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Geflipt leiderschap is zo gek nog niet
Informeel leiding nemen in collegiale netwerken
binnen én buiten de school
Frank Cornelissen

Vooraf
‘Sociale competentie, sociale competentie, sociale competentie …’, het begrip zoemde als een bij rond in mijn oude school: van teamvergaderingen, naar de gang, naar
het schoolplein en zo de klaslokalen in. Je voelde gewoon dat het gesprek dit keer
ertoe deed: het ging weer écht over onderwijs. Na jaren van vechten tegen een negatief schoolklimaat in een achteruit hollende wijk in Rotterdam-Zuid veranderde
er nu daadwerkelijk iets.
En hoe! Met de ondersteuning van de schoolbegeleidingsdienst ontwikkelde ons
lerarenteam een eigen, schoolbrede methode om de sociale competentie van onze
leerlingen te vergroten. Iedereen ging ervoor, en het werd al snel een doorslaand
succes: geen nare toestanden meer zoals vechtpartijen op het plein, maar leerlingen
die leerden positief met elkaar om te gaan. De school werd al snel weer die veilige
plek waar leerlingen en leraren met plezier naartoe gingen en leerden. Een prachtig
voorbeeld van een initiatief waarbij leraren leiderschap tonen en in collegiale samenwerking hun onderwijs verbeteren. Een fijn verhaal voor het slapengaan, toch?
Ervaren leraren die dit verhaal hebben gelezen houden nu waarschijnlijk toch nog
even één oog waakzaam open, en terecht: het verhaal is nog niet af …
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De onderwijswerkelijkheid schudde ons ruw wakker. De schoolbegeleidingsdienst was namelijk ook erg enthousiast en wilde hun kostbare tijdsinvestering nu
terugbetaald zien in keiharde euro’s. De dienst gebruikte onze succesvolle ervaring
om een ‘verbeterde’ versie van onze succesvolle methode te ontwerpen en groots in
de markt te zetten. Toegegeven, die zag er wel wat professioneler uit dan ons zelfgeknutselde materiaal. Onze schoolleiding kocht natuurlijk trouw die nu-nog-betere
methode in. We kregen allemaal een prachtige, gloednieuwe klapper met flitsende
handleiding, lesvoorbeelden en een cd met liedjes voor in onze klas. Onze bundel
zelfgemaakte werkbladen werd verbannen naar de stoffige planken van het donkere
kopieerhok van de conciërge.
En toen ging het mis. De nieuwe lessen Sociale Competentie liepen in de praktijk niet lekker. Ze sloten niet meer goed aan bij onze leerlingen. Als leraren voelden
we ons flink onthand, en erger nog: we voelden ons geen eigenaar meer van deze
methode. Het gemopper zwol dan ook aan in de gangen, carpoolauto’s en de lerarenkamer, en vond weerklank achter de deur van menig klaslokaal. Ik merkte net
als veel collega’s dat ik die onhandige, nieuwe lessen Sociale Competentie begon te
vermijden. Het zorgvuldig opgebouwde positieve schoolklimaat dreigde al snel te
verwateren, en de school begon zelfs weer zijn oude ‘kwaaltjes’ te vertonen. De ervaren leraar slaakt nu waarschijnlijk een klagelijke zucht van herkenning en besluit
voor het slapengaan toch maar eerst een sterk slaapmutsje te nemen. De zoveelste
poging tot onderwijsverbetering die eindigt met een kater?
Gelukkig niet. Er broeide ondergronds verzet op school, en het duurde niet
lang voordat op een late donderdagmiddag de eerste leraar zich schoorvoetend in
het schemerige kopieerhok meldde bij de conciërge: ‘Zou ik misschien mijn werkbladen Sociale Competentie nog eens mogen inzien?’ De kostbare waar werd met
een gretige beweging snel in de tas opgeborgen en onopvallend terug naar de klas
gesmokkeld. Het nieuws van deze guerilla-actie ging als een lopend vuurtje door de
school, en het ondergronds verzet groeide rap. Al snel verschenen er meer leraren
bij de conciërge en begonnen weer te werken met de oude, eigen methode. Enkele
weken later kon ook onze schoolleiding niet anders dan zich overgeven aan deze
massale terugkeer naar de door onszelf ontwikkelde lessen.
De verborgen kracht achter slimme verbeteringen en principieel verzet
Iedereen die een poosje in een school werkt, herkent deze ervaring wel en kan er
waarschijnlijk veel eigen verhalen aan toevoegen. Steeds weer is de moraal van het
verhaal dat je de verbetering van het onderwijs niet simpelweg kunt opleggen of
ver weg van achter een bureau kan ontwerpen, hoe goed het ook bedoeld is. De
leraren moeten zelf het voortouw nemen om zo’n verbeterplan echt kans van slagen
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te geven.
In de praktijk blijkt echter dat dit soort leiderschapsgedrag, waarbij leraren samen een vuist maken, niet vanzelfsprekend is. Het vraagt ook van leraren een vorm
van ‘sociale competentie’, want hoe maak je je collega’s warm voor jouw nieuwe
idee? Hoe nodig je ze uit om mee te denken en samen het idee verder te ontwikkelen? Hoe verwerf je steun onder je collega’s om het idee op de agenda van de school
te krijgen, en hoe verzet je je samen tegen ontwikkelingen die het onderwijs niet ten
goede komen? Opvallend was het nu net deze sociale competentie van ons Rotterdamse lerarenteam die onze lessen Sociale Competentie redde. We namen ook nu
weer het voortouw, door onze collega’s op te zoeken om erover te praten én om er
samen iets aan te doen.
De onderwijspraktijk én recent onderzoek laten zien dat er een verborgen kracht
schuilt in dit sociale gebeuren tussen collega’s, en men geeft die sociale kracht allerlei namen, zoals ‘verbetercultuur’, ‘innovatiecultuur’, ´leercultuur’ of ‘professionele
leergemeenschap’. De essentie is steeds dat leraren in een goede onderlinge relatie
kunnen samenwerken aan onderwijsverbeteringen (Kessels, 2012). Slimme ideeën
ontstaan vaak niet tussen de oren van die ene geniale persoon, maar veel eerder tussen de neuzen van een groep betrokken mensen (Paavola, Lipponen & Hakkarainen,
2004). Het gaat vaak juist mis als één stel hersenen met formele macht gaat denken
voor alle andere hersenen (Cornelissen, 2009).
Die sociale kracht van de relaties en interactie tussen collega’s blijkt vaak de stille
motor achter het taaie verzet van leraren die zich verzetten tegen een onderwijsvernieuwing waar zij de waarde niet van inzien (Achinstein & Ogawa, 2006), en de
snel snorrende motor achter veel slimme ideeën die het onderwijs in onze scholen
verbeteren (Moolenaar, 2012). Als deze sociale kracht haar werk kan doen, houdt
dat ons onderwijs op koers: zij remt af en stuurt bij als leraren de indruk hebben dat
we de verkeerde kant opgaan met een onderwijsverandering, maar geeft ook flink
gas wanneer leraren merken dat een nieuw initiatief hun leerlingen ten goede komt.
Wat voor kansen biedt deze kracht aan de leraar die het voortouw wil nemen in het
verbeteren van het onderwijs, binnen of buiten de school? In dit hoofdstuk gebruik
ik mijn onderzoek in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten om op zoek te
gaan naar antwoorden.
Leiderschap begint dichtbij
De meeste leraren voelen zich sterk betrokken bij de kwaliteit van onderwijs, en zo
ook de leraren van ons Rotterdamse schoolteam. Bij leiderschap van leraren gaat het
echter niet alleen om die betrokkenheid, maar ook om het maken van de volgende
stap: daadwerkelijk invloed uitoefenen op zaken die je belangrijk vindt. Figuur 1
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laat zien dat dit leiderschap per definitie dichtbij begint, in je ‘zone van naaste invloed’.

Figuur 1: cirkel van invloed en betrokkenheid: zone van naaste invloed
(Uit: Cornelissen, 2009, gebaseerd op Covey, 1989)

De cirkel van betrokkenheid in figuur 1 verwijst naar alles waarbij leraren zich betrokken voelen, van hun leerlingen en de wijk waar de school staat tot het landelijk
onderwijsbeleid. De cirkel van invloed omvat alle ontwikkelingen waarop leraren
invloed hebben, zoals het onderwijs in hun klas en de onderwijsvisie van hun team.
Doorgaans is bij leraren hun cirkel van betrokkenheid flink wat groter dan hun cirkel
van invloed. Leraren voelen zich namelijk niet alleen betrokken bij hun leerlingen
en klas, maar ook bij allerlei grootschaliger ontwikkelingen binnen hun schoolorganisatie of daarbuiten, zoals onderwijsvernieuwingen of bezuinigingen. Deze grootschalige ontwikkelingen raken hun dagelijkse lespraktijk, soms meer dan ze lief is.
Maar ondanks hun grote betrokkenheid hebben leraren vaak maar beperkte invloed
op de ontwikkelingen buiten hun klas. Als ze het er niet mee eens zijn, voelen ze
zich vaak machteloos: het ligt buiten hun cirkel van invloed. Er rest hun dan niets
meer dan te mopperen over die rare nieuwe maatregel of handig te bukken wanneer
de zoveelste onbegrijpelijke onderwijsvernieuwing komt overwaaien in hun school.
Om dergelijke frustratie en verlamming te voorkomen, is het belangrijk om als
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leraar in je zone van naaste invloed te gaan werken. Zoals figuur 1 laat zien, ligt
deze zone net buiten je huidige cirkel van invloed (bijvoorbeeld je klas) en kun je
de invloed die je hebt binnen je huidige cirkel van betrokkenheid (je team, afdeling,
school, bestuur enzovoort) hiernaartoe uitbreiden. In die zone zoek je als leraar bijvoorbeeld je collega’s op om advies en ideeën uit te wisselen, doelen af te stemmen
en samen te werken aan een gewenste verandering. We zagen in het geval van de
Rotterdamse school bijvoorbeeld hoe we als leraren onze invloed vergrootten door
elkaar informeel op te zoeken en gezamenlijk terug te keren naar de zelfontwikkelde
methode. Deze sociale, gezamenlijke kant van leiderschap van leraren wordt ook
wel relational agency of relationeel handelingsvermogen, genoemd (Cornelissen et
al., in voorbereiding; Edwards, 2006, 2010). Hierbij wordt vanuit een wij-perspectief naar leiderschap gekeken: leiderschap als gedrag van leraren dat zich uit in het
samenwerken met collega’s (binnen en buiten de school), samen richting bepalen en
effectief krachten bundelen om zo de gewenste verandering gezamenlijk tot stand
te brengen, op school of daarbuiten. In dit hoofdstuk zal dit relationeel handelingsvermogen als ‘collegiaal leiderschap’ worden omschreven (vgl. Bush, 2011; Kessels,
2012; Spillane, 2006).
Als we op deze manier naar leiderschap van leraren kijken, dan zijn collegiale
relaties van groot belang voor de verbetering van onderwijs. We zullen daarom in
dit hoofdstuk inzichten uit studies van collegiale netwerken gebruiken om deze
relationele kant van leiderschap beter te begrijpen. We gaan zowel binnen als buiten
de school op zoek naar de zogenaamde informele, collegiale leiders van onderwijsverbetering. Wie zijn het, hoe herkennen we ze, en wat doen ze?
Waar vind je de leiders in school?
Wie een willekeurige school binnenwandelt en vraagt naar de schoolleiding wordt
meestal routineus verwezen naar het kantoor met het bordje ‘Directie’. Inderdaad,
het formele leiderschap is niet moeilijk te vinden en wordt vaak duidelijk zichtbaar
gemaakt, ook in die bekende organisatieboom waarmee we de formele rolverdeling
in een schoolorganisatie weergeven. Bovenaan staat de directeur en daaronder het
overige personeel van adjunct-directeur en afdelingshoofd tot helemaal onderaan
de leraren en onderwijsassistenten. Die boom lijkt vaak sterk op het linkerplaatje in
figuur 2 (volgende pagina).
Maar vraag nu eens in diezelfde school naar de innovatieleiders. Waarschijnlijk
blijft het dan even stil. Tja, wie zijn dat eigenlijk? Aan wie vragen de meeste mensen
advies als ze hun onderwijs willen verbeteren? Aan de directeur? Misschien aan een
afdelingshoofd? Of gaan ze naar die ene gedreven leraar uit de bovenbouw? Het kan
in principe iedereen zijn binnen de school.
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Figuur 2: Formeel en informeel leiderschap in onderwijsverbetering
Gekleurde vakjes/puntjes = personeel van de school. Rood = directeur; geel = adjunct-directeur; oranje = senior management; groen = afdelingshoofd; zwart = leraar; blauw = onderwijsassistent. Lijnen in het netwerk aan de rechterkant
geven collegiale relaties weer waarin verbeteradvies wordt gezocht (de pijltjes wijzen naar de collega om wie advies
wordt gevraagd).
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Deze twee plaatjes laten twee verschillende werelden zien. De rolverdeling in de
sociale werkelijkheid van het rechterplaatje blijkt veel rommeliger en ingewikkelder dan de keurig geordende organisatieboom aan de linkerkant doet vermoeden.
De rode pijl in deze figuur laat zien dat de directeur, die formeel bovenaan in de
organisatieboom staat, zich in het informele innovatienetwerk aan de buitenkant
bevindt en dus nauwelijks om verbeteradvies wordt gevraagd. Dat geldt ook voor
de adjunct-directeur en andere leden van het senior managementteam die bovenaan
in de organisatieboom zitten. Het personeel met louter managementtaken blijkt
dus helemaal niet zo’n invloedrijke, leidende rol te spelen bij schoolverbetering. Het
informele innovatienetwerk laat zien dat je daarvoor in het midden van het netwerk
moet zijn, bij het personeel met voornamelijk lesgevende taken: bij afdelingshoofden (leraren met managementtaken), leraren en onderwijsassistenten. Zij worden
door collega’s veel opgezocht voor verbeteradvies en zijn de daadwerkelijke innovatieleiders van de school.
Geflipt leiderschap: een teken van kwaliteit?
We tekenen de organisatieboom opnieuw, maar nu op basis van ieders informele
positie in het innovatienetwerk. De boom ziet er nu heel anders uit. In figuur 3

Figuur. 3: Informele hiërarchie: leiderschap in het collegiaal innovatienetwerk
Rangschikking gebaseerd op gemiddeld aantal adviesrelaties per groep. Oranje = Senior management (gemiddeld 1 adviesrelatie); blauw = Onderwijsassistent (gemiddeld 2 adviesrelaties); zwart = Leraar (gemiddeld 2.6 adviesrelaties); groen = Afdelingshoofd (gemiddeld 2.75 adviesrelaties).
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hebben we de groep meest invloedrijke mensen uit het midden van het netwerk bovenaan gezet, en de groep mensen met weinig invloed (aan de rand van dit netwerk)
onderaan. We zien dan iets interessants gebeuren: de formele organisatieboom die
we hierboven zagen, wordt min of meer wordt ‘geflipt’, omgedraaid. De formele
leiding, het senior management (nu inclusief directeur en adjunct-directeur) staan
nu onderaan, terwijl zich hierboven het onderwijsgevend personeel bevindt; achtereenvolgens de onderwijsassistenten, de leraren, en bovenaan de leraren met managementtaken, de afdelingshoofden.
Het feit dat het senior management op deze goed presterende school niet vaak
om verbeteradvies wordt gevraagd, hoeft trouwens niet te betekenen dat de schoolleiding het dus niet goed doet. Integendeel, misschien is het juist wel een teken van
kwaliteit van de school en schoolleiding dat het onderwijsgevend personeel naar
elkaar toe gaat in plaats van naar de directie.
Waar vind je leiders buiten school?
Collegiale relaties beperken zich niet tot de eigen school, en de invloed van leraren
hoeft zeker niet op te houden bij hun schoolplein. We wandelen daarom de school
uit en stellen de vraag ditmaal op straat: waar vind je de leiders in ons onderwijs? We
worden nu verwezen naar ‘Den Haag’, de website van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, de onderwijsvakbond of het schoolbestuur. Net als binnen
de school is het niet moeilijk om de plaatsen van formeel leiderschap aan te wijzen,
al komen we in de buitenwereld heel wat meer bordjes met ‘Bestuur’ tegen (Onderwijsraad, 2013a). Natuurlijk, net als de directeur in de school staat de minister
formeel bovenaan, maar daaronder is de hiërarchie en rolverdeling minder duidelijk
dan in de organisatieboom van de school die we daarnet zagen. Nog minder duidelijk is waar de leraren zich nu precies bevinden. Als we het over onderwijsverbetering
hebben, bevinden zij zich dan als uitvoerders helemaal onderaan? Of zijn ze een
gelijkwaardige gesprekspartner, verenigd in de Onderwijscoöperatie, de beroepsvereniging voor leraren?
In Het Alternatief (Kneyber & Evers, 2013) werd benadrukt dat het in de wirwar
van alle onderwijsinstanties onduidelijk is waar nu precies de formele invloed van
leraren ligt. In dit boek wordt gepleit voor het ‘flippen’ van het onderwijssysteem,
waarbij de overheid en andere instanties uiteindelijk verantwoording afleggen aan
leraren in plaats van andersom. Deze gedachtegang lijkt in bepaalde opzichten sterk
op het hierboven beschreven ‘flippen’ van de hiërarchie en het leiderschap in de
school; we zagen al dat het formele leiderschap in de verbeterpraktijk van scholen
een ondergeschikte rol kan hebben, en dat het dan de leraren zijn die daadwerkelijk
vormgeven aan schoolverbetering.
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Sociale media als nieuwe beleidsarena
Hoewel het belangrijk is om over de formele positie en invloed van leraren en de
beroepsgroep te blijven nadenken, willen we hier stilstaan bij de informele invloed
die leraren kunnen uitoefenen buiten hun school, in het bijzonder in de online
netwerkomgeving van het internet. Steeds vaker vindt het gesprek over onderwijs en
(voorgenomen) verbeteringen immers daar plaats, in de virtuele omgeving van kritische blogs, op Facebook, in LinkedIn-groepen en via chats op Twitter. Hier volgen
betrokken leraren onderwijsontwikkelingen op de voet, leggen ze nieuwe contacten,
houden onderwijsnieuws kritisch tegen het licht en oefenen steeds vaker invloed uit
op het landelijk discours en onderwijsbeleid.
Deze online gesprekken zijn per definitie niet meer plaatsgebonden. Dat maakt
het voor leraren veel makkelijker om hun stem ook buiten de school te laten horen
en gelijkgestemden op te zoeken, en zodoende hun cirkel van invloed aanzienlijk
te vergroten. Op het internet vinden we dus net als binnen de school leraren die als
collegiale leiders de onderwijsdiscussies aanjagen en relatief veel invloed uitoefenen
op de publieke opinie, en soms zelfs op het landelijk onderwijsbeleid.
Het elitekorps: collegiale leiders op Twitter
Laten we eens kijken waar de opinieleiders c.q. collegiale leiders zich bevinden in
de online discussie over de meest recente grote onderwijsvernieuwing in de Verenigde Staten: de ontwikkeling en invoering van de ‘Common Core’, landelijke
eindtermen voor het onderwijs in heel Amerika. Dit heeft in de VS nogal wat stof
doen opwaaien in diverse media. We zien dat ook terug in de studie naar discussies
op Twitter met hashtag #commoncore (een hashtag is een soort label dat je aan je
tweetbericht hangt, zodat andere twitteraars zien dat jouw bericht bij deze discussie
hoort) (Supovitz, Daly & Del Fresno, 2015). Ook in dit discussienetwerk op Twitter heb je weer mensen die centraler, invloedrijker zijn dan anderen. Er worden drie
typen netwerken onderscheiden. In elk netwerk hebben de centrale personen, de
informele leiders, een ander type invloed:
1) Transmitter-netwerk: de centrale Transmitters zijn degenen die de meeste
berichten het Twitter-netwerk insturen. Zij verzenden heel veel tweets met
de hashtag #commoncore en laten hun stem dus het meeste horen in deze
discussie.
2) Transceiver-netwerk: de centrale Transceivers zijn degenen van wie de
berichten het meeste worden verspreid. Ze worden het meeste ‘geretweet’
of ‘gementioned’ door anderen. Aan hun mening of boodschap wordt dus
de meeste waarde gehecht.
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3) Transcender-netwerk: de centrale Transcenders combineren twee bovenstaande eigenschappen. Zij zijn een soort ‘elite-twitteraars’: ze verzenden
de meeste tweets met de hashtag #commoncore, en hun tweets worden
tegelijk ook het meest verspreid. Zij hebben dan ook de meeste invloed in
de discussie en opinievorming.
Er is veel over deze netwerken en deze interessante studie te zeggen, maar hier richten we ons op het netwerk van ‘elite-twitteraars’: de Transcenders (zie voor volledige
studie van het #commoncore-project de zeer toegankelijke website www.hashtagcommoncore.com). In welke mate vinden we nu leraren, c.q. collegiale leiders, terug
in dit netwerk van topbeïnvloeders?
Laten we eens kijken naar het Transcendernetwerk (figuur 4.1 en 4.2).

Figuur 4.1: Verdeling van de topbeïnvloeders in de #commoncore-discussie op Twitter
(Bron: www.hashtagcommoncore.com)
Geel = de mensen of organisaties buiten het onderwijs die tegen invoering zijn.
Blauw = de mensen of organisaties binnen het onderwijs die tegen invoering zijn.
Groen = degenen die ervoor zijn.
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Figuur 4.2: Transcender-netwerk op Twitter
(Bron: www.hashtagcommoncore.com)
Geel = de mensen of organisaties buiten het onderwijs die tegen invoering van de Common Core zijn.
Blauw = de mensen of organisaties binnen het onderwijs die tegen invoering van de Common Core zijn.
Groen = degenen die voor de invoering zijn.

De drie kleuren verwijzen naar de positie van de twitteraars ten opzichte van de invoering van de Common Core. We zien dat er drie aparte groepen zijn: de mensen
of organisaties buiten het onderwijs die tegen invoering zijn (geel), de mensen of
organisaties binnen het onderwijs die tegen invoering zijn (blauw) en degenen die
er juist voor zijn (groen). Opvallend is dat iedere topbeïnvloeder buiten het onderwijs tegen de onderwijsvernieuwing is en dat de meeste topbeïnvloeders binnen het
onderwijs voor de Common Core zijn. Daarnaast zien we dat 20% van de mensen
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die over de Common Core twitteren bestaat uit onderwijsprofessionals en dat deze
daarmee een duidelijke stem hebben in de opinievorming rondom deze onderwijsvernieuwing. Dit zijn niet allemaal leraren, maar de leraar @dgburris uit Boston
(linksboven in het netwerk) mag in de nationale Common Core-discussie toch zeker
als een collegiaal leider worden gezien.
Hoe zou dit nu in Nederland zijn? Laten we bijvoorbeeld eens kort kijken naar
de recente Twitter-discussie rondom de invoering van de rekentoets voor het voortgezet onderwijs. Samen met een Amerikaanse onderzoeker uit de #commoncore-studie hebben we in het voorjaar van 2015 bij wijze van experiment gedurende
vijf willekeurige dagen de tweets met de hashtag #rekentoets geanalyseerd. In deze
korte periode (uit de lang lopende discussie) bestond het discussienetwerk uit 240
twitteraars. Uit deze discussie komen zes topbeïnvloeders uit naar voren. Deze ‘elite-twitteraars’ zijn net als in de #commoncore-discussie divers: van onderwijsjuristen, -journalisten of -onderzoekers tot leraren in het voortgezet onderwijs. De twee
gedreven leraren @kdenheijer en @jelmerevers blijken in die periode een duidelijke
stem te hebben in de #rekentoets-discussie, en hen kunnen we op dat moment, net
als @dgburris in de Amerikaanse #commoncore-discussie, als invloedrijke collegiale
leiders beschouwen.
Wat doen collegiale leiders?
Informele, collegiale leiders zijn dus niet altijd direct zichtbaar, al hebben ze binnen
en buiten de school een invloedrijke positie en een grote stem in de verbetering van
het onderwijs. Maar hoe word je als leraar zo’n collegiaal leider? Wat doen collegiale
leiders in de praktijk?
Collegiaal leiderschap begint dichtbij, bij je naaste collega’s. Collegiale leiders
blijken zich allereerst bewust van het belang van hun collega’s. In het onderstaande
kader geven we geparafraseerd weer hoe een leraar uit ons onderzoek (Cornelissen,
Van Swet, Beijaard & Bergen, 2013) de steun voor haar vernieuwende idee onder
schoolcollega’s probeert te vergroten. Ze werkt in de middenbouw van een school
voor speciaal onderwijs (PO/VO) in Nederland en wil haar leerlingen graag leren
om hun tijd in vrije situaties op school en thuis zelfstandig in te vullen.
In het rookhok springt de vonk over
Persoonlijk praat ik veel met mijn collega’s in het rookhok, eigenlijk elke dag wel. Na
school en ook tijdens de pauzes moeten we allemaal even stoom afblazen en hebben we
het daar over van alles. Over privédingen, maar ook de dingen waar je op school mee
bezig bent. Het is altijd een fijn moment. Het zijn collega’s uit verschillende teams, en
je hoort zo een heleboel van elkaar. We kennen elkaar ondertussen goed en praten heel
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open over dingen. We zijn geïntereseerd in de manier waarop anderen iets aanpakken of
ervaren en hoe we elkaar misschien kunnen ondersteunen. Zo vertelde ik hen laatst over
mijn idee om leerlingen te leren hun vrije tijd in te delen, waarom ik dat zo belangrijk
voor hen vind en hoe ik daar in mijn klas mee aan het experimenteren ben. Al pratende
bleek dat mijn collega’s het net zo belangrijk vonden en met hun leerlingen tegen dezelfde
dingen aanliepen. Ze waren enthousiast over mijn idee, en een collega uit de bovenbouw
bood spontaan aan om in haar klas ook te gaan experimenteren. Afgelopen week zijn
we rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe we het in haar klas met oudere leerlingen
kunnen opzetten. Ook buiten het rookhok ga ik naar collega’s van wie ik denk dat ze me
kunnen helpen en positief staan ten opzichte van mijn idee.
Ik vind het belangrijk om onder mijn collega’s partners te vinden; collega’s die met me
willen meedenken, advies kunnen geven en willen meewerken aan de uitwerking van het
idee. Zo wordt het idee niet alleen beter, maar ik denk ook dat collega’s zich mede-eigenaar van het idee gaan voelen. Hoe meer collega’s betrokken zijn bij de ontwikkeling van
het idee en zich mede-eigenaar voelen, des te groter de kans dat het idee in het uitvoerende stadium ook echt wordt opgepikt en een succes wordt binnen onze school.

De aanpak van deze leraar laat ons zien dat collegiale leiders doelgericht in hun
zone van naaste invloed werken. Ze proberen hun invloed te vergroten door bewust
hun collega’s te betrekken bij het nastreven van hun verbeterdoelen. Daarbij kan
het gaan om een urgent probleem, maar ook om iets waar ze enthousiast over zijn.
Hoe dan ook, collegiaal leiderschap begint uiteindelijk altijd bij iemand die iets
wil en anderen daarbij probeert te betrekken. Een vraag die behulpzaam kan zijn
bij het begrijpen en ontwikkelen van collegiaal leiderschap is: waarom wordt met
wie, waar, over wat en hoe samengewerkt? Laten we die vraag eens in onderdelen
bekijken.
1. Waarom? Collegiale leiders verbinden hun eigen doelen aan die van anderen
Om een nuttige verbinding te leggen met je collega’s en mogelijk een samenwerking aan te gaan, is het belangrijk dat je goed weet wat je zelf belangrijk vindt en
tegelijkertijd begrijpt wat je collega’s willen (Onderwijsraad, 2013b). Wat vinden zij
belangrijk in hun onderwijs en wat streven ze na? Waar staan ze voor en waar gaan
ze voor?
De kunst is om hierbij proberen aan te sluiten met je eigen ideeën en samen voor
een gemeenschappelijk doel te gaan. Meestal merk je dat tijdens een gesprek wel of
dat lukt. Je voelt een ‘klik’, herkent elkaars ervaringen en wordt al pratende steeds
enthousiaster over elkaars ideeën. Je raakt geïnspireerd en krijgt zin om met alle
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ideeën aan de slag te gaan. We zagen in het voorbeeld hierboven hoe die vonk
oversloeg tijdens het enthousiaste gesprek in het rookhok en leidde tot een verdere
samenwerking.
2. Wie? Collegiale leiders weten met wie ze willen samenwerken
Wie moet je betrekken bij je initiatief? Welke collega’s zijn belangrijk? Heb je collega’s met soortgelijke ideeën en vragen, of met relevante expertise? Wie kan je verder
helpen? Wie geeft je energie? Collegiale leiders hebben dat vaak goed in beeld; ze
weten wie ze moeten uitnodigen voor samenwerking. Onderzoek laat zien dat dit
proces van uitnodigen een belangrijke stap is in het betrekken van collega’s in de
samenwerking (De Jong, 2010). Het blijkt dat een persoonlijke, gerichte (en niet
een algemene) uitnodiging van collega’s het beste werkt.
3. Waar? Collegiale leiders werken aan/in vertrouwen met hun collega’s
Een waardevolle uitwisseling met collega’s hoef (of kun) je niet altijd organiseren
in een teamvergadering of studiedag, maar komt vaak voort uit de dagelijkse interactie op de werkvloer. De daadwerkelijke plaats en het moment maken niet zoveel
uit: het klaslokaal, de lerarenkamer, het kopieerhok, het toilet, het rookhok of de
carpoolauto. Belangrijker is dat het gesprek plaatsvindt in vertrouwen: alleen zo
ontstaat betrokken samenwerking met collega’s. Wanneer je de ander niet helemaal
vertrouwt, deel je niet alles en zoek je geen echte samenwerking. Collegiale leiders
zijn bovenal te vertrouwen (York-Barr & Duke, 2004). Bij hen voel je jezelf veilig,
en met hen deel je je ideeën gemakkelijk. Hoe doen ze dat? Veel van ons weten dat
wel, maar laten we hier enkele dingen noemen uit het onderzoek van collega’s (Cross
& Parker, 2004).
Er zijn twee soorten vertrouwen, die allebei belangrijk zijn en elkaar kunnen
versterken. Het eerste type vertrouwen is gebaseerd op bekwaamheid: je gelooft dat
de collegiale leider weet waarover hij of zij het heeft. Deze collegiale leiders kunnen
hun ideeën vervolgens ook helder uitleggen, en verwoorden het op een manier die
de ander aanspreekt. Het tweede type vertrouwen is gebaseerd op welwillendheid:
je gelooft dat de collegiale leider geen misbruik zal maken van hetgeen je vertelt of
vraagt. Collegiale leiders zijn discreet en vertellen dus niet elk persoonlijk nieuwtje
als een roddel door. Ze handelen betrouwbaar en transparant: ze zeggen wat ze doen
en doen wat ze zeggen. Ze drukken hun eigen ideeën niet door, maar zijn bereid ze
ter discussie te stellen, en ze staan oprecht open voor de ideeën van de ander. Verder
delen ze in hun samenwerking ruimhartig de opbrengsten, succes en erkenning met
anderen.
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4. Wat? Collegiale leiders blijven dicht bij hun onderwijspraktijk en leerlingen
Het onderwerp van de samenwerking blijft voor de collegiale leider dicht bij de
school, de daadwerkelijke onderwijspraktijk en hun leerlingen (Kessels, 2012; Spillane, 2006). Het gaat meestal over concrete eigen ervaringen in het werk en over
doelen met leerlingen. Een gesprek zoals dat van de lerares in het rookhok kan
leiden tot zo’n samenwerking met collega’s. Andersom kunnen natuurlijk een samenwerking (bijvoorbeeld samen een les voorbereiden en geven) of een observatie
van elkaars lessen ook heel goed (of nog beter) leiden tot zo’n gesprek over elkaars
onderwijsideeën en leiden tot verdere samenwerking.
5. Hoe? Collegiale leiders maken hun collega’s mede-eigenaar van hun idee
Het gaat collegiale leiders er niet zozeer om dat collega’s hun ene briljante idee
massaal navolgen. Ze zoeken vooral naar collega’s die met hen willen optrekken en
met wie ze gezamenlijk slimme ideeën (verder) kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
Zoals de lerares in het rookhok eerder zei, worden de ideeën er niet alleen beter van
als collega’s zich mede-eigenaar voelen, maar zorgt het ook voor breder draagvlak
(Manz, Bastien, Hostager & Shapiro, 2000; Verdonschot, 2012).
Kun je collegiaal leiderschap leren?
Leraren kunnen dus informeel de leiding nemen, en dit collegiaal leiderschap is niet
altijd direct zichtbaar, maar het speelt wel degelijk een essentiële rol bij de kwaliteit
en verbetering van ons onderwijs. Zou het dan niet verstandig zijn als we onze leraren gaan ondersteunen in het informeel leiding nemen en het vergroten van hun
relationele handelingsvermogen?
Er zijn vooruitstrevende opleidingen die de bevordering van leiderschapsgedrag
bij leraren al onderdeel van hun leerplan hebben gemaakt (zie bijvoorbeeld Snoek,
2014; Snoek, deze bundel). Maar kun je tijdens zo’n opleiding ook de sociale kant
van leiderschapsontwikkeling stimuleren? Kun je leraren ondersteunen in het verder ontwikkelen van hun relationele handelingsvermogen? Kunnen leraren leren
hun collega’s meer op te zoeken voor advies en samenwerking? Dit laatste was een
centrale vraag in een van onze studies binnen de masteropleiding voor werkzame
leraren van de innovatieve High Tech High school in San Diego (Cornelissen et al.,
in voorbereiding). Het eerste deel van het antwoord was: ‘Ja, meestal wel.’ In figuur
5 zien we een voorbeeld van een leraar die gedurende de tweejarige masteropleiding
zijn persoonlijk innovatienetwerk sterkt uitbreidt onder schoolcollega’s. Hij ging
steeds meer zijn collega’s opzoeken om advies in te winnen voor het verbeteren van
zijn onderwijs.
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Figuur 5: groei van collegiaal innovatienetwerk tijdens masteropleiding
Persoonlijk netwerk = Collegiale relaties waarin verbeteradvies wordt gezocht.
Zwarte punt = masterstudent;
blauwe punt = schoolcollega met wie vanaf het begin van de opleiding een relatie was;
rode punt = schoolcollega met wie gedurende de opleiding een relatie werd gelegd.

Het tweede deel van het antwoord was: ‘Maar nog niet altijd.’ In figuur 6 zien we
een voorbeeld van een leraar van wie het persoonlijk innovatienetwerk sterk kromp
tijdens haar masteropleiding. Zij ging juist steeds minder collega’s opzoeken voor
verbeteradvies.

Figuur 6: krimp van collegiaal innovatienetwerk tijdens masteropleiding
Persoonlijk netwerk = Collegiale relaties waarin verbeteradvies wordt gezocht.
Zwarte punt = masterstudent;
blauwe punt = schoolcollega met wie vanaf het begin van de opleiding een relatie was;
rode punt = schoolcollega met wie gedurende de opleiding een relatie werd gelegd.
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Deze uitkomst van de lerarenopleiding van de High Tech High illustreert dat je de
informele, sociale kant van collegiaal leiderschap inderdaad kunt ontwikkelen in
een opleiding. Het laat echter ook zien dat lerarenopleidingen aan dit baanbrekende werk vervolg moeten geven om deze leiderschapsontwikkeling bij iedere leraar
succesvol te kunnen stimuleren.
Collegiaal leiderschap vraagt overigens niet alleen lerend vermogen van leraren
en lerarenopleiding, maar natuurlijk net zo goed van bewindslieden, directeuren,
managers en andere formeel leidinggevenden. Zij moeten immers leren hoe ze leraren kunnen stimuleren en faciliteren in dit collegiale leiderschap.
Vertrouwen we de onderwijstoekomst écht toe aan leraren?
Dit verhaal over collegiaal leiderschap heeft een open einde. Er zijn vandaag de dag
tekenen dat de sfeer in ons onderwijsland aan het veranderen is en er mogelijk een
grote verandering op komst is (Rotmans, 2014). We zien een voorhoede van energieke, gepassioneerde, collegiale leiders: leraren die binnen én buiten de school van
zich laten horen, vooroplopen in onderwijsverbeteringen, zich waar nodig verzetten tegen voorgenomen beleidsmaatregelen en soms zelfs aanschuiven bij landelijke
politici en beleidsmakers. Toch is tegelijkertijd de structuur van ons onderwijs nog
steeds hiërarchisch, bureaucratisch en verkokerd. Hierdoor wordt de professionele
ruimte door de leraar nog vaak als beperkt ervaren.
Zullen die formele structuren steeds vaker gaan botsen met het groeiende informele, collegiale leiderschap van leraren? Zal er een sneeuwbaleffect ontstaan waarbij
onder de leraren steeds meer leiders gaan opstaan? En zo ja, zal die sneeuwbal dan
onstuitbaar beginnen te rollen en overbodige, formele muren in de onderwijsstructuur omvergooien, om zo de gewenste professionele ruimte te scheppen voor de
leraar? Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de vormgeving aan onderwijsvernieuwingen en de professionele inbreng van de leraar. Lange tijd nam de overheid het
voortouw in onderwijsvernieuwingen en was de leraar slechts uitvoerder van deze
‘opgedrongen’ vernieuwingen. Deze aanpak bleek te falen en werd door de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen in 2008 stevig bekritiseerd.
De overheid beloofde beterschap, maar toch concludeerde de Onderwijsraad (2014)
onlangs nog dat de muur tussen overheid en onderwijsveld niet is neergehaald en
de stem van de leraar nog steeds te weinig doorklinkt in vernieuwingen. Collegiaal
leiderschap onder leraren zou hier verandering in kunnen brengen. Recent zat bijvoorbeeld een deel van de Nederlandse voorhoede van collegiale leiders aan de tafel
met Tweede Kamerleden om samen na te denken over een verbeterplan voor het
Nederlandse onderwijs. Dit resulteerde in de notitie ‘Samen leren: aanbevelingen
uit het onderwijs’ (2014), die in de uitwerking nu op een aantal punten leidt tot
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concrete samenwerking tussen overheid en leraren. Hoewel we veel kunnen leren
van de inhoud van deze interessante notitie, ligt de meeste vernieuwende les in haar
totstandkoming. Het laat de potentiële kracht van collegiaal leiderschap zien die
leidt tot daadwerkelijke inbreng in onderwijsvernieuwingen en roept tegelijkertijd
vervolgvragen op hoe het onderwijsveld die kracht verder kan ontwikkelen en inzetten.
Collegiale leiders kunnen ons onderwijssysteem een ongekende nieuwe impuls
geven (Frost, 2014). Wat zou er daadwerkelijk gebeuren als het leiderschap in onderwijs massaal ‘flipt’? Als duizenden leraren informeel leiding zouden nemen, zich
zouden aansluiten bij verbeteringsinitiatieven van hun collega’s en hun cirkel van
invloed zouden vergroten van de klas tot de Tweede Kamer? Hoe ziet zo’n onderwijstoekomst eruit waarin de leraren van onze kinderen voortdurend samen met
hun betrokken collega’s nadenken over en werken aan nóg beter onderwijs? Sterk
collegiaal leiderschap creëert een toekomst waarin leraren meer verantwoordelijkheid krijgen én nemen. Een toekomst waarin onderwijsbeleid samen met leraren
wordt gemaakt. Een toekomst waarin onderwijsverbetering niet wordt geïmplementeerd van buiten- of bovenaf, maar groeit in het samenspel tussen leraren en andere
betrokkenen. Een onderwijstoekomst die we in de kern écht toevertrouwen aan de
leiding van onze leraren.
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