaar kritisch bevragen op
aanpak, inhoud en opbrengsten.
Omgeving
Hoe kijkt de omgeving naar de school? Wat is het imago? Is er vertrouwen in de kwaliteit van de
school?
Scholen kunnen meer aandacht geven aan de identiteit. Die identiteit kan met de omgeving gemaakt
worden. Zo organiseerde een scholengemeenschap een koersbijeenkomst met ouders, leerlingen,
onderwijsdeskundigen, leraren, leidinggevenden, bedrijven uit de omgeving, ICT-deskundigen
enzovoort. Samen gingen zij in gesprek over het onderwijs van de toekomst.
Het zichtbaar maken van de kwaliteit en het profiel van de school is een belangrijk element voor de
profilering van een school.
Maatschappij
Het beeld van de maatschappij over het onderwijs wordt mede bepaald door de kwaliteiten van de
mensen die in het onderwijs werken. Hoe groter het vertrouwen in de mensen die in de sector werken,
des te groter het vertrouwen in het onderwijs en de school.

Vertrouwen in het Nederlandse onderwijs
In het Nederlandse onderwijs ligt de nadruk op het determineren van jongeren in de richting van
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een bepaalde uitstroom. Na de toets in groep 8 en het schooladvies is de keuze gemaakt. Een keuze
die in het Finse onderwijs pas bij 16-jarigen wordt gemaakt, wordt bij ons al door de toets van de
12-jarigen ingezet. Het belang van deze eerste schifting in niveau is groot. Hoe ‘hoger’ de score, des te
meer mogelijkheden je hebt in het vervolgonderwijs, als je het voortgezet onderwijs hebt doorlopen.
We lijken het wantrouwen georganiseerd te hebben. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap heeft de ambitie om bij de beste vijf landen op de PISA-ranking te horen (Regeerakkoord,
2012). De PISA-ranking is alleen gebaseerd op de resultaten van cognitieve leervakken, te weten
wiskunde, leesvaardigheid en natuurwetenschappen. De ambitie van het ministerie is merkbaar in
de klas. Cognitieve resultaten, toetsen, cijfers, protocollen en ranglijsten krijgen de overhand. Als de
resultaten tegenvallen, wordt de verantwoordelijkheid bij de leerlingen weggehaald. Geen tijd meer
voor coöperatieve werkvormen of metacognitieve strategieën!
In Het alternatief (Kneyber & Evers, 2014) spreken verschillende auteurs over een ‘afrekencultuur’.
Het alternatief veroordeelt deze eenzijdige benadering van het onderwijs, die de ontwikkeling van
leerlingen schaadt en leraren demotiveert.
Ook Sahlberg (2011) benoemt de negatieve kant van de introductiemodellen uit het bedrijfsleven
in het onderwijs, zoals verantwoording op basis van toetsing, prestatiebeloning en sturing op basis
van ken- en stuurgetallen. Hij spreekt in dit verband van een Global Educational Reform Movement
(GERM). De germ, het virus in het onderwijs, veroorzaakt de druk om de resultaten snel op orde te
krijgen. Dit kan eenvoudig tot kwalijke gevolgen leiden. De wet van Campbell (1976) leert ons dat
de focus op specifieke resultaten die beslissingen bepalen, uitnodigen tot sjoemelen en fraude.
Voorbeelden die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen, zijn onder andere oefenen voor toetsen
(teaching to the test), examentraining en het ‘knijpen’ in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Bij dat laatste krijgen leerlingen met bijvoorbeeld een havo/vwo-advies subtiel een duwtje in de havorichting, zodat afstroom in de bovenbouw minder snel voorkomt.
Is de kwaliteitskaart van de school belangrijker dan de ontwikkeling van de leerlingen? Van
hoge verwachtingen, van de ambitie het beste uit leerlingen te halen, blijft weinig over. Hoezo
samen werken aan betere prestaties, waarbij je samen ‘de lat hoger legt en de kloof dicht’? Bij
verbeteraanpakken van scholen ligt het accent op dit moment vooral op hogere toetsresultaten
en verbeterde uitkomsten van (school)examens. De leraar krijgt het hiermee stevig voor de kiezen.
Biesta (2009) verwoordt enerzijds de erkenning en anderzijds de controle van de leraar als een ‘mixed
blessing’. De leraar wordt gezien als de laatste schakel in het onderwijssysteem, die van grote invloed
is op de ontwikkeling van de leerling. Deze erkenning van hun cruciale rol heeft echter tot gevolg dat
leraren gecontroleerd worden op de uitvoering van hun vak: zijn de leerresultaten in orde?
Gelukkig blijkt uit UNICEF-onderzoek dat Nederlandse kinderen nog steeds tot de gelukkigste van
de wereld behoren. Onderwijs is toch meer dan cognitieve ontwikkeling? Wat te denken van de
aandacht op school voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, voor het ontdekken van hun
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kwaliteiten en talenten? En van het voorbereiden van jongeren op onze – voortdurend veranderende
– maatschappij. Samenwerken, een onderzoekende houding, het omgaan met technologie en moreel
bewustzijn zijn daar voorbeelden van (Buijs & Spitteler, 2013).

Vertrouwen in de school
Als leraar vertrouw je erop dat de omstandigheden van dien aard zijn dat je een stimulerende
leeromgeving voor elke leerling kunt creëren. Ouders vertrouwen erop dat leraren de leerlingen
verder brengen in hun ontwikkeling en hen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs.
Leerlingen moeten er in ieder geval op kunnen vertrouwen dat er een ‘veilige leeromgeving’ is.
Leidinggevenden hebben ook allerlei verwachtingen van de leraren, waar ze op vertrouwen en
omgekeerd.
De schoolleider, leraren, leerlingen en ouders hebben verschillende rollen in het onderwijsproces. Ze
zijn onderling met elkaar verbonden en hebben in dat proces verwachtingen van elkaar, waar ze op
vertrouwen. Leraren met leerlingen, leraren met andere leraren, leraren met ouders en alle groepen
met de schoolleider. Om deze onderlinge verbondenheid goed te laten werken, is afstemming over de
rollen en de wederzijdse verwachtingen van belang.

Afhankelijkheid en vertrouwen
Alleen afstemming over de rollen en de wederzijdse verwachtingen creëert nog geen ‘vertrouwen’;
daar is meer voor nodig. De verschillende rollen hebben weliswaar hetzelfde doel, namelijk de
ontwikkeling van de leerlingen optimaal laten verlopen, maar formeel zijn ze ongelijk. De leerling en
ouders zijn afhankelijk van de leraar en de schoolleider. De leraar is afhankelijk van de schoolleider,
de schoolleider is afhankelijk van het bestuur enzovoort. Alle betrokkenen zijn afhankelijk van
een ander en hiermee kwetsbaar in de rol die ze vervullen. Nu komt het begrip ‘vertrouwen’ om
de hoek kijken. Ondanks de formele ongelijkheid wil de één de ander kunnen vertrouwen met als
gemeenschappelijk doel de ontwikkeling van de leerling. Dit heeft tot gevolg dat ieder vanuit de
eigen rol de kwetsbaarheid van de ander kan reduceren en hiermee veiligheid en vertrouwen kan
organiseren.

Vertrouwen in de schoolleider
Vertrouwen tussen leraren en schoolleiders stimuleert een positieve cultuur, productieve
communicatie en verhoging van de leerresultaten (Hoy & Sweetland, 1999). Het vertrouwen in de
schoolleider wordt met name bepaald door het gedrag van de schoolleider (Gimbel, 2003).
Onderzoek van Brewster en Railsback (2003) laat zien dat vertrouwen in de schoolleider voorspellend
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is voor het vertrouwen tussen leraren onderling en tussen leraren, leerlingen en ouders. Er is dus
een overdracht in vertrouwen. Het team heeft vertrouwen in de schoolleider en mede hierdoor is het
sociaal vertrouwen tussen alle betrokkenen bij het onderwijs ook van een hoger niveau. Doelgericht
samenwerken, zoals collegiaal leren ter verbetering van een thema, is eenvoudiger in een cultuur van
vertrouwen. Het beïnvloeden van een cultuur richting vertrouwen kan starten bij de relatie tussen de
schoolleider en het team.
Devin Vodicka (2006) onderscheidt vier elementen die vertrouwen in de schoolleider bepalen:
consistentie, compassie, communicatie en competentie. Er is een overlap tussen deze vier elementen
en de vier criteria waarmee je vertrouwen in de ander voorspelt (figuur 3.1). Consistentie is een
combinatie van intentie en integriteit; walk the talk, is je boodschap congruent, onafhankelijk van met
wie je spreekt en wanneer je dat doet?
Compassie staat hier voor de morele betrokkenheid bij de ander: oprechte betrokkenheid. Uitgaand
van de goede intenties houd je rekening met elkaar. Fouten maken mag. Als schoolleider laat je
empathisch vermogen zien en ga je met aandacht en respect om met de kwetsbaarheid van de ander.
Het element communicatie staat voor openheid en transparantie. Als schoolleider stel je je open op,
vraag je met regelmaat om feedback en laat je zien dat je lerende bent. Je handelt transparant, houdt
niets achter: uitgangspunt is dat het team belangrijke informatie met vertrouwen behandelt.
De competente schoolleider laat zien de kennis en kunde te hebben om de rol goed in te vullen. De
uiteindelijke resultaten van het handelen van de schoolleider zijn het bewijs van een competente
schoolleider. Je vindt de competente schoolleider in een ‘goede’ school en omgekeerd.
De vier beschreven elementen – consistentie, compassie, communicatie en competentie – vormen
in samenspel het vertrouwen in de schoolleider. Bryk en Schneider (2002) hebben met de volgende
vragenlijst het niveau van vertrouwen in schoolleiders nader bekeken.
•

Het is geen probleem om gevoel, zorgen en frustraties met de schoolleider te bespreken.

•

De schoolleider houdt rekening met het welbevinden van de leraren.

•

Ik vertrouw de schoolleider op zijn woord.

•

De schoolleider is een effectieve manager, die zorgt dat de organisatie goed verloopt.

•

De schoolleider handelt vanuit een moreel bewustzijn, waarbij de onderwijsbehoefte van de
leerlingen bovenaan staat.

•

De schoolleider heeft vertrouwen in de kennis en kunde van de leraren.

•

De schoolleider is betrokken bij de professionele ontwikkeling van de leraren.

•

Ik heb respect voor de schoolleider als onderwijskundig leider.

•

Ik voel me gewaardeerd door de schoolleider.
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Leiding geven aan vertrouwen
Hoe kun je als schoolleider een cultuur van vertrouwen in de school stimuleren? We hebben al gezien
dat het begint bij gedrag: de schoolleider toont oprechte betrokkenheid, luistert naar het team, is
eerlijk, open en transparant, doet wat hij zegt en heeft de kwaliteiten die nodig zijn om de school
te kunnen leiden. Vertrouwen in de schoolleider heeft vervolgens effect op het vertrouwen tussen
leraren onderling en tussen leraren en leerlingen en beïnvloedt positief de ontwikkeling van de
leerlingen!
De schoolleider organiseert een structuur in de school die uitnodigt tot het leren van en met elkaar.
Collegiaal leren gebeurt doelgericht, vanuit een gezamenlijke ambitie die gericht is op het dagelijks
verbeteren van de onderwijspraktijk. Een lerend team is geen toeval, maar het gevolg van een
structuur die het leren organiseert; structuur beïnvloedt het gedrag.
De schoolleider is een lerende leider en leidend in het leren. De hedendaagse schoolleider is op de
hoogte, weet wat er speelt, durft zich kwetsbaar op te stellen, leert mee en is een voorbeeld in het
leren. Deze schoolleider loopt zelden voorop, maar weet het teamleren te organiseren vanuit een
duidelijke koers en een uitdagende ambitie:
Organisaties hebben meer aan iemand die niet zo opvalt, als een goede scheidsrechter; iemand die
met plezier in het vak de richting duidt, luistert naar wat er nodig is en het leren op alle lagen weet
te organiseren. Iemand die niet meebuigt of omwaait bij tegenwind; iemand die kan bouwen met
vertrouwen. (Fullan, 2014)

Samen leren met vertrouwen
Vertrouwen in elkaars en je eigen kunnen heeft een relatie met openstaan voor nieuwe inzichten,
nieuwe kennis en nieuw handelen. In Finland en Ontario, Canada zien we dat terug in het collegiaal
leren, zoals samen lessen voorbereiden, samen terugblikken en evalueren. Wat te doen als er geen
vertrouwen is? We horen weleens: ‘Het is nog niet veilig genoeg, dus we zijn er nog niet aan toe om
elkaar feedback te geven!’ Het begrip veiligheid wordt ingezet om ‘met rust gelaten te worden’.
Feedback krijgen op de opgebouwde routine, die je zekerheid geeft, is niet altijd gemakkelijk. Het
gaat vaak over vertrouwen. Hoe reageert een collega als deze ziet dat het leren in je klas moeizaam
verloopt? Kun je erop vertrouwen dat er geen misbruik van wordt gemaakt? Werken aan vertrouwen
kan langzaam gaan en vraagt om je open op te stellen, terwijl dat nog niet als vanzelfsprekend voelt.
Veiligheid en vertrouwen groeien, als je begint met georganiseerde feedback. Begin eens met kijken
bij een collega vanuit nieuwsgierigheid: ‘Hoe behandel jij “spelling” met je groep?’
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Schoolleiders merken weleens op dat de feedback scherpte mist. In de epiloog van De schoolleider
zeggen Buijs en Spitteler hier het volgende over.
Het is niet verwonderlijk als leraren milde feedback geven. Of dat er tweetallen worden gemaakt
die elkaar nauwelijks de maat nemen. Als je bekeken wordt tijdens je werk, wil je graag laten zien
dat het goed gaat. De praktijk van de leraar is nauwelijks voorspelbaar, het is mensenwerk, het is
handwerk. Iedereen worstelt weleens met een klas. Misschien is de eerste winst dat teamleden bij
elkaar de drempel van het klaslokaal overgaan en de kwaliteiten van de collega zien en benoemen.
Wordt het wat vanzelfsprekender om observaties te verrichten, dan neemt de scherpte in de
observaties en in de feedback toe. Doelgericht observeren levert het meeste op, vanuit een vraag
van de leraar of een specifiek thema uit de onderwijspraktijk. (Fullan, 2014)
Begin gerust ‘zonder scherpte’: het vertrouwen krijgt dan kans om te groeien. Breng langzamerhand
scherpte in de feedback. Benoem bij elkaar bijvoorbeeld twee kwaliteiten en een suggestie ter
verbetering. De winst zit al in het reduceren van het ‘eenzame avontuur’ in de klas. Organiseer de
feedback in de school en het gevoel van vertrouwen groeit. Je zit immers allemaal in hetzelfde
schuitje.
Een basisschool in Zandvoort heeft de basis op orde. Er lopen uitstekende leraren rond die met
name gericht zijn op de eigen praktijk. Een logische vervolgstap is het delen van die kwaliteiten
door middel van collegiaal leren. Na introductie van verschillende vormen van collegiaal leren
(Creemers & Heijmans, 2013) en co-teaching zoeken de leraren een maatje vanuit één van de
volgende vijf motieven voor collegiaal leren.
•

Nieuwsgierig? Ben je nieuwsgierig naar het handelen van een collega?

•

Creatieve spanning: bereik je net niet jouw ultieme les? Hoe doet een ander dat op het
betreffende thema?

•

Een vraagstuk: heb je een vraagstuk dat je wilt delen met een collega? Is het voor die collega
ook een vraagstuk?

•

Een probleem: blijf je ergens tegenaan lopen waar je geen antwoord op hebt?

•

De maat nemen: vind je het een uitdaging als een collega eens ‘kritisch’ kijkt naar een thema in
jouw onderwijspraktijk waarvan je denkt dat dat goed gaat?

Aan het eind van de studiedag hebben alle teamleden een motief voor collegiaal leren, een collega
met wie ze collegiaal leren aangaan en een passende vorm van collegiaal leren die aansluit bij het
motief. In de teambijeenkomst en het bouwoverleg worden de inzichten met elkaar gedeeld.
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Vertrouwen, professionele ruimte en professionalisering
Luc Stevens beschrijft in De gemotiveerde leerling (2010) relatie, competentie en autonomie als de
basisbehoeften van een leerling. De behoefte aan interacties (relatie), het bieden van uitdaging
(competentie) en de vrijheid om hun eigen handelen te kunnen sturen (autonomie) zorgen voor
gemotiveerde leerlingen. Deze basisbehoeften, gebaseerd op de The Self Determination Theory van
Ryan en Deci gebruiken wij als het ‘vliegwiel voor schoolontwikkeling’ (figuur 3.3).

Professionele
ruimte

Eigenaarschap,
motivatie en
professionalisering

Relationeel vertrouwen

Figuur 3.3 Het vliegwiel voor schoolontwikkeling.

Het vliegwiel bestaat uit drie losse tandwielen, die elkaar versterken:
•

professionele ruimte;

•

eigenaarschap, professionalisering, motivatie;

•

vertrouwen.

Professionele ruimte is de mate waarin leraren zeggenschap hebben over het primaire proces en
het beleid van de school. Het is de ruimte die leraren hebben om hun kwaliteiten in te zetten voor
het onderwijs. Professionele ruimte betekent niet dat leraren individuele autonomie krijgen: het is
autonomie van de leraren, in wederzijdse afhankelijkheid.
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Het tweede tandwiel – eigenaarschap, professionalisering en motivatie – bepaalt de bereidheid van
leraren om continu op zoek te gaan naar het verbeteren van de onderwijspraktijk.
Het belang van het tandwiel ‘vertrouwen’ hebben we uitvoerig beschreven; bij de aanwezigheid
hiervan verloopt schoolontwikkeling makkelijker, is de relatie tussen leraren onderling en tussen
leraren, leerlingen, ouders en leidinggevenden hechter (Bryk & Schneider, 2002) en worden de
leerresultaten positief beïnvloed (Hoy & Sweetland, 1999).
De drie tandwielen beïnvloeden elkaar. Door vertrouwen is collegiaal leren makkelijker en omgekeerd
ontwikkelt collegiaal leren vertrouwen. Als er vertrouwen is in de kwaliteiten van het team, wordt de
professionele ruimte van de leraren groter. En bij meer professionele ruimte worden kwaliteiten beter
zichtbaar en verder ontwikkeld.

Vertrouwen en controle zijn complementair
De schoolleider beïnvloedt de drie tandwielen; er wordt een structuur neergezet die ondersteunend is
aan het leren en langzamerhand groeit er een lerende cultuur. Verantwoordelijkheid wordt gegeven,
voordat er verantwoording wordt gevraagd. Bepaal de richting, oftewel: bepaal de thema’s van de
ontwikkeling. Geef het team ruimte: geef het ‘speelveld’ aan. Bepaal welke resultaten verwacht
mogen worden: wanneer is de ontwikkeling geslaagd?
De schoolleider is zichtbaar in de klassen, leert mee in de ontwikkeling en is een voorbeeld in het
leren. Houd tegelijkertijd een vinger aan de pols; vertrouwen en controle zijn complementair!

Drie vragen om leiding te geven aan vertrouwen
1.

Wat maakt dat jouw team er vertrouwen in heeft?

2.

Hoe beïnvloed je het gevoel van vertrouwen tussen leraren en leerlingen, tussen leraren
onderling, tussen leraren en ouders en tussen al deze groepen en jou als schoolleider?

3.

Wat kun je met je team doen om het vertrouwen van de omgeving in de school positief te
beïnvloeden?
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