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‘Nee, nee, en nog eens nee!’ herhaalde hij met een koppig lachje. ‘Ik ben niet 
een man die opstaat om in het wereldgebeuren in te grijpen! Ik heb mijn 
duidelijk omschreven taak. Ik ben een man die morgenochtend om acht 
uur in zijn ziekenhuis is. Op 4 ligt de flegmone, op 9 de peritonitis … elke 
dag sta ik tegenover twintig ongelukkige kinderen, die ik uit een moeilijke 
situatie moet redden. En dus zeg ik nee tegen de hele rest …! Een man die 
een beroep moet uitoefenen mag zich niet laten afleiden door zich te men-
gen in zaken waar hij geen verstand van heeft … Ik heb een beroep. Ik moet 
bepaalde, afgebakende problemen oplossen, die tot mijn gebied behoren, en 
waar vaak de toekomst van een menselijk leven – van een familie soms – van 
afhangt. Dus je begrijpt … Ik heb andere dingen te doen dan Europa de 
pols te voelen!’
In feite dacht hij ook dat degenen die verantwoordelijkheid voor de ge-
meenschap dragen per definitie experts zijn die alle internationale proble-
men kennen, en op wie ondeskundige personen zoals hij zich blindelings 
moesten verlaten. Het vertrouwen dat hij de Franse bestuurders toedroeg, 
strekte zich ook uit naar de leiders van de andere landen. Hij had een inge-
boren respect voor vakmensen.

(Martin du Gard, 2015, p. 147)

De voorgaande passage komt uit de Franse geschiedfilosofische romancyclus Les 
Thibault, waarin de levensloop van de twee zo verschillende broers Antoine Thibault 
(arts en wetenschapper) en Jacques Thibault (schrijver, journalist en internationaal 
revolutionair) wordt beschreven, tegen het decor van het fin de siècle en (de aan-
loop naar) de Eerste Wereldoorlog. In de zomer van 1914 legt Antoine aan Jacques 
uit waarom hij niet maatschappelijk of politiek actief is om iets te doen aan de 
oorlogsdreiging die boven Europa hangt. Hij hanteert een volkomen professioneel 
perspectief, waarbij hij niet alleen zichzelf profileert als een klassieke professional, 
maar ook veronderstelt dat politici en bestuurders als professionals handelen. Dit 

Edith Hooge

Voorwoord
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roept vragen op die vandaag de dag ook aan de orde zijn voor leraren, schoolleiders, 
onderwijsbestuurders, beleidsmakers en politici.

Ten eerste is het de vraag of een leraar wel een zo duidelijk omschreven taak heeft. 
Kent zijn werkgebied wel een scherpe afbakening, zoals Antoine Thibault die ziet 
voor zijn beroep als arts? De driedeling in het werkgebied van de leraar van kwalifi-
catie, socialisatie en subjectificatie zoals Biesta voorstelt is redelijk onomstreden en 
geeft aanknopingspunten voor wat het beroep van leraar behelst. Bij concrete invul-
ling van die werkdomeinen komt de aan het onderwijs inherente meervoudigheid 
en tegenstrijdigheid echter direct om de hoek kijken: waartoe dient het, wat wordt 
ermee beoogd, voor wie of wat, welke kennisgebieden, thema’s, vakinhouden of 
vaardigheden moeten er op het programma staan, en hoe krijgt het vorm?

De beantwoording van deze belangrijke vragen over wat goed en juist onderwijs 
is, is niet alleen voorbehouden aan de professie, aan (een collectief van) leraren, 
maar moet continu aan de orde zijn in de gemeenschap waarin het onderwijs ope-
reert: de hele samenleving dus. Het zijn namelijk bij uitstek maatschappelijke vragen, 
die naast technisch-vakinhoudelijk ook sterk normatief-ethisch van aard zijn. Ze 
verdienen beantwoording door continue beraadslaging en afweging door leerlingen/
studenten en hun ouders, leraren, managers, bestuurders, beleidsmakers en politici, 
in samenspraak met belanghebbende partijen uit de samenleving. Dit moet plaats-
vinden ‘in het klein’, dus in en rondom de school en de buurt, en parallel daaraan 
‘in het groot’, op regionaal, landelijk en zelfs internationaal niveau.

Dit tweede deel van Het Alternatief sluit duidelijk aan bij zo’n maatschappelijke 
benadering van onderwijs. Het vormt daarmee een breuk met het eerste deel, waar-
in extremere, en ook meer naïeve standpunten à la Antoine Thibault werden inge-
nomen: dat leraren de navel van de onderwijswereld zouden zijn, dat ze de waarheid 
in pacht zouden hebben over wat goed onderwijs is en dat ze het alleenrecht zouden 
hebben op de vormgeving daarvan. Terecht wordt het werk en de positie van leraren 
in dit tweede deel bezien in de bredere context van de onderwijsorganisatie als leer-, 
werk- en leefgemeenschap, van het onderwijssysteem en van de samenleving.

Een tweede vraag die de passage in Les Thibault oproept, is of politici en be-
stuurders (diegenen die de verantwoordelijkheid voor de gemeenschap dragen) wel 
experts zijn. Hebben zij voldoende kennis van en inzicht in het onderwijs om de 
juiste beslissingen te kunnen nemen? Beschikken zij over voldoende invloed en han-
delingsbereik om de uitvoering ervan te garanderen? In hedendaagse taal: zijn zij 
in control? Hoewel Antoine Thibault hiervan uit lijkt te gaan en veronderstelt dat 
politiek, bestuur en leiderschap vooral neerkomen op goed vakmanschap, laat du 
Martin du Gard een patiënt van Antoine, de diplomaat Rummeles, hierover aan het 
woord:
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‘De dingen lijken ons te zijn ontsnapt … als vanzelf te gaan … zonder dat 
iemand ze leidt, zonder dat iemand ze wil … Niemand … De ministers 
noch de heersers. Niemand die je bij naam zou kunnen noemen …’

(Martin du Gard, 2015, p. 489)

Deze woorden van Rummeles zijn illustratief voor de ‘mythe van bestuurbaarheid’. 
Eerder beschreef ik besturen als een ‘suboptimale, beperkt-rationele, indirecte en 
moeilijk beheersbare aangelegenheid’ (Hooge, 2013, p. 5). Met het oog op beperkte 
bestuurbaarheid wordt in dit tweede deel van Het Alternatief een aantal interessante 
en veelbelovende ideeën en perspectieven geschetst. In dit boek staat niet alleen let-
terlijk: ‘Een leraar die zijn deur dichttrekt voor collega’s is geen professional’, maar 
in de diverse bijdragen wordt ook geopperd dat leraren hun deur wijd open moeten 
zetten voor schoolleiders, bestuurders, beleidsmakers, politici, onderzoekers en we-
tenschappers. De interviews met de leraar-ambtenaren zijn op dit punt verrassend 
en richtinggevend. Ook treffend zijn de hoofdstukken waarin wordt voorgesteld 
dat leraren zelf het heft in handen nemen en zich ontpoppen als bestuurders, lei-
ders, en onderzoekers en/of met hen samenwerken. Onderwijsbeleid, -bestuur en 

-leiderschap, en de kennis over onderwijs zouden zoveel relevanter en beter worden 
als leraren hun professionele ervaring, kennis en inzichten continu ontsluiten, bij-
dragen aan en participeren in beleid, bestuur, leiderschap en onderzoek, en/of zelf 
beleid gaan maken, besturen, leidinggeven en onderzoeken. Dáár ligt een belangrij-
ke richting voor de ontwikkeling van zowel het leraarsberoep als voor het metier van 
bestuurders, beleidsmakers, politici en onderzoekers.

Hoewel reflectie onbezonnen actie voorkomt, is het nu zaak om niet langer 
analyses te maken, semantisch te exerceren en beschrijvingskaders te ontwikkelen 
in antwoord op de centrale vragen van deze beweging. Voor leraren, collectief én 
individueel, is het uiteindelijk een kwestie van zelf doen. Schrijf die professionele 
standaarden en beroepsethiek daarom uit, spreek elkaar aan op de kwaliteit en in-
tegriteit van de beroepsuitoefening, neem elkaar de maat, richt je eigen beroepsver-
eniging of -register op en houd er de touwtjes in handen. Bemoei je met beleid en 
politiek, neem je positie in de gemeenschap in en verhoud je tot andere partijen en 
belanghebbenden. Kortom: neem zelf het initiatief en de leiding! Deel 3 van Het 
Alternatief zou geen boek meer moeten zijn, maar een praktijk, waarbij leraren alleen 
nog hoeven zeggen: ‘Waarvan akte.’



René Kneyber & Jelmer Evers

In oktober 2013 publiceerden wij het boek Het Alternatief. Weg met de afrekencul-
tuur in het onderwijs!, waarin we met een gideonsbende van leraren, wetenschappers 
en leerlingen probeerden een antwoord te formuleren op de afrekencultuur waar 
scholen onder gebukt gingen. Enerzijds was het boek een verwijt aan de Haag-
se beleidsmakers, die vanuit een neoliberale ideologie jarenlang hadden ingezet op 
marktmechanismen om het onderwijs te verbeteren. Met Het Alternatief wezen we 
echter ook een beschuldigende vinger naar de leraren zelf, die zich wel heel ge-
makkelijk voegden naar de pressies die van buitenaf het onderwijs perverteerden, 
waarbij de gehanteerde termen ‘vrijwillige slavernij’ en ‘gedresseerde aap’ tot de ver-
beelding wisten te spreken.

In de conclusie van het boek was ons antwoord op deze neoliberale afrekencultuur 
om het systeem te flippen: leraren moeten niet langer verantwoording afleggen aan 
de lagen die zich boven hen bevinden, maar de rest van het systeem moet verant-
woording afleggen aan de collectieve professie. Waar het in het neoliberale systeem 
draait om de vraag: ‘Wat kan de leraar – en uiteindelijk dus de leerling – voor mij 
doen?’, draait het in geflipte systeem om de drie vragen: ‘Hoe gaat het met de le-
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raar?’, ‘Wat wil de leraar bereiken?’, en ‘Wat kan ik doen om de leraar te ondersteu-
nen?’ Het vertrekt vanuit de centrale gedachte dat de samenleving gebaat is bij goed 
werk dat door gemotiveerde professionals wordt gedaan. Leraren worden niet gemoti-
veerd wanneer ze zich moeten richten op en moeten voldoen aan kwantitatieve eisen 
die wezensvreemd zijn aan het werk zelf, maar wel wanneer zij zelf het doel van hun 
werk mogen en kunnen bepalen, evenals de manier waarop ze die doelen willen be-
reiken. Daarnaast zagen we in Het Alternatief welke voordelen leraren erbij hebben 
als ze zich als professionals organiseren: door de beroepseer hoog te houden en elkaar 
de maat te nemen beschermen leraren zichzelf tegen allerlei ongewenste bemoeienis 
van buitenaf. Het boek vormde zich zodoende tot een pleidooi voor collectieve (pro-
fessionele) autonomie, met adviezen voor de school en voor beleidsmakers.

De adviezen voor de school richtten zich op collectieve zelfsturing, waarbij scho-
len afscheid nemen van traditioneel schoolleiderschap en met een gedeelde visie als 
kompas en functionerend als leergemeenschap collectief vorm gaan geven aan het 
onderwijs van leerlingen. Voor beleidsmakers volgde een aantal adviezen die erop 
waren gericht om docenten te ondersteunen en de kwaliteit van onderwijs te verbe-
teren: een innovatiepot voor leraren, geen verplichte onderwijstijd, afschaffing van 
de Onderwijsinspectie en het verbeteren van carrièreperspectieven. Daarnaast von-
den wij het van urgent belang om leraren meer te betrekken bij de totstandkoming 
van onderwijsbeleid, want hoe kon het dat zoveel beleid tot stand werd gebracht 
zonder dat daar iemand van de werkvloer bij betrokken was geweest?

Haagse zegetocht
Gezien de verregaande boodschap hadden we geen hoge verwachtingen van de im-
pact die het boek zou hebben. We hadden ons voorbereid op een langdurige strijd 
om een gehoor te vinden voor de ideeën die we in het boek propageerden, en dach-
ten nog helemaal niet over een daadwerkelijke uitvoering ervan. Maar het boek viel 
kennelijk op het juiste moment in een vruchtbare aarde. Tot onze verbazing, nog 
geen maand nadat het boek was uitgekomen, hield minister van OCW Jet Busse-
maker het boek demonstratief in de lucht tijdens de behandeling van de OCW-be-
groting, waarbij ze de Tweede Kamer informeerde dat ze het idee om het systeem te 
flippen ‘een uitdagende visie’ vond.

Ook van elders bereikte ons het bericht dat men met het boek bezig was. Er 
werden grote stapels van het boek uitgedeeld bij de VO-raad, we kregen een uit-
nodiging om te spreken bij de Onderwijsinspectie – het hol van de leeuw – voor 
een volle zaal inspecteurs, en een stagiaire bij het ministerie liet zich ontvallen dat 
het boek in de Hoftoren was ingeslagen als een bom. Het boek bleek het ‘Haagse’ 
echter niet alleen tot denken te hebben aangezet: er volgden ook tal van acties. Zo 
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begon het ministerie met het aanstellen van leraarambtenaren, leraren die deels voor 
de klas staan en deels op het Ministerie van OCW werken. Andere leraren worden 
nadrukkelijker en formeler betrokken bij beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld in de 
kritische vriendengroep van de Lerarenagenda, maar ook in het platform voor het 
curriculumherontwerp van Onderwijs2032. De inspectie betrok voor de Staat van 
het Onderwijs 2012/2013 al leraren als klankbord voor het schrijven, en voor het 
inspectierapport over 2013/2014 tuigden ze zelfs een heuse werkgroep ‘Staat van de 
Leraar’ op, waarin een redactie van leraren zich kon buigen over de staat van hun 
beroep. Na jarenlange kritiek stelde de Onderwijsraad voor het eerst in decennia 
weer leraren aan als kroonlid, en in 2014 stelden wij samen met een groep gelijk-
gestemde geesten en in samenwerking met de onderwijswoordvoerders van PvdA 
en VVD een plan op onder de titel Samen Leren, waarin de beide coalitiepartijen 
zich committeerden om een aantal beleidsadviezen uit Het Alternatief te realiseren, 
waaronder de innovatiepot voor leraren.

Het alternatief voor de Grondwet
Naast de mooie en bejubelde kanten van Het Alternatief zijn er natuurlijk ook pro-
blematische aspecten aan de boodschap. Zo is het pleidooi voor collectieve pro-
fessionele autonomie, waarbij leraren gaan over zowel het wat als het hoe (leraren 
bepalen collectief wat ze willen bereiken met onderwijs en hoe ze dat willen doen), 
natuurlijk volstrekt in strijd met onze Grondwet; in artikel 23 is immers vastgelegd: 
‘De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekos-
tigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover 
het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.’ Kort samengevat: de 
overheid gaat over wat leerlingen na een bepaald aantal jaar onderwijs moeten ken-
nen en kunnen, de school bepaalt hoe ze dat willen bereiken.

Het Nederlands onderwijs wordt daarmee gekenmerkt door een spanning tussen 
vrijheid van onderwijs en de eisen van deugdelijkheid die de overheid aan het onder-
wijs stelt. Ook met die spanning kan het systeem goed functioneren, mits beide par-
tijen, scholen/besturen enerzijds en de overheid anderzijds, zich naar hun rol weten 
te voegen (Onderwijsraad, 2015). Precies op deze manier kan het bekende rapport 
Tijd voor Onderwijs van de commissie-Dijsselbloem (Dijsselbloem, 2008) worden 
begrepen: na jaren van dwaling moest de overheid weer rolvast worden: ze moest 
duidelijk en helder vastleggen wat leerlingen moeten bereiken, daarop toezien en 
zeer terughoudend zijn in relatie tot hoe dat door leerkrachten moest worden vol-
bracht. Deze oproep werd indertijd positief ontvangen door zowel de politiek als het 
onderwijsveld, maar buiten een oproep tot ‘good governance’ door scholen maakte 
de commissie verder weinig woorden vuil aan wat dan precies de taak van de school 
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zou moeten zijn in het kader van deze afgestofte herwaardering van artikel 23.
Weten scholen en leraren eigenlijk zelf wel wat hun primaire taak is? Helaas 

ziet dat er somber uit. Sociologe Sietske Waslander constateert dat niemand zich 
eigenlijk druk maakt over wat zij ‘het hart van het onderwijs’ noemt, namelijk ‘cur-
riculum en instructie’: schoolleiders houden zich liever bezig met administratie en 
vergaderingen dan met het primaire proces, en 80% van de docenten volgt zonder 
er verder over na te denken slaafs een methode. Dat laatste levert dan ook nog eens 
lessen op waar leraren zelf ook niet heel blij van worden (Waslander, 2014).

Dit is ten eerste schokkend omdat het getuigt van een gemankeerde professio-
naliteit van leraren. Van een professional mag in elk geval worden verwacht dat hij 
of zij zelf altijd op zoek is naar verbetering van het handelen, en dit handelen kan 
toetsen aan de bedoeling van het werk, de telos van het onderwijs. Bovendien is deze 
professionele toetsing van het handelen ook van belang om weerstand te kunnen 
bieden aan een afrekencultuur (Evers & Kneyber, 2016): ‘If you stand for nothing, 
you will fall for anything.’ Ook de commissie-Dijsselbloem constateerde in 2008 
dat een stevige beroepsgroep noodzakelijk is voor een goede invulling van ons sys-
teem, maar in 2013 merken Huisman en De Vijlder in het WRR-rapport De staat 
van toezicht op:

Maar als we toe willen naar echt sterke professionals, die niet steeds worden 
afgeschilderd als ‘slachtoffers’ van het management, hoort daar dan ook niet 
het gedeelte bij van professionele verantwoordelijkheid, zelforganiserend en 
zelfreinigend vermogen? Op dat punt is een ontwikkeling vanuit de betrok-
kenen zelf onontbeerlijk. Ook de Onderwijsraad (2007) heeft daar al eens 
op gewezen. Zolang dat niet het geval is, zullen andere toezichthouders dit 
vacuüm opvullen, terwijl dit voor een goede balans en voldoende beleving 
van ‘eigenaarschap’ bij de professionals zelf, niet de voorkeur zou verdienen. 

(Huisman & De Vijlder, 2013, p. 120)

De Algemene Onderwijsbond toonde deze problematiek, vermoedelijk onbedoeld, 
nog eens fijntjes aan in het artikel ‘De staat van het onderwijstoezicht’ (AOb, 2015). 
77% van de leraren klaagt over de administratieve last die wordt veroorzaakt door de 
Onderwijsinspectie, wiens bezoeken volgens hen niet bijdragen tot beter onderwijs. 
Maar de oplossing voor dit probleem, horizontale verantwoording richting vakge-
noten, ziet slechts 35% van de leraren zitten.

Dit laat zien dat het Nederlands onderwijs kampt met een fundamentele en 
diepe problematiek. Willen artikel 23 en de vrijheid van onderwijs kans van slagen 
hebben, dan dienen scholen en leraren beter hun rol op zich te nemen, niet alleen 
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door een pedagogisch-didactische visie te ontwikkelen, maar ook door hun profes-
sionaliteit te ontwikkelen. Deze nieuwe professionaliteit van leraren draait daarmee 
zowel om het individu als om het collectief. Het draait om een individuele leraar die 
openstaat voor verbetering, kortetermijndoelen kan realiseren, op de hoogte is van 
de nieuwste ontwikkelingen, collegiaal kan samenwerken en in staat is om het eigen 
handelen te plaatsen in relatie tot een overkoepelende bedoeling van het onderwijs. 
Maar het draait ook om de manier waarop de professie zich als collectief presenteert 
aan de buitenwereld, nu de eisen van de samenleving steeds dwingender vormen 
aannemen. Zo’n nieuw collectief van professionals presenteert zich als activistisch, 
progressief, zelfregulerend en politiek betrokken (Sachs, 2003).

Het handelingsvermogen van leraren
Het Nederlands onderwijs verbeteren is dus geen kwestie van meer of minder au-
tonomie –men kan zelfs stellen dat de leraar autonomie genoeg heeft (McDaniel, 
2009). Relevanter is de vraag hoe de leraar de geboden vrijheid op een wenselijke 
manier kan invullen, en hoe leraren kortom ‘in beweging’ kunnen komen.

De werkelijke vraag speelt zich dus af op een nieuw terrein: de ‘agency’ van lera-
ren, dat wil zeggen, het handelingsvermogen van leraren om gebruik te maken van de 
ruimte die hun wordt geboden, en eventueel om de benodigde ruimte op te eisen. 
Het handelingsvermogen van leraren is daarmee niet alleen een interessant thema 
voor leraren zelf of schoolleiders, maar ook voor het Ministerie van OCW, omdat 
het een interessant licht werpt op de vraag hoe scholen een betere inrichting kunnen 
bieden voor het ‘hoe’, of in beleidsjargon: voor het mobiliseren van netwerken (Van 
der Steen, Peeters & Van Twist, 2010).

Dit nieuwe vraagstuk is niet exclusief Nederlands. In het kielzog van een be-
weging die de leraar tot spil heeft gemaakt van de verbetering van het onderwijs 
(McKinsey, 2007), probeert men ook op internationaal niveau manieren te vinden 
om de leraar in beweging te krijgen. Het is in elk geval geen vreemde gedachte dat 
dit handelingsvermogen grotendeels ‘georganiseerd’ kan worden in de school. Een 
deel van het antwoord lijkt gezocht te worden in het teacher leadership, het leider-
schap van leraren. De gedachte hierbij is dat door leraren meer bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden te geven, dus door hen leiderschap te bieden, zij ‘individueel 
of collectief en door ontwikkeling, inspiratie en onderzoek – richting [kunnen] ge-
ven aan en invloed [kunnen] uitoefenen op collega’s, schoolleiders en andere leden 
van de schoolgemeenschap met het doel om scholen en leerresultaten van leerlingen 
te verbeteren’ (Snoek, 2014).



15INLEIDING

Overzicht van de artikelen
Met dit leiderschap van leraren zijn echter nog niet alle vragen beantwoord. In dit 
boek willen we daarom wat dieper ingaan op de vraag hoe het handelingsvermogen 
van leraren verder kan worden gestimuleerd. In het eerste artikel tonen onderzoe-
kers Mark Priestley, Gert Biesta en Sarah Robinson een conceptueel kader voor 
wat handelingsvermogen is en hoe dat door leraren kan worden bereikt. Zij laten 
zien dat de context waarbinnen leraren opereren hierbij van fundamenteel belang 
is. Onderzoeker Frank Cornelissen belicht het belang van netwerken voor leraren, 
niet alleen voor hun handelingsvermogen in school, maar ook omtrent de beïnvloe-
ding van beleid. René Kneyber gaat op bezoek bij zelfsturende teams, om te kijken 
hoe zelfbestuur en gedeeld leiderschap van leraren in de praktijk uitpakt; hij komt 
erachter dat meer autonomie niet automatisch beter is. Directeur onderwijs Freek 
van Gurp en bestuurssecretaris Simon van Rees gaan, samen met onderzoekster 
Frédérique Six, dieper in op kwesties van vertrouwen en controle. Zij stellen dat 
het onderwijs kampt met een ingewikkelde sturingsproblematiek, die in de huidige 
vormgeving onvoldoende wordt opgelost. Aan de hand van praktijkvoorbeelden la-
ten ze zien dat het onderwijs niet gebaat is bij een teveel aan autonomie en dat er in 
feite wordt gevraagd om een goed doordachte balans tussen controle en vertrouwen. 
René Kneyber gaat op bezoek bij leraarambtenaren die op het Ministerie van OCW 
werken; in hoeverre zijn zij in staat om beleid bij te sturen, en hoe wordt er op het 
ministerie en op hun school gereageerd op hun dubbele aanstelling? Onderzoeker 
Marco Snoek neemt ons vervolgens mee in het thema ‘leiderschap van leraren’, en 
verkent hoe dit leiderschap in de context van de school kan worden vormgegeven. 
Docente Hester IJsseling neemt Het prachtige risico van onderwijs van Gert Biesta 
ter hand en reflecteert op de emancipatie van de leraar. Docenten en onderzoekers 
Martijn van Schaik en Martin Vos laten zien hoe door middel van collegiale werk-
vormen leraren handelingsvermogen kunnen ontwikkelen door expliciet grenzen te 
onderzoeken en te overschrijden. 
Tot slot bespreekt docent Alderik Visser in een essay de problematiek van de ge-
stolde belangen. Hij is kritisch over de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar 
en geeft een voorzet voor een nieuwe inrichting van het Nederlands onderwijsbestel. 
In onze eindconclusie ‘De ladder naar autonomie’ leggen we tot slot verschillende 
adviezen en overpeinzingen van de auteurs kort op een rij, om een voorstel te doen 
voor manieren waarop de beroepsgroep ‘in beweging’ kan worden gebracht.



II.



1. Inleiding: De leraar in beeld1

In recente discussies over het onderwijs wordt de leraar regelmatig naar voren ge-
schoven als de belangrijkste ‘factor’ in het onderwijsproces, en daarmee als hét aan-
grijpingspunt voor de verbetering van het onderwijs (zie bijvoorbeeld OESO, 2005; 
McKinsey, 2007). We zien dit terug in het curriculumbeleid in diverse landen, bij-
voorbeeld in het Schotse Curriculum for Excellence (voor een analyse, zie Priestley 
& Biesta, 2013) en het Curriculum Framework in Nieuw-Zeeland (zie Sinnema & 
Aitken, 2013; Priestley & Sinnema, 2014). Hierin wordt de leraar expliciet neer-
gezet als een agent of change, dat wil zeggen als de centrale figuur in de ontwikke-
ling en uitvoering van het curriculum (zie bijvoorbeeld Goodson, 2003; Priestley, 
2011a; Nieveen, 2011). Zulk beleid staat in schril contrast met de top-down-bena-
dering die de afgelopen decennia het onderwijsbeleid in veel landen heeft gedomi-
neerd; een beleid dat de positie van leraren in belangrijke mate heeft ondergraven 
en daarmee sterk heeft bijgedragen aan de deprofessionalisering van leraren (zie 
bijvoorbeeld Gewirtz, 2002; Ball, 2003; Wilkins, 2011). 

Hoewel de hernieuwde aandacht voor de rol en positie van de leraar zeker wel-
kom is, is de manier waarop dit gebeurt niet helemaal zonder problemen. Een be-
langrijk probleem ligt in het idee om de leraar als een ‘factor’ te begrijpen, en niet als 
denkende, oordelende, voelende en handelende professional. De taal van de leraar 
als ‘factor’ wordt vooral gebruikt in quasicausale visies op de dynamiek van het 
onderwijs, waarin het werk van de leraar als ‘input’ wordt gezien en de prestaties 
van de leerling als ‘output’ verschijnen (Biesta, 2015a). Zulke visies staan in schril 
contrast met een conceptie van onderwijs als een complex proces van communicatie 
en interpretatie waarin het oordelen en handelen van de leraar een cruciale rol speelt. 

Het idee van de leraar als factor wordt ook vaak in verband gebracht met de 
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productie van een beperkte set van ‘leeropbrengsten’ – met name de zogenaamde 
‘academische’ opbrengsten (taal en rekenen) – zonder aandacht te besteden aan het 
brede scala van doeldomeinen waar goed onderwijs altijd op georiënteerd zou moe-
ten zijn (Biesta, 2012). Ook loopt het idee van de leraar als de belangrijkste factor in 
het onderwijsproces het risico dat leraren vervolgens worden afgerekend indien hun 
handelen geen aantoonbare invloed op de prestaties van de leerlingen heeft teweeg-
gebracht. Zo bezien is een taal waarin de leraar als cruciale ‘factor’ wordt aangeduid 
niet automatisch een ondersteuning voor de professionaliteit van de leraar, en vormt 
het er soms zelfs een regelrechte bedreiging voor.

Ook is het nog maar de vraag of de retoriek van beleidsdocumenten in alle ge-
vallen wordt omgezet in feitelijke veranderingen voor de leraar. Hoewel in diverse 
landen prescriptief curriculumbeleid waarin het werk van de leraar via inputstu-
ring wordt geregeld aan populariteit inboet, is er tegelijkertijd een sterke toename 
te zien van outputregulering, waarbij de kwaliteit van onderwijs met name wordt 
beoordeeld en vastgesteld aan de hand van onderwijsopbrengsten (in Nederland in 
de vorm van ‘opbrengstgericht werken’; zie bijvoorbeeld Kuiper, Nieveen & Berk-
vens, 2013). Volgens diverse auteurs heeft deze verschuiving van inputsturing naar 
outputsturing de handelingsruimte voor leraren eerder verkleind dan vergroot (zie 
bijvoorbeeld Biesta, 2004). 

De neiging om met de ene hand te geven en met de andere vervolgens weer te 
nemen (Leat, 2014) is verder versterkt door de opkomst van performativiteitsden-
ken in het onderwijs en sterk instrumentele visies op wat goed onderwijs is (zie 
Sahlberg, 2010; Keddie, Mills & Pendergast, 2011; Wilkins, 2011). Kort gezegd 
vraagt het beleid aan de ene kant dat leraren zich actief opstellen, terwijl aan de 
andere kant de culturele en structurele voorwaarden die de handelingsruimte van 
leraren de facto zouden moeten vergroten worden veronachtzaamd of zelfs onder-
graven. Dit roept dan ook belangrijke vragen op over de wenselijke balans tussen 
inputsturing en outputsturing (zie Leat, Livingston & Priestley, 2013), en over de 
vraag hoe de handelingsruimte voor leraren optimaal begrepen en geconstrueerd 
zou kunnen worden.

Wat dit laatste punt betreft zijn we van mening dat de uitersten van totale con-
trole van het werk van de leraar en totale vrijheid voor de leraar beide onwenselijk 
zijn. Hoewel totale controle in de meeste gevallen contraproductief werkt, is beleid 
dat de controle volledig bij de leraar of het lerarencollectief legt ook niet zonder pro-
blemen, vooral omdat er altijd meerdere partijen zijn die een legitiem belang hebben 
bij goed onderwijs: naast leraren bijvoorbeeld ook leerlingen, ouders, beleidsmakers, 
politici en de samenleving. Daarom is het belangrijk om afgewogen beleidskaders te 
hebben die binnen dit complexe speelveld de leraren mogelijkheden bieden om op 
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verantwoorde, verantwoordelijke en professionele wijze te handelen.
 
2. Teacher agency: het handelingsvermogen van leraren

In dit hoofdstuk kijken we naar het handelen van leraren in termen van wat in het 
Engels wordt aangeduid als teacher agency. In de onderzoeksliteratuur wordt agency 
over het algemeen gezien als het vermogen van individuen om zelf te kunnen han-
delen, of, preciezer gezegd, om richting te kunnen geven aan het eigen handelen op 
basis van eigen, vrije oordelen en beslissingen. In de sociologie wordt agency vaak 
tegenover structuur geplaatst. In het Nederlands wordt in dit verband gesproken 
over het actor-structuur-dualisme. Daarbij gaat het om de vraag in welke mate het 
handelen van mensen wordt bepaald door hun individuele agency en in welke mate 
door de structuren waarin het sociale leven zich afspeelt. Op de achtergrond van 
deze discussie speelt de meer filosofische vraag of menselijke vrijheid eigenlijk wel 
bestaat, of dat ons handelen in feite is gedetermineerd door onderliggende biolo-
gische en/of sociale processen. In dit hoofdstuk gaat het niet over deze filosofische 
vraag – die in zekere zin onbeslisbaar is – en ook niet om de sociologische discussie, 
maar om de vraag hoe we de agency van leraren het beste kunnen begrijpen, en op 
welke manieren deze agency het beste ondersteund en versterkt kan worden.2

De discussie over teacher agency is een iets andere discussie dan die over de 
autonomie van de leraar (teacher autonomy). Terwijl het bij de discussie over auto-
nomie vaak gaat om de vraag hoe de leraar de controle over het onderwijsproces 
zou kunnen krijgen, gaat het bij teacher agency meer om de vraag naar het hande-
lingsvermogen van en de handelingsruimte voor leraren – een kwestie waarbij, zoals 
gezegd, de leraar altijd in relatie staat tot andere betrokken partijen. Dat teacher 
agency zowel te maken heeft met handelingsvermogen als met handelingsruimte laat 
iets zien van de moeilijkheid om het woord ‘agency’ in het Nederlands te vertalen, 
vooral wanneer, zoals we in dit hoofdstuk zullen betogen, de agency van leraren 
niet alleen afhangt van hun individuele kwaliteiten en capaciteiten, maar ook alles 
te maken heeft met de materiële en sociale context waarin, waarmee en waardoor 
wordt gehandeld. Hoewel ‘actorschap’ en ‘agentschap’ technisch gezien correcte ver-
talingen van ‘agency’ zijn, geven we er de voorkeur aan om ‘agency’ te vertalen met 
handelingsvermogen. Daarbij willen we wel benadrukken dat het vermogen om te 
handelen het resultaat is van enerzijds de interactie tussen individuele kwaliteiten 
en capaciteiten en anderzijds (aspecten van) de sociale en materiele context waarin, 
waarmee en waardoor gehandeld wordt. We zien teacher agency anders gezegd dus 
als een vermogen dat pas reëel wordt in concrete situaties, die een bepaalde ruimte 
configureren waarbinnen gehandeld kan worden.

Om beter zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op het hande-
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lingsvermogen van leraren introduceren we een ecologisch perspectief en bespreken 
we in detail de verschillende componenten die bijdragen aan de mogelijkheid voor 
leraren om richting en vorm te geven aan hun eigen professionele handelen. We 
benadrukken daarbij de rol van professionele waarden en aspiraties, de rol van taal 
en van relaties, en we betogen dat het bevorderen van teacher agency niet alleen te 
maken heeft met de kwaliteiten en capaciteiten van individuele leraren, maar ook 
met de culturen en structuren waarin leraren hun werk verrichten. Dat betekent 
dat pas wanneer capaciteit, cultuur en structuur in voldoende mate op elkaar zijn 
afgestemd – of elkaar op zijn minst niet tegenwerken – teacher agency een reële mo-
gelijkheid wordt. De benadering die we in dit hoofdstuk presenteren, biedt daarmee 
niet alleen belangrijke inzichten voor leraren die hun handelingsvermogen willen 
vergroten, maar legt ook een belangrijke taak bij schoolleiders, beleidsmakers en 
politici, waar het de culturen en structuren van het onderwijs betreft.3

Het idee van teacher agency is in recente literatuur vooral naar voren gekomen 
als een alternatieve manier om inzicht te krijgen in de manier waarop leraren han-
delen en zich in hun handelen verhouden tot beleid (zie bijvoorbeeld Lasky, 2005; 
Leander & Osborne, 2008; Ketelaar, Beijaard, Boshuizen & Brok, 2012; Pyhältö, 
Soini, & Pietarinen, 2012; Priestley, Biesta & Robinson, 2013; Pyhältö, Pietarinen 
& Soini, 2014). Daarmee is niet gezegd dat het idee van teacher agency zonder 
problemen is. In veel literatuur wordt de notie niet echt helder gedefinieerd en ge-
conceptualiseerd, waardoor het vaak niet duidelijk is of agency als een individuele 
capaciteit wordt gezien of als een emergent verschijnsel dat de resultante is van de 
interactie tussen individuen en hun omgeving. 

Dit alles roept allereerst de vraag op hoe we agency in algemene zin het beste 
zouden kunnen begrijpen, en vervolgens de meer specifieke vraag hoe het zit met 
het handelingsvermogen van leraren. Op beide vragen gaan we nu dieper in.

3. Wat is agency?
Zoals gezegd willen we agency als verschijnsel benaderen, en niet, zoals in de socio-
logie gebeurt, als een factor in de verklaring van sociaal handelen. Daarbij zijn we 
vooral geïnteresseerd in de vraag hoe agency gerealiseerd wordt in concrete situaties 
en onder specifieke ‘ecologische’ voorwaarden (Biesta & Tedder, 2006). Dit ecologi-
sche perspectief betekent dat we agency niet beschouwen als een eigenschap van in-
dividuen – dat wil zeggen als iets wat individuen ‘bezitten’, – maar als de resultante 
van de interactie tussen individuen en bepaalde omgevingsfactoren. We zien agency, 
anders gezegd, als een emergent verschijnsel, dat op bepaalde momenten en onder 
bepaalde condities tot stand komt. 
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Deze visie op agency benadrukt dat individuen altijd door middel van hun 
omgeving handelen en niet simpelweg in hun omgeving, wat betekent dat 
het realiseren van agency de uitkomst is van het samenspel van individu-
ele inzet, beschikbare hulpmiddelen en contextuele en structurele factoren 
zoals die samenkomen in specifieke en in zekere zin altijd unieke situaties. 

(Biesta & Tedder 2007, p. 137)

Agency verwijst daarmee naar een kwaliteit van de manier waarop individuen han-
delen in en door temporeel-rationale handelingssituaties, en niet naar een kwali-
teit van individuen – wat betekent dat we handelingsvermogen dus niet moeten 
beschouwen als een vermogen dat individuen bezitten, maar als een vermogen dat 
onder bepaalde condities ‘reëel’ kan worden. Door handelingsvermogen op deze 
manier te benaderen, wordt het enerzijds mogelijk om te begrijpen hoe mensen in 
staat zijn om op een reflexieve en creatieve manier richting te geven aan hun hande-
len tegen bestaande structuren in, terwijl het anderzijds ook inzichtelijk maakt hoe 
de sociale en materiële context handelen zowel kan bevorderen als beperken.

Wanneer we op deze manier naar het vermogen tot handelen kijken, dan houdt 
dat in dat dit vermogen zowel temporeel als relationeel begrepen moet worden, dat 
wil zeggen als iets wat zich in de tijd voltrekt en afhankelijk is van relaties met de 
context waarin en waardoor gehandeld wordt. We sluiten voor deze benadering aan 
bij het werk van Emirbayer en Mische (1998), die niet alleen hebben geprobeerd 
om agency als verschijnsel te doorgronden en theoretiseren, maar daarbij ook heb-
ben geprobeerd om de eenzijdigheid van bestaande theorieën over agency te boven 
te komen. Die theorieën leggen ofwel het accent op routines uit het verleden, ofwel 
op oriëntaties op de toekomst, ofwel op oordelen in het heden. Emirbayer en Mi-
sche bepleiten daarentegen een benadering waarin agency wordt begrepen ‘vanuit 
het dynamische samenspel van deze drie perspectieven en waarin tevens wordt ver-
disconteerd hoe dit samenspel zelf beïnvloed wordt door verschillende structurele 
handelingscontexten’ (Idem, p. 963). 

Vandaar dat Emirbayer en Mische voorstellen om de realisatie van handelings-
vermogen te begrijpen als de uitkomst van de configuratie van invloeden uit het 
verleden (routine), oriëntaties op de toekomst (doelen en bedoelingen), en betrok-
kenheid op het heden (oordelen). Ze verwijzen naar deze drie dimensies als respec-
tievelijk de iteratieve, de projectieve en de praktisch-evaluatieve dimensie. In concrete 
situaties spelen alle drie de dimensies een rol in het realiseren van handelingsvermo-
gen, zij het dat de respectievelijke ‘bijdrage’ van de drie dimensies in elke situatie 
weer anders zal zijn. Daarom spreken Emirbayer en Mische van de ‘drieklank’ (chor-
dal triad) van het handelingsvermogen, ‘waarin alle drie de dimensies doorklinken 
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als verschillende, maar niet altijd harmonieuze tonen’ (Idem, p. 972). Emirbayer en 
Mische definiëren handelingsvermogen dan ook als:

de temporeel geconstrueerde betrokkenheid van actoren op verschillende 
structurele contexten – de temporeel-relationele handelingscontexten – die, 
als gevolg van het samenspel van gewoonte, verbeelding en oordeel, die 
structuren zowel reproduceert als verandert in de interactieve respons op 
problemen die zich in steeds veranderende situaties voordoen. 

(Idem, p.970)

Handelingsvermogen verschijnt daarmee als een temporeel (dat wil zeggen: in de 
tijd verlopend) proces van betrokkenheid op sociale situaties, geïnformeerd door 
ervaringen uit het verleden (de gewoonte- of routinedimensie), georiënteerd op de 
toekomst (het vermogen om alternatieve mogelijkheden te zien), maar altijd gerea-
liseerd in het heden (het vermogen om ervaring uit het verleden en oriëntatie op de 
toekomst in te zetten in de concrete hier-en-nu-situatie) (zie Idem, p. 963).

4. ‘Teacher agency’ nader bekeken
Terwijl het idee van agency in de literatuur uitgebreid is geanalyseerd en getheoreti-
seerd, is er opvallend weinig literatuur die expliciet ingaat op het handelingsvermo-
gen van leraren (zie Vongalis-Macrow, 2007). Er is weinig onderzoek naar en weinig 
theorievorming over wat sommigen zien als een tamelijk ‘vage’ notie (Pyhältö, Pie-
tarinen & Soini, 2014), en in theorieën over onderwijsinnovatie wordt het han-
delingsvermogen van leraren ofwel onderschat, ofwel onvoldoende gethematiseerd 
(zie Leander & Osborne, 2008). Ook wordt de discussie over teacher agency vaak 
gekoppeld aan tamelijke beperkte visies op onderwijsverbetering, waarbij het han-
delingsvermogen van leraren in meer beperkte zin wordt opgevat als ‘veranderings-
vermogen’. Fullan (2003) duidt dit aan met change agentry, wat verwijst naar het 
idee dat leraren degenen zijn die het beleid van anderen in concrete situaties moeten 
uitvoeren, maar weinig invloed hebben en zouden moeten hebben op het beleid zelf. 
Deze manier van denken komt vooral voort uit de gedachte dat het scholen zelf zou 
ontbreken aan het vermogen tot verbetering en dat onderwijsverbetering altijd van 
buitenaf zou moeten komen.

In ons eigen werk, dat de ideeën van Emirbayer en Mische (1998) op een ecolo-
gische manier (Biesta & Tedder, 2006; 2007) opneemt, hebben we het onderstaande 
model ontwikkeld om de belangrijkste dimensies van teacher agency te kunnen on-
derscheiden en benoemen. Met betrekking tot de iteratieve dimensie onderscheiden 
we de invloed van de meer algemene levensloop van leraren en hun meer specifieke 
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professionele biografie (die zowel is gevormd door hun eigen opleiding als leraar 
als door hun verdere werkervaring). Met betrekking tot de projectieve dimensies 
maken we een onderscheid tussen kortetermijn- en langetermijnoriëntaties, en wat 
betreft de praktisch-evaluatieve dimensie onderscheiden we culturele, structurele en 
materiële aspecten.

Het model maakt zichtbaar dat het handelingsvermogen van leraren altijd beïnvloed 
wordt door ervaring uit het verleden – zowel persoonlijke als professionele ervaring. 
Het model laat ook zien dat het handelingsvermogen van leraren altijd is gericht 
op de toekomst, waarbij zowel korte- als langetermijndoelen en waarden een rol 
spelen. Bovendien laat het zien dat het handelingsvermogen van leraren altijd in 
het hier-en-nu tot stand wordt gebracht, wat betekent dat het zowel ingeperkt als 
gefaciliteerd wordt door de culturele, structurele en materiële hulpbronnen die ter 
beschikking staan.

4.1. De iteratieve dimensie
De invalshoek van Emirbayer en Mische is allereerst waardevol omdat hij laat zien 
dat het handelingsvermogen van leraren niet uit het niets komt, maar voortbouwt 
op succes, begrip en handelingspatronen uit het verleden. Dit is de iteratieve dimen-
sie van het handelingsvermogen, die betrekking heeft op ‘de selectieve reactivering 
door actoren van denk- en handelingspatronen uit het verleden die op routinema-
tige wijze in het handelen zijn opgenomen, en die daardoor stabiliteit en orde aan 
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sociale praktijken geven en continuïteit verschaffen aan identiteiten, interacties en 
instituties’ (Emirbayer & Mische, 1998, p. 971). Wat hierbij vooral belangrijk is, 
is het selectieve karakter van de reactivering. Emirbayer en Mische merken op dat 
sommige auteurs van mening zijn dat de ‘reactivering van schemata die zijn geïn-
ternaliseerd op basis van vroegere ervaring sociale patronen neigen te herhalen (en 
daarmee te reproduceren)’ (Idem, p. 981). Dit is echter niet noodzakelijkerwijs het 
geval. Actoren handelen niet altijd op basis van gewoonte en routine, maar kunnen 
eerder verworven handelingspatronen en -routines herkennen, toepassen en aanpas-
sen wanneer ze hun routines inzetten in de omgang met problemen uit het heden. 
Op die manier geven ze vorm aan hun oriëntatie op de toekomst. Dit betekent dat 
we mogen verwachten dat leraren die beschikken over een rijk repertoire van erva-
ring in staat zijn om meer omvattende oriëntaties op de toekomst te ontwikkelen 
en zich op een groter repertoire van (re)acties kunnen beroepen in hun omgang met 
problemen en dilemma’s in het heden dan leraren die een veel minder ontwikkeld 
ervarings- en handelingsrepertoire tot hun beschikking hebben.

Er zijn meerdere iteratieve aspecten die bijdragen aan het handelingsvermogen 
van leraren. Naast individuele capaciteiten en competenties (kennis en vaardighe-
den) gaat het ook om persoonlijke en professionele opvattingen en waarden. Deze 
hebben allemaal hun oorsprong in het verleden, zowel in de persoonlijke en profes-
sionele biografie als in de opleiding die leraren zelf hebben genoten. Er is echter ook 
een belangrijke les voor de leraren van morgen, omdat hun huidige ervaringen de 
basis vormen voor hun handelingsvermogen in de toekomst. Hier ligt een belangrij-
ke taak voor de opleiding van leraren, niet alleen in het verschaffen van ervaringen 
en routines, maar vooral ook in het verschaffen van een reflectieve ‘toegang’ tot die 
ervaringen en routines. Die ervaringen en routines blijven zodoende niet ‘steken’ 
op het niveau van praktische vaardigheden en competenties, maar kunnen worden 
ingezet in een op oordelen gebaseerd professioneel handelen (zie Biesta, 2015b; zie 
ook het hoofdstuk over virtuositeit in Biesta, 2015c).

Voor zover de opleiding en verdere professionele vorming van leraren hun hande-
lingsvermogen wil ondersteunen en vergroten, is het dus zaak om vooral in te zetten 
op het verschaffen van een handelings- en ervaringsrepertoire en het werken aan een 
reflectieve toegang tot dit repertoire, vooral ook om daarmee ingesleten gewoonten 
en sociaal wenselijke manieren van doen en denken over onderwijs te onderbreken 
en een reflectieve houding te bevorderen. Het moge duidelijk zijn dat de vraag naar 
het doel of de doelen van het onderwijs daarbij centraal dient te staan, evenals de 
principes voor curriculumontwikkeling en -uitvoering.

Hierbij mag niet worden vergeten dat de aanvankelijke en verdere professionele 
vorming van leraren maar een klein deel uitmaakt van hun professionele ervaring. 
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Het alledaagse reilen en zeilen op school, met inbegrip van de dialoog met colle-
ga’s, de schoolcultuur en de interactie met andere professionals, is zeker ook van 
belang. Dit betekent dat situaties waarin leraren worden beperkt in het opdoen en 
doordenken van ervaringen op de lange termijn ongetwijfeld van negatieve invloed 
zullen zijn op hun professionaliteit. Het betekent ook dat leraren die op minder ver-
nieuwende scholen werken minder kans hebben om een breed repertoire van han-
delingsmogelijkheden te ontwikkelen dan collega’s die werken in contexten waarin 
vernieuwing wordt aangemoedigd en ondersteund. Daarbij mogen we uiteraard het 
onderscheid tussen vernieuwing enkel om de vernieuwing en vernieuwing die ge-
richt is op verbetering niet uit het oog verliezen (zie ook Biesta, in druk). 

Het is overigens niet uitgesloten dat de persoonlijke ervaringen van leraren van 
grotere invloed zijn dan hun professionele ervaringen (zie hiervoor ook Priestley, 
Biesta & Robinson, in druk). De invloed van de eigen onderwijsbiografie, dat wil 
zeggen de ervaringen die leraren zelf hebben gehad als leerling, spelen een belang-
rijke rol, maar ook de ervaringen die leraren in andere contexten dan het onderwijs 
hebben opgedaan kunnen significant zijn. Ons eigen onderzoek (Priestley, Edwards, 
Priestley & Miller, 2012) heeft bijvoorbeeld aangetoond dat leraren die ruime werk-
ervaringen buiten het onderwijs hebben, veelal een groter handelingsrepertoire 
hebben om problemen in hun werk het hoofd te bieden dan degenen wiens hele 
carrière zich binnen het onderwijs heeft afgespeeld (als leerling/student en als leraar). 
Dit roept de vraag op wat de beste omgeving is voor de leraren van nu om hun 
handelingsvermogen in de toekomst te bevorderen – een vraag die ook belangrijke 
implicaties heeft voor degenen die invloed uitoefenen op de culturen en structuren 
waarin leraren werken: politici, beleidsmakers en leidinggevenden in het onderwijs. 

Een laatste aspect dat door opleiding en ervaring wordt opgebouwd en ontwik-
keld is het professionele vocabulaire dat leraren tot hun beschikking hebben. Dit 
vocabulaire maakt het niet alleen mogelijk om over het leraarschap en het onderwijs 
te spreken, maar speelt ook een belangrijke rol in het denken en waarnemen. Het 
is daarmee een cruciaal element in het handelingsvermogen van leraren. Ons on-
derzoek (Priestley et al., in druk) laat zien dat tussen leraren belangrijke verschillen 
bestaan in de vocabulaires die ze tot hun beschikking hebben. Terwijl sommige 
vocabulaires uitgebreid en gedetailleerd zijn, zijn andere beperkt en vaak sterker 
bepaald door de taal van het beleid dan door een meer onafhankelijk professioneel 
discours. Dit heeft, zoals we hieronder nog zullen benadrukken, belangrijke impli-
caties voor het handelingsvermogen van leraren.

4.2. De projectieve dimensie
Het op Emirbayer en Mische gebaseerde model laat helder zien dat het handelings-
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vermogen van leraren gemotiveerd is; het is verbonden met de intentie om gewenste 
toekomstige situaties tot stand te brengen. Dit kan betekenen dat het handelen 
gericht is op het tot stand brengen van een toekomst die verschilt van heden en 
verleden, maar ook dat het gericht is op het in stand houden van een wenselijk he-
den. Deze oriëntatie wordt door Emirbayer en Mische aangeduid als de projectieve 
dimensie van het handelingsvermogen. Ze beschrijven deze dimensie als ‘het door 
actoren gegenereerd beeld van mogelijke toekomstige handelingstrajecten, waarin 
bestaande denk- en handelingsstructuren op creatieve wijze omgevormd kunnen 
worden in relatie tot datgene wat de actoren hopen, vrezen en verlangen met betrek-
king tot de toekomst’ (Emirbayer & Mische, 1998, p.971). Het voortdurend ver-
beelden van mogelijke toekomstige situaties behelst ‘het benutten van ervaringen uit 
het verleden om motieven, doelen en intenties duidelijk te krijgen, zicht te krijgen 
op mogelijke toekomstige belemmeringen, en het kunnen identificeren van moreel 
aanvaardbare en praktisch realiseerbare handelingen’ (Idem, p. 989). 

Een van de implicaties van deze visie op de projectieve dimensie van het hande-
lingsvermogen is dat diegenen die in staat zijn om ruimere en meer gedetailleerde 
verbeeldingen van hun mogelijke toekomst te genereren waarschijnlijk een grotere 
mate van handelingsvermogen zullen realiseren dan degenen wiens aspiraties beperk-
ter zijn, in elk geval voor zover ze een ruimer repertoire van mogelijke toekomsten 
hebben. Ook hier speelt het professionele vocabulaire van leraren een belangrijke 
rol; een rijker en meer ontwikkeld vocabulaire kan meer alternatieve toekomsten ge-
nereren dan een beperkter vocabulaire. Of deze mogelijkheden ook worden omgezet 
in feitelijk handelen hangt uiteraard niet alleen af van de mogelijkheden zelf, maar 
ook van de contextuele voorwaarden waaronder leraren handelen (zie ook hierna).

De projectieve dimensie van het handelingsvermogen van leraren heeft daarmee 
vooral te maken met de aspiraties die zij hebben ten aanzien van hun werk – zowel 
op de korte als de lange(re) termijn. Zulke aspiraties kunnen geheel en al positief 
zijn, bijvoorbeeld in termen van de ontwikkeling en het welzijn van hun leerlingen 
(zie Lasky, 2005), wat kan leiden tot handelen dat er vooral op is gericht de belan-
gen van leerlingen te beschermen (zie ook Osborn et al., 1997). Zulk handelen kan 
bestaand beleid ondersteunen, maar het kan uiteraard ook tegen bestaand beleid 
ingaan, wanneer het beleid wordt gezien als een bedreiging voor het welzijn van leer-
lingen (zie Ibid.; zie ook Ladwig, 2010). In beide gevallen kan het handelingsvermo-
gen gemotiveerd zijn door oprechte aspiraties die diep geworteld zijn in de waarden 
en overtuigingen van leraren (zie Belo, Van Driel, Van Veen & Verloop, 2014). 
Zulke aspiraties kunnen echter ook meer instrumenteel zijn, bijvoorbeeld gericht 
op het in stand houden van een ‘zo normaal mogelijke situatie’ in de klas (Brown & 
McIntyre, 1992), of erop gericht zijn om ‘het spel mee te spelen’ (Gleeson & Gun-
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ter, 2001). Het ‘meespelen van het spel’ kan erop gericht zijn een positief beeld van 
de school op te houden door middel van zorgvuldige sturing van de beeldvorming 
(Keddie et al., 2011), het verbergen van de ‘vuile was’ (Cowie, Taylor & Croxford, 
2007) en zelfs corruptie en bedrog (Ball, 2003; Sahlberg, 2010). Het handelingsver-
mogen dat in deze laatste gevallen wordt gerealiseerd verschilt wat betreft oriëntatie 
uiteraard hemelsbreed van wat er in de eerdere voorbeelden wordt beoogd en is vaak 
het gevolg van afrekenculturen met perverse prikkels en beloningssystemen.

Welke vorm de aspiraties ook aannemen en wat de onderliggende drijfveren ook 
mogen zijn, het punt dat we willen benadrukken is dat ze voor een belangrijk deel 
voortkomen uit eerdere ervaringen die leraren hebben gehad, zowel in hun persoon-
lijke leven als in hun professionele biografie. Sterke opvattingen over de identiteit 
van het vak dat leraren geven of over de juiste omgang met leerlingen spelen daarom 
een belangrijke rol in de oriëntaties die richting geven aan het handelen van lera-
ren. Negatieve ervaringen met de Onderwijsinspectie kunnen er bijvoorbeeld toe 
leiden dat leraren minder geneigd zijn om risico’s te nemen, zodat de aspiraties die 
ze wellicht hadden worden getemperd en hun handelingsvermogen afneemt. Wat 
dit betreft menen we – en dit is ook zichtbaar in ons onderzoek (zie Priestley et 
al., in druk) – dat het handelingsvermogen van leraren in veel situaties een flinke 
deuk heeft opgelopen als gevolg van enkele decennia van top-down-interventie, iets 
wat in sommige landen (bijvoorbeeld Engeland) voor de meeste leraren nog steeds 
de dagelijkse situatie is. Ons onderzoek laat vooral zien hoe dit de aspiraties van 
leraren heeft gekanaliseerd en daarmee hun handelingsvermogen aanzienlijk heeft 
ingeperkt. 

Onze bevindingen sluiten nauw aan bij het argument van Salomon (1992) dat 
zulke top-down-benaderingen een ondermijning betekenen voor de professionele 
verantwoordelijkheid van de leraar. Salomon onderscheidt drie vormen van die pro-
fessionele verantwoordelijkheid:

1. het op adequate wijze uitvoeren van de taken van de leraar (zowel wat 
betreft het overdragen van inhouden als het arrangeren van activiteiten);
2. verantwoordelijkheid nemen voor leerprocessen en leeropbrengsten;
3. het serieus afwegen van vragen met betrekking tot methode en inhoud 
van het onderwijs in het licht van normatieve en morele criteria – dat wil 
zeggen in het licht van langetermijndoelen en waarden. Hier gaat het om 
‘afwegingen met betrekking tot de meer en minder wenselijke effecten van 
de continue geïmproviseerde leeromgeving’ 

(Salomon, 1992, p. 46).
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Uitkomsten van ons onderzoek laten zien dat de leraren in ons project zeer goed 
in staat waren om hun werk te doen, ongeacht de onvermijdelijke problemen die 
ze tegenkwamen met betrekking tot de sociale, culturele en materiële beperkingen 
van hun werk. Ze hadden een uitgebreid repertoire van technische routines om hun 
onderwijs op effectieve wijze ten uitvoer te brengen. De leraren uit ons onderzoek 
bleken ook effectief in het realiseren van kortetermijndoelen, zoals het introduceren 
van nieuwe werkvormen. Ze waren daarentegen veel minder in staat om hun werk 
in een ruimere context te bezien. Wat met name nogal eens ontbrak, was de koppe-
ling tussen de praktische uitvoering en meer omvattende vragen over de doelen en 
bedoelingen van het onderwijs (zie Priestley et al., in druk).

4.3 De praktisch-evaluatieve dimensie
Hoewel handelingsvermogen is geworteld in het verleden en georiënteerd is op de 
toekomst, kan het alleen maar gerealiseerd worden in het heden, en dat is waar de 
praktisch-evaluatieve dimensie naar verwijst, dat wil zeggen naar ‘het vermogen van 
actoren om praktische en normatieve oordelen te vellen met betrekking tot alter-
natieve handelingstrajecten in reactie op de zich ontvouwende eisen, dilemma’s en 
ambiguïteiten van de huidige handelingssituatie’ (Emirbayer & Mische, 1998, p. 
971). De oordelen waar het hier om gaat zijn zowel praktisch – gevormd door de 
mogelijkheden en beperkingen van de handelingscontext – als evaluatief – bijvoor-
beeld oordelen met betrekking tot aanvaardbare risico’s in een gegeven situatie, of 
met betrekking tot de vraag wat onderwijspedagogisch gezien wenselijk is. 

De analyse van Emirbayer en Mische benadrukt vooral het belang van context 
en structuur, in die zin dat handelingsvermogen wordt opgevat als de ‘in de tijd 
verlopende betrokkenheid op verschillende structurele omgevingen’ (Idem, p. 970). 
De combinatie van context en tijd laat zien dat handelingsvermogen niet uitsluitend 
begrepen moet worden in het licht van de individuele (persoonlijke en professio-
nele) biografie, maar dat het ook van belang is de in de loop der tijd veranderende 
handelingscontexten zelf in ogenschouw te nemen. Emirbayer en Mische zien die 
contexten vooral als sociale contexten, omdat ze handelingsvermogen opvatten als 
een ‘fundamenteel dialogisch proces waarin en waardoor actoren in de loop der 
tijd interacteren met anderen in gezamenlijk georganiseerde handelingscontexten’ 
(Idem, p. 974). We willen daaraan toevoegen dat zulke contexten ook materieel zijn 
en dat het handelingsvermogen daarom ook wordt beïnvloed door de aan- of afwe-
zigheid van materiële hulpbronnen.

Leraren nemen dag in, dag uit ingewikkelde beslissingen die op gespannen voet 
kunnen staan met hun aspiraties en er soms mee in strijd zijn, met name wanneer 
zij zich gedwongen voelen om zich aan te passen aan wat ze vaak als onnodige in-
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menging in of arbitraire beslissingen over hun werk zien. Vaak ontbreekt het daarbij 
aan tijd en aan mogelijkheden voor een professionele dialoog met hun collega’s. 
Literatuur over het leraarschap bevestigt dat onderwijzen een complexe en ambigue 
activiteit is (Helsby, 1999), emotioneel geladen (Hargreaves, 1998), sterk afhan-
kelijk van contextuele factoren en met een voortgaande discussie over doelen en 
bedoeling. Dat maakt eens te meer duidelijk dat de praktisch-evaluatieve dimensie 
een centrale rol speelt in het realiseren van handelingsvermogen, met een krachtige 
en niet altijd positieve invloed op de oordeels- en besluitvorming, waarbij zowel 
mogelijkheden worden gecreëerd als ingeperkt. We zien dat bijvoorbeeld rondom 
de thematiek van de werkdruk, waar van leraren steeds meer gevraagd wordt, terwijl 
de middelen vaak beperkt zijn (zie bijvoorbeeld Reeves, 2008). De nadruk op op-
brengsten en op verhoging van de onderwijskwaliteit is daarbij ook een belangrijke 
factor, vooral wanneer deze gepaard gaat met niet-aflatende evaluatie, zelfevaluatie 
en inspectie, waardoor het handelingsvermogen van leraren vaak eerder wordt inge-
perkt dan dat het wordt ondersteund en vergroot (zie Helsby, 1999; Biesta, 2004; 
Perryman, 2012). 

Ook relaties binnen de school hebben een belangrijke impact op het hande-
lingsvermogen en kunnen ofwel ondersteunend, ofwel belemmerend werken. In 
Schotland, waar we het grootste deel van ons eigen onderzoek rondom teacher 
agency hebben uitgevoerd, kennen veel middelbare scholen een hiërarchische or-
ganisatiestructuur, waar de verticale relaties vaak sterker zijn dan de horizontale, 
terwijl onderzoek laat zien dat handelingsvermogen van leraren in belangrijke mate 
ondersteund en ontwikkeld kan worden wanneer er krachtige horizontale relaties 
zijn (zie Coburn & Russell, 2008). Twee aspecten spelen hierbij een rol. De eerste 
is de kracht van de relaties, die vooral van invloed is op onderling professioneel en 
persoonlijk vertrouwen. De andere is de reikwijdte van de relaties, die vooral van 
invloed is op de mate waarop ervaring en inzicht gedeeld en verspreid kan worden 
(zie ook Cornelissen, deze bundel). Ons eigen onderzoek in Schotland (Priestley et 
al., in druk) bevestigt dit beeld en laat zien dat in scholen met beter ontwikkelde 
horizontale relaties het handelingsvermogen groter was dan in scholen waar zulke 
relationele hulpbronnen slechts matig waren ontwikkeld.

Ook hier willen we nogmaals wijzen op het belang van de professionele vo-
cabulaires die leraren tot hun beschikking hebben, omdat ook die in belangrijke 
mate richting geven aan hun probleembesef en handelingsmogelijkheden, waarbij 
een beperkt technisch-instrumenteel vocabulaire het handelen op een heel andere 
wijze zal informeren en ondersteunen dan een meer ontwikkeld onderwijspedago-
gisch-normatief vocabulaire.
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5. Capaciteit, cultuur en structuur: het belang van teacher agency
In dit hoofdstuk hebben we het handelingsvermogen van leraren vanuit een ecolo-
gisch perspectief beschouwd. Daarbij komt dit handelingsvermogen in beeld als een 
emergent verschijnsel, dat wil zeggen als iets wat verschijnt en wordt gerealiseerd in 
en door contexten die zelf aan verandering onderhevig zijn, en waar het handelings-
vermogen de resultante is van invloeden uit het verleden, oriëntaties op de toekomst 
en betrokkenheid op de mogelijkheden in het hier-en-nu. Waarom zou het belang-
rijk kunnen zijn om handelingsvermogen op deze manier te begrijpen? En waarom 
zou dit vooral belangrijk kunnen zijn voor het handelingsvermogen van leraren?

Een belangrijke reden om het handelingsvermogen van leraren op deze manier te 
begrijpen heeft, zoals eerder beschreven, te maken met het feit dat het handelings-
vermogen daarmee niet langer als een individuele capaciteit kan worden beschouwd, 
maar nauw verbonden is met de culturen en structuren waarmee en waardoor ge-
handeld wordt. Dit is vooral een belangrijk inzicht voor degenen die invloed kun-
nen uitoefenen op de culturele en structurele voorwaarden voor het handelen van 
leraren: beleidsmakers, leidinggevenden en politici, maar natuurlijk ook voor de 
leraren zelf, die immers niet alleen ‘voorwerp’ van het handelen van anderen zijn, 
maar ook zelf door hun individuele en gezamenlijke handelen bestaande culturen in 
stand kunnen houden of nieuwe culturen tot stand kunnen brengen, en structuren 
zowel kunnen reproduceren als onderbreken. 

Het ecologische perspectief maakt duidelijk dat leraren weliswaar zeer gekwalifi-
ceerd en zeer competent kunnen zijn, maar dat wanneer de voorwaarden ontbreken 
om die kwalificaties en competenties op productieve manier in te zetten – bijvoor-
beeld omdat deze leraren in een risicomijdende cultuur werken, of in structuren 
die alleen prestaties in een beperkt aantal domeinen waarderen – het handelings-
vermogen ernstig wordt ingeperkt en mogelijkerwijs zelfs wordt geblokkeerd. De 
belangrijkste boodschap die volgt uit het in dit hoofdstuk gepresenteerde perspectief 
is daarom dat het handelingsvermogen van leraren pas ten volle gerealiseerd kan 
worden wanneer individuele capaciteit, cultuur en structuur voldoende op elkaar 
zijn afgestemd en in voldoende mate zijn georiënteerd op dezelfde aspiraties, doelen 
en waarden. 

Onze benadering brengt tevens het probleem aan het licht dat zich voordoet 
wanneer capaciteitsontwikkeling (capacity building) als belangrijkste maatregel 
wordt gezien in het vormen en ontwikkelen van het handelingsvermogen van lera-
ren. Uiteraard is het van belang om aan de individuele capaciteiten en competenties 
van leraren te werken, maar werkelijke verandering, een verandering naar een situ-
atie waarin leraren hun handelingsvermogen ten volle kunnen realiseren, wordt pas 
mogelijk wanneer tegelijkertijd aan nieuwe culturen en structuren wordt gewerkt. 
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Zo wordt voorkomen dat er situaties kunnen ontstaan waarin, zoals in het begin van 
dit hoofdstuk aangegeven, met de ene hand wordt gegeven en met de andere ver-
volgens weer wordt genomen. Elke poging om het handelingsvermogen van leraren 
te vergroten dient dan ook zowel aandacht te besteden aan individuele capaciteit als 
aan de culturen en structuren waarin, waarmee en waardoor leraren werken.

De in dit hoofdstuk gepresenteerde benadering maakt het ook mogelijk om op 
een andere manier naar het handelingsvermogen van leraren te kijken. Zo kunnen 
situaties die op het eerste gezicht misschien geen uitdrukking van dat handelings-
vermogen lijken te zijn, bij nadere inspectie wel als zodanig verschijnen. We kunnen 
hier bijvoorbeeld denken aan situaties waarin leraren zich actief verzetten tegen van 
buiten- of bovenaf opgelegde veranderingen, wanneer die veranderingen volgens 
hun professionele oordeel onwenselijk zijn. Terwijl de afwezigheid van verandering 
op het eerste gezicht zou duiden op het ontbreken van handelingsvermogen – alles 
blijft bij het oude – laat dit voorbeeld zien dat leraren in zo’n situatie juist veel 
werk moeten verzetten om ongewenste veranderingen buiten de deur te houden 
(voor een voorbeeld van deze dynamiek zie Priestley, 2011b). Er zijn uiteraard ook 
situaties waarin actoren misschien wel het gevoel hebben dat ze op creatieve wijze 
aan de slag zijn in tamelijk onproblematische situaties en ontwikkelingen. Omdat 
dit echter weinig ‘werk’ vereist, is er in feite sprake van tamelijk weinig gerealiseerd 
handelingsvermogen (zie Emirbayer & Mische 1998, p. 1008). 

Dit laatste punt is vooral belangrijk waar het gaat om het onderscheid tussen au-
tonomie en handelingsvermogen (agency). Zoals we eerder in dit hoofdstuk hebben 
aangegeven, bepleiten veel critici van het op externe top-down-sturing gerichte mo-
derne onderwijsbeleid autonomie als dé manier om aan zulke sturing te ontsnappen. 
Wanneer autonomie echter wordt gezien als het tegenovergestelde van externe stu-
ring en begrepen wordt als de situatie waar de leraar de centrale actor in het onder-
wijsproces is, is er nog niet automatisch sprake van gerealiseerd handelingsvermogen 
(agency). Het is ook voorstelbaar dat leraren in dit soort situaties op routinematige 
wijze handelen en daarmee de bestaande situatie simpelweg continueren, maar er 
niet op actieve en bewuste wijze richting aan geven. Misschien ontberen ze zelfs de 
cognitieve of relationele hulpbronnen om dit te doen (voor een voorbeeld van deze 
situatie zie Biesta, 2012, hoofdstuk 1). In dit verband moet niet worden vergeten 
dat onderwijsbeleid niet noodzakelijkerwijs als vijand van het handelingsvermogen 
van leraren moet worden gezien. Beleid kan ook in belangrijke mate de condities 
creëren waaronder leraren hun handelingsvermogen optimaal kunnen realiseren (zie 
voor een voorbeeld van zulk beleid in Schotland Drew & Priestley, 2014; zie ook 
Priestley & Minty, 2012; Reeves & Drew, 2013).

De ecologische kijk op het handelingsvermogen van leraren biedt dus belangrij-
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ke handvatten voor beleidsmakers en leidinggevenden in het onderwijs, zowel om 
te begrijpen hoe beleid het handelingsvermogen van leraren kan ondersteunen en 
vergroten als om te zien hoe beleid het handelingsvermogen juist kan beperken en 
ondergraven. En daarbij gaat het, zoals gezegd, niet alleen om de individuele capaci-
teiten en competenties van leraren, maar vooral ook om de culturele en structurele 
condities waaronder die capaciteiten en competenties effectief ingezet kunnen wor-
den in de onderwijspraktijk. De ecologische kijk levert ook belangrijke inzichten 
op voor leraren zelf, zowel om beter zicht te krijgen op de dynamiek waardoor hun 
handelingsvermogen wordt ingeperkt als om wegen te identificeren waardoor hun 
handelingsvermogen kan worden vergroot, zodat ze, in samenspel met alle betrok-
ken partijen in het onderwijsveld, systematisch kunnen werken aan het realiseren 
van goed onderwijs. Daarmee biedt de ecologische kijk op het handelingsvermogen 
van leraren belangrijke aanzetten om beleid dat dit handelingsvermogen op allerlei 
manieren heeft ingeperkt te keren, zodat leraren de rol die zij in het onderwijsproces 
zouden moeten spelen kunnen herwinnen.

Noten
1. In dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van materiaal dat eerder in het Engels is verschenen als 

‘Teacher Agency: What it is and why it matters’, in: Flip the System: Changing Education from the 

Ground Up (Evers & Kneyber, 2016) Vertaling en bewerking: René Kneyber, Audrey James en 

Gert Biesta.

2. Dat betekent dat we geïnteresseerd zijn in agency als een observeerbaar en bestudeerbaar 

verschijnsel, en niet in agency als een variabele in de sociologische verklaring van menselijk 

handelen.

3. De ideeën in dit hoofdstuk zijn in belangrijke mate ontwikkeld in het project Teacher Agency 

and Curriculum Change, dat met subsidie van de UK Economic and Social Research Council 

(projectnummer RES_000-22-4208) is uitgevoerd door de auteurs. Een gedetailleerder verslag 

van dit project is te vinden in Priestley et al., in druk. De visie op agency in dit hoofdstuk werd 

ontwikkeld in de context van het Learning Lives-project (zie Biesta & Tedder, 2007; Biesta, Field, 

Hodkinson, Macleod & Goodson, 2011).
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Figuur 1: cirkel van invloed en betrokkenheid: zone van naaste invloed 

(Uit: Cornelissen, 2009, gebaseerd op Covey, 1989)

Figuren bij dit hoofdstuk
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Figuur. 3: Informele hiërarchie: leiderschap in het collegiaal innovatienetwerk

Rangschikking gebaseerd op gemiddeld aantal adviesrelaties per groep. Oranje = Senior management (ge-

middeld 1 adviesrelatie); blauw = Onderwijsassistent (gemiddeld 2 adviesrelaties); zwart = Leraar (gemid-

deld 2.6 adviesrelaties); groen = Afdelingshoofd (gemiddeld 2.75 adviesrelaties).
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Figuur 4.1: 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.
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Figuur 4.2: 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 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.



40 GEFLIPT LEIDERSCHAP IS ZO GEK NOG NIET

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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Vooraf
‘Sociale competentie, sociale competentie, sociale competentie …’, het begrip zoem-
de 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 ne-
gatief 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 sa-
menwerking 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 …

De onderwijswerkelijkheid schudde ons ruw wakker. De schoolbegeleidings-
dienst 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 zelfge-
knutselde 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 prak-
tijk 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 lera-
renkamer, 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 er-
varen 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?
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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 werk-
bladen 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 
te geven.

In de praktijk blijkt echter dat dit soort leiderschapsgedrag, waarbij leraren sa-
men 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 ontwikke-
len? 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 Rotter-
damse 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 aller-
lei 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 tus-
sen 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 
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motor achter het taaie verzet van leraren die zich verzetten tegen een onderwijsver-
nieuwing 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 
(pagina 34) laat zien dat dit leiderschap per definitie dichtbij begint, in je ‘zone van 
naaste invloed’.

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 lan-
delijk 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 bezuinigin-
gen. 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 overwaai-
en in hun school.

Om dergelijke frustratie en verlamming te voorkomen, is het belangrijk om als 
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, 
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school, bestuur enzovoort) hiernaartoe uitbreiden. In die zone zoek je als leraar bij-
voorbeeld 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-perspec-
tief 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 handelings-
vermogen 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 onderwijs-
verbetering. 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 (p. 35).

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.

Tijdens ons onderzoek binnen vo-scholen in het Engelse Cambridge stelden we 
die vraag aan alle medewerkers van de school: welke collega’s vraag je bij jou op 
school om advies als je jouw onderwijs wilt verbeteren? Hun antwoorden leverden 
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een heel ander plaatje op dan de formele organisatieboom. Aan de rechterkant van 
figuur 2 hebben we het collegiale innovatienetwerk van dezelfde school getekend. 
Links in figuur 2 zien we de formele organisatieboom van een goed presterende 
school in Cambridge. Het personeel met managementtaken staat daarin bovenaan, 
de mensen met onderwijsgevende taken onderaan.

Aan de rechterkant zien we een andere rolverdeling in het informele, collegiale 
innovatienetwerk van dezelfde school. De collega’s bij wie veel mensen aankloppen 
voor verbeteradvies zijn de zogenaamde ‘innovatieleiders’. Deze collegiale leiders 
zijn de puntjes in het midden van dit innovatienetwerk en bevinden zich op het 
drukke kruispunt van al het verbeteradvies dat in school onderling wordt uitgewis-
seld. Die centrale positie geeft hen een informele leiderschapsrol onder hun collega’s. 
Dankzij die positie kunnen zij het gesprek over verbeteringen beïnvloeden en veel 
invloed uitoefenen op de verbeteracties op school. De cirkel van invloed van deze 
collegiale leiders is binnen hun school dus relatief groot.

Deze twee plaatjes laten twee verschillende werelden zien. De rolverdeling in de 
sociale werkelijkheid van het rechterplaatje blijkt veel rommeliger en ingewikkel-
der 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 afdelingshoof-
den (leraren met managementtaken), leraren en onderwijsassistenten. Zij worden 
door collega’s veel opgezocht voor verbeteradvies en zijn de daadwerkelijke innova-
tieleiders van de school.

Geflipt leiderschap: een teken van kwaliteit?
We tekenen de organisatieboom opnieuw, maar nu op basis van ieders informele po-
sitie in het innovatienetwerk. De boom ziet er nu heel anders uit. In figuur 3 (p. 36) 
hebben we de groep meest invloedrijke mensen uit het midden van het netwerk bo-
venaan 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; achter-
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eenvolgens de onderwijsassistenten, de leraren, en bovenaan de leraren met manage-
menttaken, 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 school-
leiding 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 (On-
derwijsraad, 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 duide-
lijk 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 beroepsver-
eniging 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.

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 



47GEFLIPT LEIDERSCHAP IS ZO GEK NOG NIET

(voorgenomen) verbeteringen immers daar plaats, in de virtuele omgeving van kriti-
sche 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 Ver-
enigde 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 Twit-
ter 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.
3) Transcender-netwerk: de centrale Transcenders combineren twee boven-
staande 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.
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Er is veel over deze netwerken en deze interessante studie te zeggen, maar hier rich-
ten we ons op het netwerk van ‘elite-twitteraars’: de Transcenders (zie voor volledige 
studie van het #commoncore-project de zeer toegankelijke website www.hashtag-
commoncore.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 op pagina’s 37 en 38 (figuur 
4.1 en 4.2). 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 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 voort-
gezet onderwijs. Samen met een Amerikaanse onderzoeker uit de #commonco-
re-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 ‘eli-
te-twitteraars’ zijn net als in de #commoncore-discussie divers: van onderwijsjuris-
ten, -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 
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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 
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-eige-
naar 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 uitvoeren-
de 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 
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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 samenwer-
king 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 
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 colle-
ga’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 inter-
actie 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 
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& 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.

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; Spil-
lane, 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 sa-
menwerking (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 le-
raren gaan ondersteunen in het informeel leiding nemen en het vergroten van hun 
relationele handelingsvermogen?
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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 ver-
der 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 (p.39) zien we een voorbeeld van een leraar die gedurende de tweejarige masterop-
leiding 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.

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

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 suc-
cesvol 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 lera-
ren 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 ener-
gieke, gepassioneerde, collegiale leiders: leraren die binnen én buiten de school van 
zich laten horen, vooroplopen in onderwijsverbeteringen, zich waar nodig verzet-
ten 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 infor-
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mele, 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 onderwijsstruc-
tuur omvergooien, om zo de gewenste professionele ruimte te scheppen voor de 
leraar? Laten we bijvoorbeeld eens kijken naar de vormgeving aan onderwijsvernieu-
wingen 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 Commis-
sie 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 bij-
voorbeeld 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 
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 in-
zetten.

Collegiale leiders kunnen ons onderwijssysteem een ongekende nieuwe impuls 
geven (Frost, 2014). Wat zou er daadwerkelijk gebeuren als het leiderschap in on-
derwijs 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 onder-
wijstoekomst 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 verantwoordelijk-
heid krijgen én nemen. Een toekomst waarin onderwijsbeleid samen met leraren 
wordt gemaakt. Een toekomst waarin onderwijsverbetering niet wordt geïmplemen-
teerd 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.



Een school zonder schoolleiders, dat was het middel dat we voorstelden als ant-
woord van scholen op de afrekencultuur (Kneyber, Evers, Farris-Berg & Dirkschwa-
ger, 2013). Zo bondig geformuleerd is het een wat vreemde gedachtesprong, en het 
kan wellicht wat vilein overkomen, maar als daad van weigering is het doeltreffend 
in zijn eenvoud. Binnen de (neoliberale) afrekencultuur wordt de leraar namelijk 
gepositioneerd als een gemanagede professional, en door de ‘manager’ uit de school 
te verwijderen is de afrekencultuur direct onthand, want wie blijft er dan over om de 
leraren te managen? Een dergelijk ingerichte school biedt voldoende mogelijkheden 
aan leraren om het onderwijs weer naar eigen inzichten in te richten en biedt dus 
een betere omgeving voor het floreren van de professionaliteit van leraren.

Maar daarmee is natuurlijk nog niet gezegd dat deze voorgestelde verandering 
ook tot een daadwerkelijke verbetering van het onderwijs leidt; sterker nog, het 
is maar de vraag of het onderwijs voor leerlingen er beter van wordt. Er zijn wel 
aanwijzingen voor in de regelvrije charter schools in de Verenigde Staten, maar dat 
betekent nog niet dat lerarenzelfbestuur binnen de context van het Nederlands on-
derwijssysteem een geschikte organisatievorm is.

Met dit vraagstuk werd ik persoonlijk geconfronteerd toen de afdelingsleider 
van mijn bovenbouwteam beroepsgericht VMBO vlak voor de zomervakantie in 
2014 besloot om zijn functie neer te leggen en de schooldirectie, in overleg met 
en op aandringen van het team, besloot om het team als zelfsturend team verder 
te laten gaan. Zelf was ik eerlijk gezegd nogal sceptisch over deze stap. Aan de ene 
kant hebben mijn collega’s het type ijzervretermentaliteit die een voorwaarde lijkt 
te zijn om in de bovenbouw BBL en KBL les te kunnen geven, met een afdoende 
taakvolwassenheid, zoals dat in de managementliteratuur zo mooi wordt genoemd 
(Nuiver, 2002). Maar daarnaast wordt het team ook gekenmerkt door een heel sterk 
wij-zij-denken; een cultuur van wantrouwen die door alle communicatie heen leek 

‘Leidinggevenden, 

ik zie ze als de foie gras van de school’

Over het zelfbestuur van leraren

René Kneyber
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te sijpelen. Gekoppeld aan weinig voorliefde voor professionaliseringsactiviteiten 
en enig gebrek aan een kritische blik op de eigen lespraktijk leek het bij voorbaat 
een project met weinig kans van slagen. Dat leverde desalniettemin een interessante 
casus op: leidt lerarenzelfbestuur tot een vergrote professionaliteit en vergroot han-
delingsvermogen, of is een zekere mate van professionaliteit en handelingsvermogen 
voorwaardelijk voor het succes van lerarenzelfbestuur?

Gedurende dit eerste jaar kon ik constateren dat het bij een aantal collega’s wel 
degelijk heeft geleid tot meer zelfbewustzijn, meer professionaliteit en ja, tot meer 
handelingsvermogen. Waar sommigen oorspronkelijk in de actieve zeurstand, of de 
passieve ‘Ik heb er toch niks over te zeggen’-modus zaten, lijkt het gebrek aan een 
directe schoolleider – die je van alles de schuld kan geven – te leiden tot een po-
sitievere houding en een opener vizier. Deze stap werd echter ook vergezeld door 
verschillende stappen achteruit. Zo werden de besprekingen bij gebrek aan een aan-
gewezen leider gedomineerd door haantjesgedrag, waardoor er minder ruimte was 
voor zorgvuldige analyse of creatieve ideeën. Bovendien lijken we regelmatig in een 
soort moeras terecht te zijn gekomen waar het verantwoordelijkheid betreft: waar 
iedereen verantwoordelijk is, voelt niemand zich verantwoordelijk, zeker niet voor 
de klusjes waar niemand op zit te wachten.

Voor mij was het bovendien opvallend dat onze voorspelling in Het Alternatief 
dat de leraar centraal zetten vanzelf ertoe zal leiden dat de leraar de leerling meer 
centraal zal zetten, eigenlijk niet uitkomt. De mening of het perspectief van de leer-
ling is het afgelopen jaar niet één keer een belangrijke overweging geweest.

Dat valt misschien niet zozeer te wijten aan de individuen van het team; wellicht 
heeft het te maken met het gegeven dat een zelfsturend team niet kan functioneren 
binnen een verder traditioneel top-down bestuurde school, of dat het zelfsturende 
team niet autonoom genoeg is. Tenslotte was ons team alleen autonoom over de in-
richting van het beroepsgerichte curriculum en het pedagogisch klimaat, maar voor 
zaken als roosters, het algemeen vormende curriculum, personeelszaken en financi-
en lag de beslissingsbevoegdheid nog gewoon bij een directeur of afdelingsleider. En 
wellicht is het simpelweg te vroeg om te oordelen over het succes van ‘het project’.

De lerarencoöperatie in Utrecht
Om een beter beeld te krijgen van de wenselijkheid en de mogelijkheid van lera-
renzelfbestuur leek het me nuttig om te achterhalen hoe dit zelfbestuur verloopt op 
scholen die al iets verder zijn gevorderd in het traject. Zo werd ik al vrij vlot na het 
verschijnen van Het Alternatief gewezen op de Vrije School Utrecht, waar leraren 
zelf de baas over waren, een perfect voorbeeld van hoe leraren zelf niet alleen een 
afdeling, maar zelfs de hele school besturen.
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Begin dit jaar ging ik daarom op bezoek bij Anne Schol, kleuterleidster en een 
van de leden-eigenaren van de coöperatie die de Vrije School Utrecht vormt. Zij was 
niet betrokken bij de oprichting van de coöperatie in 2006, maar schoof in 2008 
aan nadat ze op de school stage had gelopen. Zij maakte allereerst duidelijk dat het 
op haar school niet gaat om echt lerarenzelfbestuur, zoals dat van oudsher gebruike-
lijk was op de vrijeschool, maar om een coöperatie met een aangestelde directeur. Zo 
werd de dagelijkse gang van zaken niet door de leden van de algemene ledenvergade-
ring (ALV) verzorgd, en had de coöperatie een aanspreekpunt voor externe relaties.

Het grote voordeel voor Anne ligt in het zeggenschap dat ze heeft als lid van 
de algemene ledenvergadering, waarin alle medewerkers met een vaste aanstelling 
zitting hebben. Het gaat haar niet om het gevoel van macht, ‘maar om de menings-
vorming, oordeelsvorming en uiteindelijk besluitvorming, waarmee je als ALV het 
schoolbeleid vormgeeft. Je praat mee en staat als collega’s naast elkaar. Ik ervaar zo 
een andere laag van professionaliteit. Mijn contact met collega’s heeft daarom ook 
een ander niveau, heel anders dan op mijn voorgaande stage- en invalscholen.’

De ALV heeft op dit moment een bestuur aangesteld dat bestaat uit een school-
leider en een medewerkersbureau, en het bestuur wordt door de ALV geëvalueerd. 
‘Als ze hun werk niet goed doen, kunnen we aan de hand van de evaluatie een motie 
van wantrouwen indienen.’ Dat lijkt direct het grootste verschil ten opzichte van 
mijn zelfsturend team: de zeggenschap van ieder lid is op de Vrije School Utrecht 
formeel vastgelegd, en de medewerkers zijn degenen die het bestuur evalueren.

Toch observeert Anne dat het systeem nog niet helemaal naar behoren functi-
oneert. ‘Het bestuur ervaart op dit moment dat het veel moet inbrengen, en dat 
wij als ALV dus te reactief zijn. Zoals nu met de nieuwe cao primair onderwijs: wij 
wachten tot zij erover beginnen. Dat komt enerzijds omdat de helft van de collega’s 
zich er eigenlijk niet voor interesseert: “Dat is voor ons geregeld, daar hoeven we 
niet over na te denken.” Terwijl we natuurlijk ook kunnen besluiten om zo’n nieuwe 
cao naast ons neer te leggen.’

‘Ik denk zelf dat deze manier van organiseren moeilijk te combineren is met het 
reguliere werk van lesgeven. Nu hebben we een of twee uur per week opgenomen 
in ons takenbeleid om een ALV voor te bereiden, maar als je meer initiatief wilt, 
hebben we eigenlijk nog eens een uur of twee extra tijd nodig om na te denken, en 
die tijd hebben we gewoon niet.’

Maar als je als team ervaart dat dit een probleem is, en je hebt de zeggenschap 
om alles te veranderen, waarom organiseert het team de werkweek dan niet zo dat 
iedereen allemaal een uur of twee per week extra hebben? ‘Ik denk ten eerste dat 
het budgettair niet uitkomt om iedereen twee uur in de week vrij te roosteren. Voor 
dat geld maak ik liever andere beslissingen. We maken veel gebruik van natuurlijke 
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materialen, en we huren mensen in: een koor, een pianist. Het kan allemaal maar 
net uit, zelfs met een hogere ouderbijdrage.’

‘Daarnaast is het ook maar de vraag of iedereen die tijd nuttig besteedt. Je zou het 
dan misschien zo moeten organiseren dat iedereen zicht op elkaar heeft. En zelfs al 
zou iedereen die tijd nuttig besteden, dan is het maar de vraag of dat wel zo efficiënt 
is. Soms mis je als ALV gewoon kennis en kunde. Nu organiseren we cursusavon-
den met een expert erbij, bijvoorbeeld over begrotingen, en deze expert zegt dan: 
misschien is het handig om het op deze manier te doen, en dan kunnen we daar als 
ALV over beslissen. We kunnen natuurlijk ook tijd vrijmaken zodat iedereen het zelf 
kan uitzoeken, maar wie zegt dat je dan de juiste informatie vindt, en doet iedereen 
dan niet dubbel werk?’

‘Al met al kost het allemaal tijd, maar het levert ook veel op. Hier wachten we 
in elk geval niet tot we ergens toestemming voor hebben van de baas, of van de 
tussenbaas. Ik kan me voorstellen dat je in zo’n traditioneel hiërarchische organi-
satie wordt lamgeslagen. Je denkt dan al snel: hier ga ik niet over. We zijn dus ook 
geen zeurschool: als iets niet lekker loopt, dan breng je dat gewoon in. Je bent geen 
dienaar of een slaaf, maar je bent wel dienend ten opzichte van leerlingen en ouders. 
Ik ervaar in deze organisatie dat ik een duidelijke stem heb. Het kost dus meer tijd, 
maar uiteindelijk heb ik meer voldoening.’

Dat ze in Utrecht een organisatievorm hebben gevonden die hun professiona-
liteit ondersteunt en versterkt, betekent nog niet dat ze van alle ergernissen zijn 
verlost. ‘Wij klagen vooral over de administratie die ons wordt opgelegd door de 
Onderwijsinspectie of de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van een leerlingvolgsys-
teem. We leggen de dingen regelmatig vast om het vast te leggen voor de inspectie, 
dus dat valt ons zwaar.’

Na mijn gesprek met Anne loop ik voorzichtig optimistisch naar buiten. Qua 
organisatie lijkt het niet veel anders dan andere po-scholen: er is een directeur, er 
worden gewone lessen gegeven en de werkdagen zijn ook conventioneel, maar met 
een simpele bestuurlijke tweak in de vorm van echt zeggenschap gaan collega’s pro-
fessioneler met elkaar om, met een daadwerkelijke ervaring van eigenaarschap en 
professionele ruimte.

Aan de andere kant zet het gebrek aan financiële ruimte aan het denken: in hoe-
verre kan een school of een team autonoom opereren zolang de financiële ruimte ei-
genlijk zo gering is dat in feite alle gezonde beslissingen al voor je worden gemaakt? 
En ook het gebrek aan initiatief stemt tot nadenken. En als een leraar al initiatief 
toont, dan kan het lang duren voordat het wordt opgepakt: Anne vertelde dat het 
een hele tijd duurde voordat haar voorstel voor een verbeterde vergaderstructuur 
werd aangenomen en toegepast. Aan de andere kant, het wérd in elk geval toegepast.
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ROC A12
Ook ROC A12 experimenteert met zelfsturende teams, maar is van een heel andere 
orde van grootte dan de Vrije School Utrecht. Na een klein experiment met drie 
teams in een poging de student meer centraal te zetten, is inmiddels het hele ROC 
georganiseerd rond 23 zelfsturende teams van 16 tot 20 docenten. Alle teams wer-
ken ofwel met een aangewezen en dienend leider, ofwel met een vorm van gedeeld 
leiderschap. Om een en ander te kunnen behappen heeft de directie een of meerdere 
aanspreekpunten per team aangewezen waarlangs de communicatie verloopt. In de 
oude situatie was niet alleen de tevredenheid van het personeel en studenten laag, 
maar ook het verloop van leidinggevenden was zeer hoog. Drie jaar na de invoering 
van de nieuwe organisatie is de medewerkerstevredenheid enorm toegenomen.

Over deze bijzondere onderwijsorganisatie spreek ik met Susanne Winnubst, do-
cent sportmanagement en mbo-leraar van het jaar 2011, en haar directeur Janne-
mieke Wijgergangs.

Jannemieke wil direct een misverstand uit de wereld helpen. ‘Wat wij hier doen is 
geen lerarenzelfbestuur. Daar kan ook geen sprake van zijn in Nederland, want daar-
voor is er te veel bemoeienis van buitenaf. Bovendien vindt het werk plaats in het 
publiek domein. Wij spreken daarom niet van zelfsturende teams, wij spreken van 
taakvolwassen teams met een hoog zelforganiserend vermogen.

Als ik nu naar de school kijk, dan zie ik op diverse plekken teams die voldoende 
taakvolwassen zijn, en er zijn ook teams waarin we iemand erbij hebben geplaatst 
die tijdelijk een leidinggevende rol op zich neemt, zoals Susanne in haar team Sport 
en Bewegen. De hoofdgedachte daarbij is wel dat deze tijdelijke leidinggevenden 
zich zo snel mogelijk overbodig moeten maken, maar als we bijvoorbeeld de vraag 
stellen: “Wie gaat het straks van Susanne overnemen?”, en het blijft dan stil, dat is 
dan geen goed teken.’

Susanne twijfelt ook of zo iemand zich zal melden. ‘De transparantie binnen het 
team is heel hoog. Ze zijn ook heel eerlijk. Dan zegt bijvoorbeeld iemand: “Zou je 
mij willen helpen herinneren dat ik dit moet afmaken, anders vergeet ik het.” 

Ik zie in de school verder geen teams met een hoge taakvolwassenheid, maar we 
hebben wel het organisatiemodel dat daarbij hoort. Ik praat daar wel eens over met 
externe adviseurs, die vertellen dan dat taakvolwassen teams vier stadia hebben, en 
niemand op onze school zit het in vierde stadium. Maar als deze worsteling met 
taakvolwassenheid normaal is, waarom formaliseren we dan niet die leidinggevende 
positie? Dan moeten we gewoon zeggen: jij bent teamleider, en niet slechts een le-
raar die fungeert als aanspreekpunt.
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Ik geloof ook niet dat iedereen in essentie een leidinggevende zou moeten kun-
nen zijn; daar doe je mensen mee tekort. Als ik kijk naar mijn team, dan zijn het 
allemaal professionals, die hun lessen voortdurend evalueren en verbeteren. Maar de 
neventaken, de financiën, het aannemen van nieuwe collega’s, dat doe ik nu. Is dat 
erg? Voor de meeste leraren komt professional zijn gewoon neer op heel goede les-
sen draaien. Moeten ze die neventaken dan ook allemaal kunnen, en zich daarvoor 
interesseren? Ik denk het niet.’

Jannemieke kijkt daar toch anders naar: ‘Dat kan wel, maar dan moet er wel een 
collectief gevoel van eigenaarschap zijn. Er moet geen stemming heersen van: “De 
kwaliteitszorg hoort niet bij mij”, of dat iemand een examenrooster maakt en dat 
iedereen hem of haar daar vervolgens op afvalt. Als je iemand een mandaat geeft, 
dan is het ook volwassen om je erbij neer te leggen dat hij of zij dan een beslissing 
neemt die in je nadeel uitpakt. Dat gaat nog niet overal in de school even goed. Het 
bestrijden van schooluitval is in een aparte commissie belegd, maar dat betekent 
niet dat een docent kan zeggen dat die commissie dat maar moet oplossen, want die 
leerling valt misschien ook uit omdat jouw lessen niet goed zijn.’

Susanne: ‘Het ideale plaatje is dus dat de organisatie zo is georganiseerd dat 
leraren zich kunnen richten op hun primaire taak. Dit is wat mij betreft dienend 
leiderschap. Op zo’n manier organiseren is een vak apart. Hier wordt geen aandacht 
aan besteed op de lerarenopleiding, en het is ook geen deel van de competenties die 
gevraagd worden voor LC- of LD-kandidaten.

Jos de Blok vertelt iets soortgelijks over zijn organisatie Buurtzorg: zorg ervoor 
dat de verpleegsters zich kunnen richten op hun werk en dat ze geen tijd of energie 
kwijt zijn aan allerlei bureaucratie. Daarvoor heeft hij een bureautje opgericht dat 
zich puur richt op de administratieve afhandeling. Ook dat is iets wat we in de 
school aan het opzetten zijn, Bureau Tango heet dat.’

Jannemieke: ‘De vraag blijft of er een model te verzinnen is dat even goed werkt 
voor alle mensen in een organisatie. Het zou fijn zijn als er in elk team een analytisch 
persoon opstaat met een hoog abstractieniveau, die bovendien op democratische 
wijze het gezag verkrijgt van alle teamleden. Er zijn echter teams waarin dat nooit 
gaat gebeuren, en er zijn ook teams waar het leiderschap verdeeld is over drie per-
sonen. Misschien moeten we steeds wel weer zoeken naar de juiste balans, want 
sommige mensen willen gewoon van de baas horen wat ze moeten doen, of een 
schouderklopje krijgen. In die zin vraag ik me wel eens af of we het gaan redden 
zonder leidinggevenden.

Maar we hebben natuurlijk niet voor niets voor deze vorm gekozen. Die leiding-
gevenden, dat zie je ook op andere scholen, die werken het hardst van allemaal. Ik 
zie ze vaak als de lever van een gans, de foie gras. Er komt zoveel van boven en van 
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buiten, dat kunnen ze gewoonweg niet allemaal verwerken. Er komt nu net zoveel 
naar binnen, maar dat wordt nu meer over al het personeel verdeeld.’

Susanne: ‘Dat is ook de reden dat zoveel leidinggevenden zijn vertrokken. Ze 
voelden zich min of meer in een sandwichpositie tussen bestuur en docentteams. 
Het gevaar is dat bij mij nu hetzelfde gaat gebeuren. Ontstaat er niet op een natuur-
lijke manier zo’n type leidinggevende?

En daarnaast: wat is het nut van al die externe druk? Ik weet al hoeveel studenten 
de school vroegtijdig verlaten en ik weet al hoeveel diploma’s we hebben uitgedeeld. 
Dus hoeveel zin heeft het om me daar achteraf mee om de oren te slaan? Hebben 
we dat als leraar nou echt nodig? Ik moet me daar dan over verantwoorden: wat ga 
ik doen om het beter te maken? En daar is op zich niks mis mee, want het ís ook 
mijn verantwoordelijkheid, maar waar ik minder goed tegen kan, is dat er in de 
organisatie snel op basis van cijfers conclusies worden gevormd, terwijl ik denk: ga 
eerst eens met de leraren en de studenten in gesprek. Het vertrouwen, dat is er niet. 
Alles wordt steeds maar weer gecheckt.’

Ondanks deze ervaren problemen is Susanne als docent enthousiast over de aan-
pak: ‘Ik heb het idee dat onze manier van werken functioneert. Zo heeft mijn team 
bijvoorbeeld de opleiding herschreven van vier naar drie jaar, waarbij de student 
centraal werd gesteld. Vervolgens ben ik daarmee naar Bureau Tango gestapt, die 
nog een paar op- en aanmerkingen op het plan hadden: het bleek dat een bepaalde 
keuze duurder uitpakte. Daarmee ben ik weer teruggegaan naar het team, en zij za-
gen een uitweg die uiteindelijk niet duurder was, en waar het hele team achter stond. 
Uiteindelijk duurt het allemaal wat langer, maar we staan echt achter de beslissingen 
die we maken. Zo kan in de werkverdeling iemand aangeven dat hij of zij het te 
druk heeft; we moeten dan als team kijken hoe we het anders kunnen verdelen.’

Het ROC A12 heeft nog voldoende obstakels te overwinnen. Het beleggen van 
personeelszaken binnen het team ligt gevoelig. Is personeelsbeleid zonder midden-
management eigenlijk wel uitvoerbaar? En wat te doen met de klussen die niemand 
wil oppakken? Jannemieke ziet daarnaast ook nog weinig schaalvoordelen, ‘want 
we zijn maar een klein ROC’. Het lijkt erop dat na drie jaar een realiteitszin in de 
organisatie is geslopen. Volledig zelfsturende teams lijken een onhaalbaar doel, maar 
met eigenaarschap in de teams en distributie van leiderschap in plaats van de dis-
tributie van bureaucratie lijkt het ROC belangrijke stappen voorwaarts te kunnen 
zetten in de richting van een hogere kwaliteit van onderwijs. In dit gesprek met 
deze leidinggevende en deze docent viel regelmatig het woord ‘student’, en hoe je 
het ook wendt of keert en hoe je het ook wilt organiseren, die moet er uiteindelijk 
een belang bij hebben.
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Conclusies
Biedt zelfsturing nu meer ruimte aan leraren dan een klassieke manier van orga-
niseren? Op het eerste gezicht zou ik zeggen van wel, omdat leraren feitelijk meer 
te zeggen hebben op hun werk, maar deze toegenomen autonomie leidt in deze 
voorbeelden toch weer tot relatief ‘traditionele’ organisatievormen. De coöperatieve 
Vrije School in Utrecht blijkt uiteindelijk een normale basisschool met een directeur, 
het ROC A12 is op het eerste gezicht niet heel anders dan andere ROC’s, en mijn 
eigen team richt het onderwijs in grote lijnen in zoals ze onder een afdelingsleider 
zouden hebben gedaan. Maar wat in al deze voorbeelden verschilt met de traditi-
onele organisatie is de beleving van die geboden ruimte. Het gaat er kennelijk niet 
om of je feitelijk iets te zeggen hebt over je werk, maar of je ook ervaart dat je er 
iets over te vertellen hebt, en je je eigen keuzes maakt, al zijn het traditionele keuzes. 
In dit artikel werden drie scholen geschetst die op hun eigen manier stoeien met 
het vormgeven van dit eigenaarschap. Dit wordt nog eens extra bemoeilijkt door 
de druk van ‘buitenaf ’ – een van de redenen waarom traditioneel zelfbestuur bij 
vrijescholen niet levensvatbaar is gebleken. Het is tenslotte moeilijk om ruimte te 
hebben, maar bij de achterdeur te worden afgerekend op bepaalde resultaten; het 
benodigde handelingsvermogen om zelf richting te geven wordt daarmee nog steeds 
ernstig ingeperkt.

Het risico dat daardoor rond zelfsturing in de lucht hangt, is dat het een daad 
van verzet tegen het neoliberalisme kan zijn, maar dat het verplaatsen en herdistri-
bueren van controle tegelijkertijd in diezelfde neoliberale agenda kan passen. De 
leraar beschikt dan juist niet over zijn eigen vak, maar hanteert de gesel waarmee hij 
zichzelf kastijdt. Het is een spanningsveld waar deze scholen, al dan niet geslaagd, 
in lijken te opereren.



Vertrouwen en controle in de school

Freek van Gurp, Simon van Rees & Frédérique Six

De roep om meer autonomie, professionele ruimte en eigen verantwoordelijkheid 
voor docenten klinkt de laatste jaren steeds luider. Zo bepleitten Kneyber en Evers 
in Het Alternatief (2013) collectieve autonomie voor docenten. In een sfeer van 
vertrouwen zouden docenten in staat gesteld moeten worden om zelf het gezag en 
de verantwoordelijkheid te dragen voor kwalitatief goed onderwijs. Dit ‘flipping 
the system’ zou vormgegeven moeten worden door de beheersingsambities van be-
stuurders, managers, de centrale overheid en haar toezichthouders te verruilen voor 
verregaande vormen van autonomie voor de docenten, met horizontale verantwoor-
ding binnen het eigen team. Het is onmiskenbaar een reactie op de doorgeslagen 
afrekencultuur die het onderwijs het laatste decennium heeft gekenmerkt. Controle 
raakt ‘uit’, vertrouwen is ‘in’.

Dit is geworteld in de wijdverspreide veronderstelling dat vertrouwen in de do-
cent en controle door de leidinggevende elkaar uitsluiten: als je vertrouwt, contro-
leer je niet, en als je controleert, vertrouw je niet, want controleren doe je vanuit 
wantrouwen. In dit hoofdstuk laten wij zien dat dit niet de realiteit hoeft te zijn: 
vertrouwen en controle kunnen elkaar versterken, mits aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan. En dat is wat wij in het onderwijs nodig hebben: een constructieve inter-
actie tussen vertrouwen en controle, op basis van wederzijdse verbondenheid tussen 
docenten en leidinggevenden.

De autonomie van de docenten vergroten door onder andere de controlemecha-
nismen af te schaffen lijkt een aanlokkelijk ‘Alternatief ’, maar is een te eenvoudige 
oplossing voor een complex probleem. Arentsen en Trommel (2005) noemen het 
bewaken en beïnvloeden van de kwaliteit van het onderwijs een hardnekkig en com-
plex beleidsprobleem, ook wel een ontembaar probleem (wicked problem) genoemd 
(Koppenjan & Klijn, 2004). Dit type probleem is zowel complex als ambigu. De 
complexiteit wordt veroorzaakt door het gebrek aan feitelijke kennis van het pro-
bleem: we weten te weinig over de beste manier om de kwaliteit van het onderwijs 
te bepalen, te bewaken en te beïnvloeden. De ambiguïteit van dit probleem wordt 
veroorzaakt door de normatieve onzekerheid over wat ‘goed onderwijs’ is. We zijn 
het vaak niet met elkaar eens over wat goed onderwijs zou moeten zijn, en over of, 
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hoe en door wie dat bepaald en bewaakt moet worden (Biesta, 2012). Deze com-
plexiteit en ambiguïteit geldt zowel voor de taak van de docent in het klaslokaal als 
voor de taak van de leidinggevende, die, al dan niet onder invloed van externe facto-
ren, het gedrag van de docent tracht te sturen. In deze bijdrage richten wij ons op de 
sturingsuitdagingen van leidinggevenden. Hiermee willen wij een bijdrage leveren 
aan de discussie over noodzaak en kwaad van sturings- en controlemechanismen, en 
daarnaast willen we een alternatieve sturingsvorm schetsen waarbij controle en ver-
trouwen elkaar versterken. Wij zijn ervan overtuigd dat sturing waarbij controle en 
vertrouwen elkaar versterken een effectieve manier is om de kwaliteit van onderwijs 
te verbeteren.

Ontembare problemen en de aansturing daarvan
De centrale overheid probeert op tal van manieren grip te krijgen op de kwaliteit 
van het onderwijs. Niet alleen met de vele grootschalige onderwijshervormingen 
van de afgelopen decennia is geprobeerd de onderwijskwaliteit te beïnvloeden, maar 
recentelijk ook met de controlemechanismen van de Onderwijsinspectie, op pad ge-
stuurd door de politiek. Deze controlemechanismen zijn in het voorgezet onderwijs 
vooral gericht op de meetbare, cognitieve opbrengsten, zoals het onderbouwren-
dement, de doorstroomresultaten, de verschillen tussen schoolexamens en centrale 
examens en de slagingspercentages (Inspectie van het Onderwijs, 2012). Het ruime 
en moeilijk definieerbare begrip onderwijskwaliteit wordt zodoende verengd tot 
meetbare opbrengsten, outputresultaten en rendementen.

In het mbo stuurt de centrale overheid sinds 2011 onder andere door middel van 
het beleidsplan ‘Focus op Vakmanschap’ (2011). Deze aanpak legt mbo-instellingen 
doelstellingen op voor de onderwijskwaliteit, het rendement, het terugdringen van 
het voortijdig schoolverlaten, de verkorting van de studieduur en de intensivering 
van de opleiding. Voor het mbo worden aan het realiseren van deze doelstellingen 
steeds ingrijpender consequenties verbonden; zo kosten studierichtingen met ach-
terblijvende rendementen de instelling geld en zullen deze opleidingen uiteindelijk 
onbetaalbaar worden. Volgens Edith Hooge, die onderzoek doet naar onderwijs-
bestuur, is een dergelijke centrale besturing vanuit de overheid ‘een suboptimale, 
beperkt rationele, indirecte en moeilijk beheersbare aangelegenheid’ (Hooge, 2013). 
Bestuurswetenschapper Willem Trommel meent dat de beleidsinitiatieven van de 
overheid dan ook in toenemende mate resulteren in beheersingsreflexen van be-
stuurders en managers, die zelden het gewenste doel bereiken (Trommel, 2009).

De bestuurskundige literatuur beschrijft verschillende sturingsvormen om be-
leidsdoelstellingen te managen, en hieruit valt een aantal uitgangspunten af te leiden 
waarmee sturing op het onderwijs te verbeteren valt. Daarbij wordt de geschiktheid 
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van deze sturingsvormen beïnvloed door eerder genoemde complexiteit en ambigu-
iteit. Er worden meestal drie verschillende sturingsvormen onderscheiden, namelijk 
sturing op basis van regels, procedures en wetten in een hiërarchische verhouding, 
sturing op basis van prikkels en prestatieafspraken in (semi)publieke marktverhou-
dingen en sturing op basis van deskundigheid, vakmanschap en professionaliteit 
(Bannink, Lettinga & Heyse, 2006; Bannink, Six & Van Wijk, 2015; zie figuur 7).

1. Sturing op basis van regels is mogelijk als het beleidsprobleem simpel en 
eenduidig is: geringe complexiteit en geringe ambiguïteit. De schoolleider 
bepaalt dan wat er gedaan moet worden en de docenten voeren het uit. De 
complexe en ambigue taak, kwalitatief goed onderwijs verzorgen, leent zich 
echter niet voor dit bureaucratische sturingsarrangement.
2. Sturing op basis van prestatieafspraken kan plaatsvinden in situaties waar-
in sprake is van een grote mate van ambiguïteit en geringe complexiteit. 
Hierbij wordt gestuurd door prikkels toe te dienen en prestatieafspraken te 
maken. In feite worden normen en uitgangspunten in een dergelijke situ-
atie van buiten de school opgelegd, meestal door de overheid. De overheid 
kan de te leveren kwaliteit van onderwijs echter niet zelf beïnvloeden of 
vaststellen en maakt daarom afspraken in termen van rendement en op-
brengsten, soms gekoppeld aan de financiering van de onderwijsinstelling. 
De schoolleider vertaalt die extern opgelegde rendementseisen binnen de 
organisatie naar prestatieafspraken die zijn toegespitst op de eigen school. 
Op deze manier wordt de bereidheid om te voldoen aan de opgelegde maat-
staven in feite ‘gekocht’. Dit economische sturingsmechanisme zal echter 
alleen werken als de complexiteit van de taak gering is, en aan die conditie 
wordt bij het lesgeven niet voldaan.
3. Sturing op basis van deskundigheid is geschikt voor taken die een grote 
mate van complexiteit kennen. Hoewel deze sturingsvorm in het onderwijs 
veel gebruikt wordt, is hij eigenlijk ongeschikt voor taken die tegelijkertijd 
ook ambigu zijn, zoals het verzorgen van goed onderwijs, omdat in dat ge-
val de voorkeuren van de individuele professionals gaan domineren.
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Figuur 7: verschillende vormen van sturing

Sturing op basis van regels, prestatieafspraken of deskundigheid bieden theoretisch 
een antwoord op de drie hierboven geschetste contexten. Voor de laatst overge-
bleven context, waarin sprake is van zowel complexiteit als ambiguïteit, levert de 
wetenschappelijke literatuur geen adequate sturingsvorm. Voor onderwijsbestuur-
ders manifesteert zich hier de dubbele sturingsuitdaging: in complexe en ambigue 
contexten moet de lokale expertise van de docent toegepast kunnen worden op de 
specifieke leerling, maar daarnaast moeten de verschillende inzichten en belangen 
eveneens in lijn worden gebracht (Bannink, Six & Van Wijk, 2015). Dit sturings-
dilemma leidt ertoe dat veel bestuurders en managers een suboptimale combinatie 
van de drie genoemde sturingsvormen kiezen.

Weibel en Six (2013) presenteren een antwoord op dit sturingsdilemma, aan de 
hand van de begrippen vertrouwen en controle. Het model is gebaseerd op de mo-
tivatietheorie van Deci en Ryan (2000), de Self-Determination Theory (SDT). Veel 
docenten kennen (varianten van) dit model, omdat het door opleidingscentra vaak 
gebruikt wordt als methode om leerlingen te motiveren. In ons onderzoek hebben 
wij gekeken in hoeverre deze methode ‘werkt’ in het onderwijs.

Self-Determination Theory (SDT)
De Self-Determination Theory werd ontwikkeld in de jaren tachtig en beschrijft de 
factoren die van invloed zijn op de intrinsieke motivatie. Een hoge mate van zelfbe-
schikking (of zelfbepaling) resulteert in een grotere internalisering van gezamenlijke 
waarden en leidt tot een intrinsieke motivatie om hieraan bij te dragen. Deze zelfbe-
schikking wordt ondersteund door drie basisbehoeften: de behoefte aan autonomie, 
de behoefte aan competentie en de behoefte aan verbondenheid. Deze behoeften 
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zijn een voorwaarde voor een optimale innerlijke groei, sociale ontwikkeling en 
welbevinden (Deci & Ryan, 2000).

De behoefte aan autonomie staat in de SDT centraal, en deze lijkt te conflic-
teren met de ambitie van managers en bestuurders om het werk van docenten te 
beheersen. Wanneer de docent echter participeert in de ontwikkeling van de contro-
lemechanismen – regels, prestatieafspraken en eisen aan de vakbekwaamheid – en 
daardoor dus invloed kan uitoefenen, is het commitment aan deze mechanismen 
groter (Weibel, 2007). Dit wordt nog versterkt als docenten ook betrokken zijn bij 
de interpretatie van de uitkomsten van het controlesysteem. De tweede behoefte 
die een rol speelt binnen de SDT is de behoefte aan competentie. Docenten voelen 
zich competent om een taak effectief uit te voeren wanneer zij voldoende kennis en 
vaardigheden hebben om de gewenste doelen te realiseren. Constructieve feedback 
door de leidinggevende speelt hierbij een positieve rol (Deci & Ryan, 2000). Wan-
neer op deze manier de behoefte aan autonomie en competentie wordt ondersteund, 
zal dat bijdragen aan de internalisering van waarden van de organisatie (Weibel & 
Six, 2013). De behoefte aan verbondenheid is de derde factor die een rol speelt bin-
nen de SDT. Het gevoel bij een groep te horen en geaccepteerd te worden door de 
sociale omgeving heeft een positieve invloed op de internalisering van de waarden 
van die groep. Betrokken, opofferend, integer en welwillend gedrag van de contro-
lerende leidinggevende zal tegemoetkomen aan de behoefte aan verbondenheid van 
de docent (Weibel, 2007). Samenvattend gaat de SDT ervan uit dat controlemecha-
nismen die recht doen aan de behoefte aan autonomie, competentie en verbonden-
heid van de docent zullen leiden tot internalisering van gezamenlijke waarden in de 
organisatie en een hogere intrinsieke motivatie om hieraan een bijdrage te leveren, 
en zullen ervoor zorgen dat controle niet met wantrouwen tegemoet getreden wordt.

De SDT biedt aldus handvatten om de intrinsieke motivatie van docenten te 
verbinden aan de beheersingsambities van bestuurders en managers. De begrippen 
vertrouwen en controle en de manier waarop deze concepten zich tot elkaar verhou-
den, spelen hierin een centrale rol. In de wetenschappelijke literatuur manifesteren 
zich twee perspectieven. Vanuit het eerste perspectief zijn vertrouwen en controle 
elkaars tegenpolen: een toename van controlemechanismen duidt op en leidt tot 
een afname van vertrouwen tussen manager en docent en vice versa. Er is echter in 
toenemende mate empirische ondersteuning voor een tweede perspectief, waarin 
beide begrippen elkaar versterken indien ze tegelijkertijd worden toegepast (Weibel 
& Six, 2013). Een docent die betrokken is bij het bepalen van de doelstellingen van 
de onderwijsorganisatie, die vrijheid heeft om de doelstellingen te realiseren en die 
feedback op het handelen krijgt, zal intrinsiek gemotiveerd zijn om de doelstellin-
gen te realiseren en de controle niet argwanend afwijzen. De belangen van de docent 
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en de belangen van de manager stemmen in dit perspectief overeen, wat resulteert 
in betrouwbaar gedrag, geaccepteerde controle en geschonken vertrouwen (Deutsch, 
1960; Weibel, 2007).

Hoewel formele controle op dit moment veelal een negatief effect lijkt te hebben 
op de mate van vertrouwen, pleiten wij voor een sturingskader waarin ruimte is voor 
de complementaire functie van controle ten opzichte van vertrouwen. Wanneer, op 
basis van de SDT, de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid van 
de docent voldoende ondersteund wordt, zal formele controle een versterkend effect 
hebben op het vertrouwen en op de intrinsieke motivatie om de gezamenlijk bepaal-
de doelstellingen te realiseren. De complexiteit en ambiguïteit van de taak van de 
docent vraagt om een dergelijk sturingsmechanisme, waarin ruimte is voor professi-
onele autonomie en ontwikkeling van benodigde competenties, in combinatie met 
geaccepteerde controlemechanismen.

Ons alternatief is dus geen pleidooi om docenten vanuit vertrouwen ongebrei-
delde vrijheid te bieden. Dit sluit aan bij de opvatting van minister Bussemaker dat 
een hoge mate van autonomie voor scholen in combinatie met het afleggen van 
publieke verantwoording het beste recept is voor goede resultaten (Ministerie van 
OCW, 2014), en tevens bij de stelling van Hooge dat onderwijsbestuur ‘nauw moet 
aansluiten bij het vermogen tot zelfbestuur en zelforganisatie van diegenen die be-
stuurd worden’ (Hooge, 2013).

De geschiktheid van sturingsmechanismen en de daarbij optredende spanning 
in de complementaire en contraire verhouding tussen vertrouwen en controle is 
door Van Gurp (2013) en Van Rees (2013) empirisch onderzocht in respectievelijk 
een vo- en een mbo-instelling. Hieronder beschrijven wij in hoeverre de toegepas-
te sturing- en controlemechanismen de autonomie van docenten hebben vergroot, 
hun competenties hebben versterkt en de verbondenheid hebben vergroot, en onder 
welke condities dit is gebeurd.

De praktijk in het voorgezet onderwijs en het mbo
Van Gurp (2013) en Van Rees (2013) hebben afzonderlijk onderzocht hoe in het 
voortgezet onderwijs respectievelijk het mbo gestuurd wordt op het bewaken en 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, c.q. het verbeteren van rendementen. 
Vervolgens hebben zij geëvalueerd hoe adequaat de gevonden sturingsvormen zijn 
voor deze complexe en ambigue taken – complex en ambigu, want de kennis hier-
omtrent is niet eenduidig, en de belangen van de verschillende actoren zijn divers.

Een van de opmerkelijkste resultaten van het onderzoek van Van Gurp is dat 
veel respondenten, docenten in het voortgezet onderwijs, geen enkele vorm van 
sturing ervaren op het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs. 



68 VERTROUWEN EN CONTROLE IN DE SCHOOL

Dit lijkt een mooi voorbeeld van professionele ruimte voor de docenten, maar zij 
ervaren deze ongebreidelde professionele autonomie als ongewenst. Begrenzing van 
de autonomie, duidelijke kaders, basale regels en afspraken zouden onder bepaalde 
voorwaarden een positief effect kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs. 
Daarnaast geven de docenten aan dat een toename van verticale sturing en controle 
geen probleem hoeft te zijn, mits zij betrokken worden bij de vaststelling van de 
mechanismen en de resultaten genuanceerd worden geëvalueerd. Leidinggevenden 
moeten zich hierin actief opstellen en niet uitgaan van de veronderstelling dat de 
beheersingsambities van de leidinggevenden per definitie zullen botsen met de pro-
fessionele autonomie van de docenten. Deze vaak aangehaalde controverse tussen 
managers en professionals wordt door de onderzoeksresultaten niet ondersteund. 
Wanneer er recht gedaan wordt aan de behoefte aan autonomie, er adequate feed-
back geleverd wordt en leidinggevenden zich betrokken en werkelijk geïnteresseerd 
gedragen, hebben docenten weinig moeite met verticale verantwoording. Botweg 
prestatieafspraken maken en daarop afrekenen leidt echter onvermijdelijk tot toe-
name van pervers gedrag, wat veel docenten in het voortgezet onderwijs al zeggen 
waar te nemen.

Wat uit deze studie verder naar voren komt en in de literatuur steeds meer aan-
dacht krijgt, is dat naast de afwezigheid van geschikte verticale verantwoordingsme-
chanismen ook de horizontale verantwoordingsstructuur kan ontbreken. Docenten 
geven aan graag met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud, vorm en rendementen 
van hun onderwijs en zijn niet bang de discussie daarover te (leren) voeren, maar in 
de praktijk is van deze horizontale verantwoording slechts weinig sprake. Ontbre-
kende verticale en horizontale verantwoording verklaart waarom veel respondenten 
ervaren dat er geen enkele vorm van sturing toegepast wordt op de kwaliteit van het 
onderwijs.

Van Rees, die twee sturingsstijlen vergelijkt binnen het mbo, laat zien dat do-
centen die volledige vrijheid krijgen om een rendementsdoelstelling te realiseren 
en daarbij feedback ontvangen van een betrokken leidinggevende zeer gemotiveerd 
zijn om als team bij te dragen aan de realisatie ervan. Vrijheid in werkwijze en re-
gelmatige evaluatie van de effectiviteit van de aanpak leiden ertoe dat docenten hun 
competenties kunnen ontwikkelen. Bij docenten en leidinggevenden is sprake van 
respect en begrip voor elkaars handelen, en dit draagt bij aan hun verbondenheid. 
De ruime mate van autonomie, de mogelijkheid om de benodigde competenties te 
ontwikkelen, de onderlinge verbondenheid en de verbondenheid met hun leiding-
gevende leiden tot een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de opgelegde ren-
dementsdoelstelling. Ook leidt deze aanpak tot meer vertrouwen in de bestuurder, 
waardoor argwaan ten opzichte van de toegepaste controle achterwege blijft.
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In een ander docententeam in het onderzoek van Van Rees worden de docenten 
niet betrokken bij het ontwerp van de aanpak. Bij hen is geen sprake van feedback 
op hun handelen door de leidinggevenden, waardoor niet bijgedragen wordt aan de 
behoefte aan competentie. Als gevolg daarvan is er ook geen sprake van wederzijds 
respect en begrip voor elkaars handelen, en wordt niet bijgedragen aan de behoefte 
aan verbondenheid. Er is dan ook geen sprake van een intrinsieke motivatie om een 
bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie, er is weinig vertrouwen 
in de bestuurders en men staat veelal onverschillig en in een enkel geval wantrou-
wend ten opzichte van de toegepaste controle.

Opvallend in dit onderzoek is dat de beide docententeams geconfronteerd zijn 
met door de overheid opgelegde doelstellingen. Bij het ene team blijkt de geringe 
autonomie als gevolg van de opgelegde doelstelling gecompenseerd te worden door 
de grote mate van vrijheid om de doelstelling te realiseren, de ruimte om compe-
tenties te verwerven en de verbondenheid tussen docenten onderling en met hun 
leidinggevenden. Hoewel er in eerste instantie geen sprake lijkt te zijn van internali-
sering van waarden – de doelstellingen worden eenzijdig door de minister opgelegd 
en wekken weerstand op – leidt deze manier van sturen wel degelijk tot een hogere 
intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen.

Inzichten en implicaties voor de theorie
Op basis van de SDT werd verondersteld dat drie factoren, autonomie, competentie 
en verbondenheid, een positief effect hebben op de intrinsieke motivatie van docen-
ten. Gezamenlijkheid bij het vaststellen van de doelstellingen van een organisatie en 
de wijze waarop die worden geïmplementeerd, de mogelijkheid om de benodigde 
competenties te verwerven en de mate van verbondenheid tussen docenten en lei-
dinggevenden beïnvloeden de bereidheid van docenten om bij te dragen aan de on-
derwijsdoelstellingen. Binnen de onderzochte instelling voor voortgezet onderwijs 
wordt de internalisering van de waarden en doelstellingen echter bemoeilijkt door 
een gebrekkige communicatie hierover. Men kent daardoor de doelstellingen van de 
organisatie niet of wordt niet betrokken bij het formuleren daarvan. De motivatie 
om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verbeteren is desondanks groot, 
en zal verder versterkt worden door aandacht voor de autonomie, competentie en 
verbondenheid van de docenten. Uit het onderzoek in het voortgezet onderwijs 
(Van Gurp, 2013) blijkt echter dat alleen aan de behoefte aan autonomie voldoende 
tegemoetgekomen wordt. Deze autonomie wordt gewaardeerd en is van belang voor 
de kwaliteit van onderwijs, maar dient begrensd te zijn. Feedback ontvangen van 
leidinggevenden blijkt van groot belang voor de ontwikkeling van competenties. De 
schoolleiding verzuimt echter om goed georganiseerde feedback te geven met be-
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trekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Ook in de behoefte aan verbondenheid 
wordt onvoldoende voorzien. Werkelijke betrokkenheid en steun ten aanzien van de 
primaire onderwijstaak wordt als zeer belangrijk ervaren, maar blijkt niet optimaal 
te zijn. De studie van Van Gurp levert voldoende signalen dat de SDT behulpzaam 
kan zijn bij de aansturing van ontembare problemen.

Ook de bevindingen in het mbo (Van Rees, 2013) bevestigen dit: sturing op 
basis van controle die de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid 
onderbouwt, leidt tot intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de doelstellingen 
van de organisatie.

Ten aanzien van de factoren controle en vertrouwen manifesteren zich twee per-
spectieven die ook vanuit de theorie bekend zijn (Weibel & Six, 2013). Enerzijds 
wordt controle gezien als een uiting van wantrouwen, en daarmee tegengesteld aan 
vertrouwen. Bijzonder in het onderzoek van Van Gurp is dat vooral de leidingge-
venden ervan uitgaan dat docenten op deze manier tegen controlemechanismen 
aankijken. Vanuit het andere perspectief wordt controle echter niet als tegengesteld, 
maar als complementair gezien aan vertrouwen. Ook dit perspectief zien wij bij 
Van Gurp: verreweg de meeste docenten hebben geen enkele moeite met contro-
lemechanismen, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan, zoals eerder 
beschreven vanuit de SDT. Er moet sprake zijn van betrokkenheid bij het vaststel-
len van de controlemechanismen, en over de uitkomsten van deze processen moet 
genuanceerd overlegd worden, zodat docenten zich in hun autonomie bevestigd 
voelen. Daarnaast moet er sprake zijn van echte verbondenheid, in de vorm van 
ondersteuning en feedback.

De uitkomsten van het onderzoek van Van Rees sluiten hier ten dele bij aan. Hij 
laat zien dat het achterwege blijven van participatie bij het vaststellen van de doel-
stellingen in de onderzochte casus niet automatisch leidt tot een ervaren gebrek aan 
autonomie. Dit gebrek lijkt te worden gecompenseerd door de docenten volledige 
vrijheid te bieden om de scherpomlijnde doelstellingen te realiseren, hun aanpak te 
evalueren en hen niet af te rekenen op het resultaat. Het resultaat van deze sturings-
vorm is opvallend: de docenten hebben de opgelegde doelstellingen geaccepteerd en 
zijn intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de realisatie ervan.

Aanbevelingen voor de praktijk
Bovenstaande inzichten kunnen gebruikt worden om de sturingsdilemma’s in de 
dagelijkse onderwijspraktijk te verkleinen. Ten eerste hebben zowel docenten als 
leidinggevenden baat bij zo duidelijk mogelijk omschreven onderwijsdoelstellingen. 
Naarmate docenten meer betrokken zijn bij de vaststelling daarvan, zullen zij meer 
eigenaarschap ervaren en dus eerder intrinsiek gemotiveerd zijn om hier een bijdrage 
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aan te leveren. Dit is echter geen sine qua non, zoals bleek uit het onderzoek bij het 
mbo. Ten tweede verdienen docenten de vrijheid om hun individuele doelstellingen 
te realiseren, gekoppeld aan de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen over 
de realisatie van de doelstellingen en hierover verantwoording af te leggen aan hun 
leidinggevende, de zogenaamde verticale verantwoording. Het verdient aanbeveling 
de formele en informele gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers te in-
tensiveren. Docenten hebben behoefte aan eerlijke en constructieve feedback, en 
aan een antwoord op de vraag of hun werk ertoe doet. Dit ondersteunt de ontwik-
keling van de competenties en draagt bij aan een gevoel van verbondenheid.

Ten derde floreren docenten weliswaar bij een ruime mate van autonomie, maar 
hebben zij ook behoefte aan begrenzing ervan. Ongebreidelde vrijheid kan worden 
beperkt door het maken van gezamenlijke afspraken over de inhoud en vorm van 
het onderwijs, om zodoende gezamenlijk te definiëren wat ‘goed onderwijs’ bete-
kent. Zulke afspraken sturen ook de gesprekken waarin docenten elkaar bevragen, 
van elkaar leren, elkaar corrigeren, elkaar durven aan te spreken en zodoende aan 
elkaar horizontale verantwoording afleggen. Ten slotte dienen bestuurders en ma-
nagers zich te professionaliseren met betrekking tot de eerder geschetste motivatie-
theorieën. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen realiseren en hierop te sturen 
zullen zij in staat moeten zijn om alle verschillende belangen en inzichten in lijn te 
brengen met de professionele autonomie van de docent.

Conclusie
Bovenstaande onderzoeken laten zien dat er een goed werkend alternatief bestaat 
voor de afrekencultuur. Sturing en controle die de autonomie van docenten bevesti-
gen, hun competenties versterken en de verbondenheid vergroten lijken niet alleen 
in theorie goede papieren te hebben, maar werken ook in de praktijk. Dit vraagt 
echter om bestuurders die niet alleen tegenwicht durven en kunnen bieden aan de 
sturing door de overheid, maar ook de roep om ongebreidelde autonomie van do-
centen en teams kunnen weerstaan en een alternatieve sturingsvorm durven toe te 
passen (De Bruijn & Noordegraaf, 2010). Dit impliceert de noodzaak om in overleg 
met alle stakeholders zo duidelijk mogelijk te bepalen welke publieke waarden het 
onderwijs dient te realiseren.





In 1993 verscheen het adviesrapport Een beroep met perspectief. De toekomst van het 
leraarschap van de Commissie Toekomst Leraarschap, die onder leiding stond van 
Andrée van Es. Deze commissie had tot doel om een ‘fundamentele bezinning op 
de rol, positie en waardering van het leraarschap’ te formuleren, ‘in het licht van 
het toekomstig onderwijsbestel’ (Langelaan, 1993, p. 4). Wie de publieksversie van 
dit adviesrapport, getiteld Het gedroomde koninkrijk, 22 jaar na dato nog eens door-
neemt, zal ten eerste opmerken hoe langzaam lerarenbeleid zich ontwikkelt. Sterker 
nog, wat scherp in het oog springt, is wat er in al die jaren helemaal niet is veranderd: 
leraren voelen zich nog steeds geïsoleerd; autonomie behelst ‘op zijn best niet veel 
meer dan een gevoel van vrijheid en op zijn slechtst dat je er in je eentje voorstaat’ 
(p. 11). Ook toen stond de media vol over slechte salariëring, demotivatie en hoge 
werkdruk, en van de gedroomde carrièreloopbaan, die een goede begeleiding van 
de beginnende leraar behelst tot een seniorleraar die zich naast het lesgeven actief 
bezighoudt met wetenschappelijk onderzoek, is ook niet veel terechtgekomen (pp. 
37-38).

Veel van de ‘gedroomde’ beleidsidealen werden uiteindelijk pas in 2007 gerea-
liseerd via het Actieplan Leerkracht. De zeer invloedrijke Nederlander Alexander 
Rinnooy Kan moest eraan te pas komen om hogere loonschalen en een leraren- en 
promotiebeurs voor elkaar te boksen. De werkdruk en de kwaliteit van schoolleiders 
zijn na 22 jaar echter nog steeds onderbelichte elementen in het lerarenbeleid, en 
sinds het Actieplan Leerkracht is er alweer jarenlang een nullijn. Interessant is ook 
om te zien hoe de politiek 22 jaar geleden voorzichtig snuffelde aan de neoliberali-
sering: controle achteraf, een overheid op afstand, verzakelijking van het onderwijs; 
het moest vooruitgang bieden aan een ingedutte sector.

Los van de actualiteit van veel genoemde thema’s is de grote afwezige in ‘het 
gedroomde koninkrijk’ een idee dat meer recentelijk zijn opmars deed in het (in-
ternationale) lerarenbeleid, namelijk dat van het ‘professional kapitaal’ (Hargreaves 
& Fullan, 2012). De gedachte hierbij is dat het niet voldoende is om leraren langer 

‘Mijn collega’s zien mij als de vijand.’

Leraar-ambtenaren

René Kneyber
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voor de klas te houden – omdat ervaren leerkrachten betere leerkrachten zijn – maar 
dat de kennis van leraren ook moet worden gedeeld. Leraren isoleren in hun lo-
kaal is zonde, stellen Hargreaves en Fullan; professioneel kapitaal moet niet worden 
opgeslagen, maar door het systeem bewegen. Singapore is een vooruitstrevend en 
uniek voorbeeld op het gebied van professioneel kapitaal. Daar is een geregelde 
mobiliteit van leraren binnen het onderwijssysteem een prioriteit. Leraren worden 
bijvoorbeeld gedurende twee of drie jaar aan het werk gezet op het ministerie: niet 
alleen verbetert dat het begrip voor onderwijsbeleid in het werkveld, de beleidsma-
kers hebben op hun beurt profijt van de praktijkervaring die leraren meebrengen 
naar het terrein van beleidsvorming (Ng, 2016).

Ook in Nederland zien we dat het Ministerie van OCW recentelijk meer gebruik 
begint te maken van dit idee, en op diverse beleidsdirecties zijn inmiddels leraren 
actief die hun lesgevende werk combineren met werk op het ministerie. Het Mi-
nisterie van OCW heeft voor 2016 en 2017 zelfs budget vrijgemaakt om binnen 
de beleidsdirecties van onderwijs, cultuur en wetenschap nog meer werk te maken 
van deze combi-banen om een betere verbinding met de praktijk te realiseren. Om 
een beeld te krijgen van de voordelen en de strubbelingen die dit biedt, spreek ik 
vier van hen: Jorrit Blaas, beleidsmedewerker bij de directie VO en economieleraar 
op het Hyperion Lyceum in Amsterdam, Jan Willem Hengeveld, beleidsmedewer-
ker bij de directie PO en leraar van groep vijf op een basisschool in Woudenberg, 
Yvonne Boersma, beleidsmedewerker voor de directie VO en docente Engels op 
ROC Mondriaan bij Lifestyle, Sport en Bewegen, en Dorien Zevenbergen, docente 
filosofie op het Montessori Lyceum Amsterdam en beleidsmedewerker bij de On-
derwijsinspectie.

Leraar-ambtenaar worden
Blaas: ‘Nadat ik mijn economiestudie had afgerond, heb ik twee jaar het Eerst de 
Klas-traineeship gedaan. Vervolgens heb ik het Rijkstraineeship gedaan: eerst bij 
de inspectie, en daarna heb ik lerarenbeleid helpen vormgeven in Brussel. Ik was 
al langer van plan om ook weer voor de klas te gaan, zoals ik binnen het Eerst de 
Klas-programma heb gedaan. Toen heb ik een mailtje gestuurd naar Roel Endert, 
plaatsvervangend directeur VO van het Ministerie van OCW, dat ik graag bij hen 
aan de slag zou willen, maar dat ik dat wilde combineren met lesgeven. De volgende 
ochtend kreeg ik een enthousiast telefoontje: “Wanneer kom je langs?”’

Hengeveld: ‘Nadat ik het vwo had gedaan ben ik naar de academische pabo gegaan, 
een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht. Een 
interessante studie, waar je een lerarenopleiding combineert met een studie onder-



75LERAAR-AMBTENAREN

wijskunde. Toen ik aan de slag ging, kwam ik erachter dat er bijna geen werk voor 
me was in het basisonderwijs, en als er al werk was, kon ik eigenlijk niets doen met 
mijn onderwijskundige achtergrond. Voor wat meer uitdaging ben ik toen aange-
schoven bij jongerenbeweging De Groene Golf van de Algemene Onderwijsbond. 
Na een tijdje werd ik door deze beweging gevraagd als voorzitter, en hierdoor ben 
ik veel in contact geweest met de Kamerleden en de ambtenaren van het ministerie. 
Zo kon ik elke keer vanuit het perspectief van een jonge leraar vertellen wat mijn 
ideeën over beleid waren. Binnen de bond liep ik echter ook tegen allerlei beperkin-
gen aan, bijvoorbeeld omdat er maar weinig ervaren leerkrachten zijn die zich echt 
hard willen maken voor jonge leraren. Bovendien vonden ze het niet altijd wenselijk 
om veel overleg te hebben met het ministerie, omdat het ministerie dat eventueel 
kon gebruiken als legitimatie van hun beleid: “We hebben met een jonge leraar 
gesproken …” Via mijn contacten heb ik toen bij het ministerie gevraagd of ik daar 
eventueel stage kon lopen, en uiteindelijk kwam ik bij de directeur PO terecht, die 
er heel enthousiast over was. Bij de bond vonden ze het prima als ik daarvoor zou 
kiezen, maar dan kon ik geen voorzitter meer zijn van De Groene Golf.’

Zevenbergen: ‘Ik wilde altijd al wat jullie doen, maar vier jaar geleden stond het mi-
nisterie niet open voor een combinatie van lerarenopleiding en beleidsmedewerker. 
Zo te horen is dat echt veranderd. Nadat ik psychologie en filosofie had gestudeerd, 
ben ik aan een rijkstraineeship begonnen. Toen ik bij het ministerie aan de slag ging, 
leek het hen dus geen meerwaarde te hebben als ik ook de lerarenopleiding zou vol-
gen, met als doel om dit werk te gaan combineren met lesgeven. Inmiddels werk ik 
bij de Onderwijsinspectie, waar ze het wel als meerwaarde zien. Sinds een jaar loop 
ik dan eindelijk stage als filosofiedocente op een middelbare school in Amsterdam. 
Dat heeft mijn positie bij de inspectie wel verbeterd. In een club van inspecteurs met 
een stevige achtergrond in het onderwijs wordt ervaring voor de klas heel belangrijk 
gevonden.’

Boersma: ‘Ik werk inmiddels al veel langer op het ministerie, en na een tussenperio-
de waarin ik niet heb lesgegeven sta ik inmiddels alweer tien jaar voor de klas op een 
ROC. Vroeger was het heel gebruikelijk dat er mensen uit het onderwijsveld op het 
ministerie werkten, echte oud-leraren, oud-schoolleiders en oud-bestuurders. Het 
was een logische carrièrestap, maar dat cohort is nu met pensioen. Inmiddels zien 
we dat er soms  leraren worden aangenomen, maar dat zijn  jonge high-potentials. 
Allemaal universitair opgeleid, een hbo’er zit er niet meer tussen. Maar het werk 
is ook veranderd, schrijfvaardigheid bijvoorbeeld is tegenwoordig veel belangrijker 
geworden.’
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De verdachte ambtenaar
Hengeveld: ‘Er is hier een grotere passie voor onderwijs dan ik van tevoren had ver-
wacht. Dat vind ik wel een misvatting in het veld, alsof hier allemaal koffiedrinkers 
en papierschuivers zouden zitten. En dat terwijl hier zoveel gedreven mensen zitten 
die goed weten wat er allemaal speelt. Misschien zijn ze hier wel eens te naïef-opti-
mistisch, zou ik zeggen.’

Boersma: ‘Het is inderdaad frappant dat ze op het ministerie  enthousiast zijn dat 
ik op een school werk, maar dat ze op school soms negatief zijn over het ministerie.’

Zevenbergen: ‘Veel van mijn collega’s zijn heel negatief over de inspectie. Daardoor 
voelt het voor mij alsof ik in twee werelden leef. Sommige collega’s beschouwen me 
echt als de vijand, dan is een constructief gesprek soms lastig.’

Hengeveld: ‘Mijn collega’s interesseert het eigenlijk niet zoveel wat hier in Den 
Haag gebeurt. Al dat politieke, dat leeft helemaal niet.’

Blaas: ‘Ik werk natuurlijk op een heel ander soort school. Het Hyperion is echt een 
koploper, en daar zijn ze wel heel enthousiast.’

Hengeveld: ‘Terwijl het wel evidente voordelen heeft voor de school waar ik werk. 
Hier op het ministerie komen vaak mensen spreken over allerlei ontwikkelingen. 
Dan kom ik ook op allerlei ideeën die ik eventueel kan toepassen, zoals groepsover-
stijgend werken, of 21e- eeuwse vaardigheden. Hier zit je heel dicht op innovaties 
die pas over een jaar of twee in het veld zullen komen. Zo waren we hier op het 
ministerie laatst bezig met differentiatie, en ik heb een paar mooie instrumenten 
om leraren te observeren aan mijn schoolleider gegeven. Dat vond zij heel handig.’

Blaas: ‘Ik heb ook recentelijk een proefinspectiebezoek afgelegd op mijn school, zo-
dat ze konden ervaren hoe dat is, omdat ik vanuit mijn werkervaring bij de inspectie 
weet wat hun methodes zijn. Daarnaast is het een voordeel dat je leert over alle 
mogelijkheden die er zijn; ik wist bijvoorbeeld helemaal niet dat leerlingen ook 
vervroegd examen konden doen.’

Boersma: ‘Dat is zo. Ik kon pas geleden mijn school wijzen op een subsidie die goed 
aansluit bij de doelstellingen van mijn team. Dat vonden ze toen wel weer handig.’

Hengeveld: ‘Een collega bij mij op school wilde graag een aanvullende master doen, 
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maar zij baalde ervan dat het niet vergoed kon worden door de school, en zij had al 
gebruikgemaakt van de lerarenbeurs om haar bachelor te halen. Toen heb ik verteld 
dat de regeling rond de lerarenbeurs wordt verruimd, zodat ze ook een aanvullende 
master kan halen met de lerarenbeurs, en evengoed met het Lerarenontwikkelfonds 
voor onderwijsvernieuwingen dat de Onderwijscoöperatie aan het opzetten is. Ik 
denk altijd dat leraren dat allemaal wel weten, maar het valt in de praktijk toch vaak 
tegen.’

Zevenbergen: ‘Dat informatie zo slecht doorkomt op scholen vind ik echt een pro-
bleem. Scholen ervaren heel veel druk vanuit de inspectie, maar die angst wordt 
vaak opgeroepen door een spookbeeld. Dat merkten we ook in onze gesprekken 
met het personeel van de excellente scholen, onze beste scholen. Zelfs die zijn soms 
slecht op de hoogte van wat wel en niet moet van de inspectie. Daar ligt een belang-
rijke opdracht voor ons als inspectie voor de toekomst.’

Blaas: ‘Een probleem is dat veel informatie heel selectief in het veld terechtkomt. 
Vaak wordt het gefilterd, van het ministerie, naar de raden, naar bestuurders, naar 
schoolleiders en daarna naar docenten. Het is maar de vraag wat er dan overblijft 
van onze goedbedoelde communicatie.
Wat ook niet helpt, is dat we te vaak spreken met de koplopers onder de scholen en 
met de sectorraden. Dat is een risico dat ikzelf natuurlijk ook loop. Ik ben natuurlijk 
niet representatief, en ik spreek ook niet namens de gemiddelde docent in de Ach-
terhoek. Zelfs de nieuwsbrief van het ministerie bereikt maar een select gezelschap 
van leraren, en op onze bijeenkomsten zie je steeds dezelfde mensen terug.’

Hengeveld: ‘De leraren die hier komen, zijn natuurlijk ook de leraren die openstaan 
voor verandering. Die zijn niet representatief voor de gemiddelde docent, terwijl die 
gemiddelde docent wel diegene is van wie we veranderingen verwachten.’

Het sturingsvraagstuk
Hengeveld: ‘Een minister en een staatssecretaris hebben als ze beginnen natuurlijk 
weinig dossierkennis. Ik zie het als de taak van ambtenaren om het langetermijn-
beleid in de gaten te houden, en ook om de bewindspersonen erop te wijzen dat al 
eerder is gebleken dat sommige dingen niet werken, of het in de marge bij te sturen.’

Blaas: ‘Dat is inderdaad het spanningsveld: denk je in termen van de leerling, of 
denk je in termen van het systeem? Maar is het systeem er voor de leerling, of is de 
leerling er voor het systeem? Ik word daar wel eens moe van. Het is toch evident dat 
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het systeem er is voor alle leerlingen en dat we iedereen dezelfde kansen moeten bie-
den. Dat morele kompas proberen we zo goed mogelijk te vertolken. Verder heb ik 
tijdens mijn traineeship geleerd: maximaal brutaal naar binnen en maximaal loyaal 
naar buiten. Hier binnen moet ik voor mezelf en mijn standpunten opkomen en 
strijden voor alles wat me lief is. Maar naar buiten toe treed ik op namens de minis-
ter en staatssecretaris. En dat geldt twee keer zo zwaar als het over lerarenbeleid gaat.’

Boersma: ‘Er zijn hier natuurlijk ambtenaren die sterk gericht zijn op de bewinds-
personen, maar er zijn er ook die er meer op gericht zijn om iets te bereiken voor 
de leerlingen. Ervaring in het onderwijs zelf is in het laatste geval absoluut een 
meerwaarde.’

Zevenbergen: ‘Een goede beweging is dat aan leerlingen via panels steeds vaker aller-
lei beleidszaken worden voorgelegd, zoals de Onderwijsinspectie doet met de Staat 
van de Leerling. Zo krijgen wij een beter beeld van wat er bij de leerlingen speelt. Ik 
merk echter ook dat dit veel van dezelfde responsen oplevert; natuurlijk vinden die 
leerlingen desgevraagd dat ze geen goede leraren hebben! Het heeft weinig zin leer-
lingen zomaar beleidsstukken voor te schotelen. In de discussie tijdens mijn filoso-
fielessen pak ik graag onderwijsonderwerpen erbij, en maak daarbij gebruik van de 
socratische methode. Dan merk ik dat ik echt betere informatie krijg van leerlingen.’

Blaas: ‘Toch zullen we het daar niet mee redden. Als ministerie hebben we eigenlijk 
maar twee wapens: wetgeving en bekostiging. En als die tekortschieten, dan wordt 
het gewoon heel moeilijk voor ons. Een sectorakkoord kunnen we prima afsluiten, 
maar de implementatie, dus ervoor zorgen dat het in de praktijk ook wordt uitge-
voerd, dat is moeilijk. Daar hebben we te vaak de hulp van externen bij nodig.’

Hengeveld: ‘Met de lumpsumbekostiging hebben we ook geen sturing meer via 
financiën. Wat je inmiddels ziet, is dat scholen heel goed zijn in het onderwijs or-
ganiseren, maar dat er maar weinig gebruik wordt gemaakt van onderwijskundig 
leiderschap, dus dat er echt door schoolleiders wordt nagedacht en gesproken over 
waarom we onderwijs geven en hoe we dat doen.’

Blaas: ‘In de TALIS [een internationaal vergelijkend onderzoek dat wordt uitge-
voerd door de OESO, red.] kunnen we zien dat schoolleiders veel tijd kwijt zijn aan 
administratie en weinig aan de onderwijsinhoudelijke kant van de zaak. Aan de an-
dere kant heeft Nederland wel weer een hoog niveau van gedistribueerd leiderschap. 
Tenminste, in het vo. We hebben gewoon het meest autonome onderwijsstelsel ter 
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wereld, maar we hebben dat ook heel efficiënt gemaakt. Het hele proces van lump-
sumbekostiging kost ons weinig geld. Maar we kunnen er ook in doorslaan, waar-
door je vervolgens tegen de efficiencygrenzen aankomt. Uiteindelijk zie je dan dat je 
ook te maken hebt met een rijksbegroting en nog een laag daarboven, met Brussel. 
Die spanning voel je hier wel dagelijks.’

Schakelen tussen twee werelden
Boersma: ‘Het contrast tussen de werelden is groot, en ik moet veel schakelen, dat 
vind ik soms wel zwaar. Daarnaast is het tempo ook heel anders. Op donderdag geef 
ik zeven uren achter elkaar les op mijn school, met in de praktijk bijna geen pauze, 
hier werk ik achter mijn computer, vergader en overleg ik met mensen. Uiteindelijk 
is het heel leuk, maar je moet wel flexibel zijn en veel energie hebben.’

Hengeveld: ‘Mijn onderwijskundige achtergrond van de academische pabo is daar-
bij wel een hulpmiddel, want zo kan ik schakelen tussen onderzoek, beleidsvraag-
stukken en weer naar het klaslokaal. Ook hier op het ministerie is soms sprake van 
beelden die ik niet herken van de scholen waar ik heb gewerkt. Dan kan ik zeggen: 

“Zo werkt het in de praktijk niet. Lang niet alle scholen zijn hiermee bezig”, of: “Dit 
kun je niet verwachten, want het is gewoon niet realistisch.”’

Blaas: ‘Je gaat continu van macro naar micro, van micro naar macro. Je bent continu 
aan het schakelen. Heb ik dit zelf al eens meegemaakt? Hoe voelt dit voor mij? Hoe 
zou dit voor het systeem als geheel zijn? Dat schakelen is van groot belang, want 
vaak praten we in de media of als leraren in termen van een ‘n = 1-oplossing’. Maar 
dat iets op een school, of bij jou in het lokaal, goed werkt, betekent nog niet dat het 
voor iedereen goed zou zijn.’

Boersma: Als leraar-ambtenaar heb je absoluut een hand in beter beleid. Omdat je 
elke week in de praktijk werkt, begrijp je soms beter welk beleid wel kan aanslaan 
en welk beleid niet. Ik kan beter inschatten: dat kost te veel tijd, daar gaan scholen 
niet in mee. En aan de andere kant, toen ik nog aan het dyslexiebeleid werkte, kon 
ik op school zelf constateren wat wel en niet goed werkte. Dat heeft de kwaliteit 
ervan echt verbeterd.’

Blaas: ‘Ingrid Hardebol, een andere leraar-ambtenaar, en ik worden door de andere 
ambtenaren wel eens een moreel kompas genoemd. Mijn taak hier is: vragen stellen, 

“Waarom gebeurt dit?”, “Waarom gaan we deze kant op, terwijl iedereen de andere 
kant op gaat?”, “Is dit een politieke afweging, of hebben we het onderwijsveld on-
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voldoende doorgrond?”
Wat we ook zien, is dat we als leraar-ambtenaren vaak voor meetings worden uit-

genodigd om even mee te denken. Of dat er even een mail naar je wordt verstuurd 
met de vraag: ‘Hoe kijk jij hiernaar? Met name vanuit je leraar-zijn.’ Die drempel 
is natuurlijk een stuk lager voor andere ambtenaren als je hier al werkt, zeker in het 
kader van vertrouwelijkheid, maar ook voor het begrip van bepaalde passages. Ik 
heb meer gevoel gekregen voor de politieke gevoeligheid van onderwijsbeleid.’

Zevenbergen: ‘Ik ben nog in opleiding en ik sta pas een jaar voor de klas, dus voor 
mij is er als beleidsmedewerker veel veranderd. Veel ambtenaren leven in de veron-
derstelling dat zij vanzelfsprekend goed zouden zijn als leraar. Veel docenten denken 
op hun beurt dat ze het beter zouden doen als zij in Den Haag zouden zitten. Maar 
wat we gemakkelijk over het hoofd zien, is dat het uitvoeren van verschillende func-
ties een heel andere expertise vereist. Ik pleit voor een betere dialoog tussen alle ver-
schillende lagen vanuit de kern en weet van de beperkingen van de eigen expertise.’



Inleiding
In de discussies over professionele ruimte wordt steeds vaker een pleidooi gehouden 
voor het ‘leiderschap van leraren’. Dit begrip is komen overwaaien uit de Angel-
saksische context, waar al langer bewegingen rond teacher leadership bestaan, vaak 
gekoppeld aan contexten waar sprake is van gedeeld of gespreid leiderschap. Als we 
het begrip ‘leiderschap van leraren’ ook in de Nederlandse context willen gebruiken 
om de rol van leraren te versterken, dan is het wenselijk en noodzakelijk om helder 
te krijgen wat we met dit begrip precies bedoelen.

Dit hoofdstuk is bedoeld om meer invulling te geven aan het begrip ‘leider-
schap van leraren’, waarbij leiderschap van leraren gezien wordt als een kenmerk en 
kwaliteit van zowel leraren als van een schoolorganisatie. Succesvol leiderschap van 
leraren stelt eisen aan beide. Aan de hand van die eisen kun je als leraar inschatten in 
welke mate het lonend is om binnen jouw school aan de slag te gaan met leiderschap 
van leraren. Dit leiderschap van leraren kan vorm krijgen door het erkennen van 
de kwaliteit en rol van individuele leraren die leiderschap naar zich toe trekken, en 
daarin erkend worden door middel van het creëren van posities en structuren door 
het schoolbestuur. Leiderschap van leraren kan echter ook los van formele posities 
vorm krijgen, in een schoolcultuur waarin leiderschap niet gebonden is aan indivi-
duen, maar aan het docententeam als geheel, en waarin rollen wisselen over de tijd.

Autonomie van scholen is nog geen autonomie van leraren
Halverwege de jaren tachtig groeide het besef dat onderwijs geen proces is dat je 
vanuit een ministeriële beleidstoren (destijds in Zoetermeer) kunt regelen. De kwa-
liteit van het onderwijs wordt niet bepaald door beleidsmaatregelen, maar door de 
interactie van leraren, leerlingen en ouders in een school. Dit inzicht heeft sinds die 
tijd geleid tot een overheid die steeds minder regels opstelde en de scholen steeds 

Leiderschap van leraren

Een verkenning van een containerbegrip

Marco Snoek
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meer autonomie gaf. Dat proces van deregulering was een proces van vallen en op-
staan; de overheid bleef immers grondwettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van onderwijs, en vermeende misstanden waren voor de Tweede Kamer vaak aan-
leiding om toch nog van bovenaf allerlei interventies in het onderwijs te lanceren. 
In 2008 pleitte de commissie-Dijsselbloem nog eens voor een heldere scheiding van 
taken: de overheid gaat over het wat, de scholen over het hoe.

Vrijheid en autonomie van scholen ten aanzien van de inrichting van het onder-
wijs gaan echter ook gepaard met verantwoordelijkheid voor de opbrengsten ervan. 
In de afgelopen jaren is daarom parallel aan de toename van autonomie ook sprake 
van een toename van controle en inspectie. Schoolleiders worden steeds meer aange-
sproken op de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs in hun scholen. En als je 
ergens op aangesproken wordt, dan moet je daar ook op kunnen sturen. Het gevolg 
is dat schoolbesturen zich steeds meer zijn gaan bemoeien met de onderwijsproces-
sen in hun scholen en de opbrengsten daarvan. Daarmee ontstond de paradoxale 
situatie dat de autonomie van scholen toenam, maar dat leraren het gevoel kregen 
dat hun autonomie afnam. Schoolbesturen wilden invloed op een domein dat tradi-
tioneel het alleenrecht van de leraar was: de kwaliteit en de inrichting van het onder-
wijs. Leraren voelden zich daardoor buitenspel gezet. Rond 2006 leidde die paradox 
tot een stevige tegenbeweging van leraren: Leraren claimden professionele ruimte 
om hun beroep te kunnen uitoefenen: het vormgeven en uitvoeren van onderwijs, 
en eisten dat bestuurders, managers, beleidsmakers en onderwijskundige adviseurs 
zich uit hun domein terugtrokken.

Leraren pakken hun professionele ruimte
Die tegenbeweging heeft geleid tot een groeiend besef dat het beroep van leraar 
meer omvat dan het uitvoeren van onderwijs dat door anderen is ontworpen. Beter 
Onderwijs Nederland en de vakbonden pleiten voor het herstel van de professi-
onele autonomie en het professionele gezag van de leraar. Professionele ruimte is 
echter ook een thema geworden voor het ministerie, voor de Onderwijsraad en voor 
schoolbesturen. Opvallend daarbij is dat de toon van de bijdrage van leraren aan 
het debat in de loop der jaren ook veranderd is: van klacht en protest naar zelfbe-
wustzijn en optimisme, en van slachtoffer van bestuurlijk beleid naar hefboom voor 
verandering. Op verschillende plekken zijn daar de voorbeelden van te zien: Leraren 
met Lef zien zichzelf als diegenen die verandering in de school op gang kunnen en 
moeten brengen (liefst samen met ‘directeuren met durf ’). Leraren organiseren bij-
eenkomsten over scholen heen om zelf gezamenlijk hun professionele ontwikkeling 
ter hand te nemen in MeetUps en EdCamps, en in groepen zoals The Crowd. De 
Amsterdamse leraren basisonderwijs die verenigd zijn in de Vereniging van Mees-
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terschappers profileren zich als gesprekspartners voor de Amsterdamse lokale onder-
wijspolitiek. Onderwijsbloggers en -twitteraars zetten de beroepsgroep op de kaart 
in het maatschappelijke debat over onderwijs. Leraren van de Lerarenadviesraad van 
de Onderwijscoöperatie buigen zich over de beste manier om het beroep van leraar 
te organiseren en te ontwikkelen. De Leraren van het jaar, verenigd in de Leraren-
kamer, nemen hun ambassadeurschap serieus en dragen bij aan de ondersteuning 
van startende leraren.

Naast dergelijke landelijke initiatieven zijn er tal van lokale initiatieven waar-
bij leraren binnen hun sectie, afdeling of school het initiatief nemen en de regie 
naar zich toe trekken. Professionele ruimte is daarmee geen afgebakend takenpakket, 
maar veeleer een taakopvatting en een ambitie, waarvan de reikwijdte kan variëren. 
Je kunt het vergelijken met online strategiespellen, waarbij je een bepaald gebied 
kunt veroveren (zoals League of Legends) of een stuk landbouwgrond moet onder-
houden (zoals bij Farmville). Hoe groter het gebied dat je verovert, des te groter je 
verantwoordelijkheid wordt om dat gebied te onderhouden en te beschermen tegen 
indringers of opdringend onkruid. Evenzo kunnen leraren hun professionele ruimte 
opvatten als hun eigen lessen of hun sectie, maar het kan zich ook uitstrekken tot de 
hele school of het hele beroep.

Professionele ruimte en leiderschap van leraren
Leraren geven samen vorm aan het onderwijs op een school. Hoe meer invloed je als 
leraar wilt hebben, of hoe groter je je professionele ruimte ziet, des te meer je daar-
door met andere leraren te maken krijgt, hetzij door het initiatief en het voortouw 
te nemen in ontwikkelingen, hetzij door dit samen met collega’s te doen. Hulsbos, 
Andersen, Kessels en Wassink (2012) leggen daarom een verbinding tussen profes-
sionele ruimte en het leiderschap van leraren in de school. Bij professionele ruimte 
gaat het immers om de mogelijkheid en ruimte om invloed uit te oefenen op de 
inrichting en ontwikkeling van onderwijs. Dat sluit aan bij een definitie van leider-
schap van leraren: het – individueel of collectief en door ontwikkeling, inspiratie en 
onderzoek – richting geven aan en invloed uitoefenen op collega’s, schoolleiders en andere 
leden van de schoolgemeenschap, met het doel om scholen en leerresultaten van leerlingen 
te verbeteren (Snoek, 2014).

De twee begrippen zijn nauw gekoppeld: professionele ruimte ontstaat alleen 
als die ruimte ook ingevuld wordt, als leraren leiderschap naar zich toe trekken en 
leiderschap tonen. En tegelijk kan leiderschap van leraren alleen ontstaan als leraren 
de ruimte krijgen om dat leiderschap naar zich toe trekken, als ze die ruimte kunnen 
verwerven en als anderen hun die ruimte ook gunnen.

Leiderschap van leraren is dan dus tegelijk een gevolg van professionele ruimte 
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en een voorwaarde voor professionele ruimte. Hulshof en collega’s werken dit ver-
der uit aan de hand van het werk van Spillane en van DeRue en Ashord. Spillane 
(2006) benadrukt dat leiderschap altijd vorm krijgt door middel van een interactie 
tussen leiders en volgers. Hoe die interactie vorm krijgt, de feitelijke ‘leiderschaps- 
praktijk’ in de school, is afhankelijk van de concrete situatie. Leiders, volgers en de 
situatie beïnvloeden elkaar wederzijds. DeRue en Ashford (2010) benadrukken dat 
deze interactie wordt beïnvloed door normen en overtuigingen die weer voortko-
men uit impliciete leiderschapstheorieën, opvattingen en overtuigingen over wat 
leiderschap is. Die impliciete leiderschapstheorieën zijn het resultaat van mentale 
modellen, overtuigingen en aannames over organisaties en leiderschap.

Mentale modellen ten aanzien van leiderschap
Onze mentale modellen over organisaties zijn in grote mate beïnvloed door de ma-
nier waarop veel scholen georganiseerd zijn: als hiërarchische piramides met het 
college van bestuur aan de top en de leraren onderaan. Hoe hoger je in de piramide 
zit, des te meer verantwoordelijkheden en des te hoger het salaris. Dat dat mentale 
model diep is ingesleten wordt zichtbaar in spreekwoorden en uitdrukkingen: ‘één 
kapitein op een schip’, ‘de apenrots’, ‘de werkvloer’. Het gevolg van dat ingeslepen 
mentale model is dat nieuwe ontwikkelingen zodanig worden vormgegeven dat ze 
passen in de bestaande piramidestructuur. Zo heeft de poging om meer variatie in 
het beroep van leraar te brengen – de functiemix – geleid tot nieuwe treden op de 
ladder of verdiepingen in de piramide. De verschillende niveaus van de piramide 
kennen een sterke scheiding, in taken, verantwoordelijkheden en salaris, maar ook 
in onderlinge beeldvorming. Zodra een leraar meer coördinerende en leidinggeven-
de taken krijgt, is hij voor de overige leraren al snel niet meer ‘één van ons’, en een 
leidinggevende heeft in de ogen van leraren vaak geen idee van wat er op de werk-
vloer speelt. Colleges van bestuur en directies zijn met andere, strategische, vraag-
stukken bezig dan leraren en hanteren een andere taal. Zo kunnen leraren gefocust 
zijn op de ontwikkelkansen en het binnenboord houden van individuele leerlingen, 
terwijl colleges van bestuur met name zullen kijken naar uitval en rendement van de 
gehele leerlingpopulatie. Daarmee zijn de vraagstukken waar leraren respectievelijk 
colleges van bestuur zich mee bezighouden niet meer of minder relevant of waar-
devol, maar ze hebben een dusdanig andere insteek of perspectief dat dat makkelijk 
leidt tot onderling onbegrip en spraakverwarring. Mobiliteit in de piramide is be-
perkt en heeft vaak alleen een opwaartse richting; stapjes terug in niveau (en salaris) 
zijn zeldzaam.

Dit mentale model ten aanzien van organisaties heeft ook invloed op mentale 
modellen ten aanzien van leiderschap. Er zijn verschillende mentale modellen te 
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onderscheiden: allereerst het beeld van de manager, die zorg draagt voor de juiste 
richting en uitkomsten van de organisatie en daartoe mensen in beweging moet 
zien te krijgen. Daartoe kan hij gewenst gedrag in de organisatie belonen en bij 
ongewenst gedrag sancties hanteren (carrots and sticks). Een veelgebruikt instrument 
daarbij zijn functionerings- en beoordelingsgesprekken. Een tweede variant is dat 
van de leider, degene die vooroploopt. Vaak wordt dit beeld aangevuld met dat van 
de leider als visionair, iemand die de richting aangeeft, met passie en overtuiging, 
die sturing geeft aan strategische beleidsplannen, die enthousiasmeert en zaken in 
gang zet. Dit mentale model sluit nauw aan bij beelden over transformatief en on-
derwijskundig leiderschap en de leider als ‘held’ (Kessels, 2012). Een derde mentaal 
model ten aanzien van leiderschap is dat van dienend leiderschap, een leider die 
zich ondersteunend en dienstbaar opstelt tegenover professionals, die als hitteschild 
fungeert en allerlei impulsen van buitenaf afvangt, zodat professionals kunnen doen 
waar ze goed in zijn. Deze drie mentale modellen passen alle drie binnen het beeld 
van een hiërarchische organisatie met een leider aan de top, die kan besluiten om 
anderen al dan niet te mandateren. Een vierde mentaal model is dat van gespreid 
leiderschap (ook wel aangeduid als shared of distributed leadership), waarbij leiders en 
volgers voortdurend kunnen wisselen. Afhankelijk van het vraagstuk, het moment 
en de deskundigheid die iemand inbrengt, is er de ruimte om op een bepaald onder-
werp het leiderschap te claimen. Leiderschap en volgerschap zijn in dit model niet 
aan personen gebonden. Daarmee doorbreekt gespreid leiderschap de vaste hiërar-
chische structuur die veel onderwijsorganisaties kenmerkt.

De vier genoemde mentale modellen bepalen in welke mate je een rol oppakt als 
volger (al of niet mopperend op het management) of als leider, en of dat leiderschap 
tot stand komt op basis van een formeel mandaat vanuit een college van bestuur of 
schoolleider (wat het geval is bij formele functies of functieniveaus zoals, LC, LD, 
bouwcoördinator, teamleider, enzovoort), of op basis van een informele erkenning 
door collega’s.

Literatuur over leiderschap van leraren
In het Engelse taalgebied is vrij veel geschreven over het leiderschap van leraren, 
aangeduid als teacher leadership. Een deel daarvan is vooral beschrijvend en gaat 
over situaties waarin leiderschap van leraren reeds aanwezig is en werkt, of situaties 
waarin leraren met vallen en opstaan hun leiderschap proberen uit te oefenen. Een 
deel van de literatuur gaat niet zozeer over de leraar, maar over wat een schoolleider 
moet doen om gespreid leiderschap en leiderschap van leraren te stimuleren en 
ondersteunen. Er zijn nog maar weinig teksten over wat een school moet doen om 
het leiderschap van leraren meer plek en ruimte te geven in een school, en er is nog 
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maar weinig zicht op de rol van leraren zelf bij het vormgeven en ontwikkelen van 
leiderschap van leraren.

Het waarom van het leiderschap van leraren
Muijs en Harris (2006) geven aan dat de literatuur rond leiderschap van leraren 
meer te beschouwen is als pleidooien voor leiderschap van leraren dan als scherpe, 
onderzoeksmatige analyses van de manier waarop leiderschap vorm kan krijgen en 
van de voorwaarden voor het ontwikkelen en het realiseren daarvan.

Een belangrijke motivatie voor het promoten van het leiderschap van leraren is 
gelegen in de onderliggende opvattingen over het beroep. Het leraarschap wordt 
gezien als een beroep waarin leraren zelf vorm geven aan hun onderwijs, op basis 
van expliciete waarden en een persoonlijke visie. In de Angelsaksische publicaties is 
het pleidooi voor het leiderschap van leraren dan ook vooral een tegenreactie op de 
bureaucratisering en de professionalisering van het leraarschap, dat vandaag de dag 
gedomineerd wordt door toetsen en protocollen (Whitty, 2008). Scheerens (2010) 
geeft aan dat er naast een primaire rol van leraren ten aanzien van het begeleiden 
en ondersteunen van het leren van leerlingen ook sprake is van een secundaire rol 
als actieve collega, als partner van leidinggevenden, als ontvanger van feedback, als 
innovator en als onderzoeker. Die secundaire rol duidt hij aan met de term ‘leider-
schap van leraren’.

Wanneer we het leraarschap zien als een beroep dat vorm krijgt in samenwerking 
met collega’s, dan zijn nieuwe inzichten die leraren opdoen op basis van professiona-
lisering, onderzoek, externe contacten en feedback aanleiding om collega’s te beïn-
vloeden en mee te nemen in het gezamenlijk verbeteren van onderwijs (Frost, 2012). 
Leraarschap overstijgt dan de eigen klassenpraktijk en de eigen leerlingen, maar 
heeft ook betrekking op het meenemen van collega’s in innovatie en verbetering.

Varianten van leiderschap van leraren
In de literatuur rond leiderschap van leraren is het onderscheid tussen hiërarchisch 
leiderschap en bottom-up leiderschap van leraren niet altijd even duidelijk. Veel van 
de literatuur sluit nog aan bij de huidige hiërarchische structuren in scholen, waar-
bij leiderschap gebonden is aan posities. In dergelijke organisaties kunnen leraren 
leiderschap uitoefenen door te solliciteren op de functie van teamleider of bouwco-
ordinator, of door zelf rollen te claimen. Leiderschap krijgt dan vorm op basis van 
erkenning en een mandaat dat verleend wordt, door schoolleiders of door collega’s. 
Murphy (2005) noemt dit leiderschapsstrategieën die gebaseerd zijn op rollen (ro-
le-based leadership strategies), omdat ze uitgaan van enkele specifieke leraren die een 
leiderschapsrol pakken. Daarnaast onderscheidt hij echter ook leiderschapsstrate-
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gieën die gebaseerd zijn op gemeenschappen (community-based leadership strategies), 
waarbij niet één enkele teacher leader centraal staat, maar waar het leiderschap col-
lectief belegd is bij een team. Hier wordt leiderschap niet gezien als een bijzondere 
kwaliteit of ambitie van één of enkele leraren, maar als een inclusief kenmerk van 
het hele team, waarin ieder zijn of haar verantwoordelijkheid heeft.

John MacBeath (2009) probeert nog wat meer grip te krijgen op de verschillen-
de varianten van leiderschap van leraren en komt uiteindelijk tot zes verschillende 
modellen waarin leiderschap kan worden gedeeld in organisaties:

1. Het leiderschap wordt formeel belegd bij verschillende mensen en op basis 
van formele functiebeschrijvingen, met als doel om taken en verantwoorde-
lijkheden te verdelen.
2. Het leiderschap wordt pragmatisch belegd, door middel van het ad hoc 
delegeren van werklast.
3. Het leiderschap wordt strategisch belegd bij verschillende mensen, met als 
doel om bewust en planmatig de betrokkenheid te vergroten.
4. Het leiderschap wordt incrementeel belegd; dat wil zeggen dat mensen 
meer verantwoordelijkheden krijgen naarmate ze beter laten zien dat ze 
daartoe de capaciteiten hebben.
5. Het leiderschap wordt opportunistisch belegd, doordat individuen vrijwil-
lig, bewust en op eigen initiatief leiderschap naar zich toe trekken en daar 
ook de ruimte voor krijgen van hun schoolleiders en collega’s.
6. Het leiderschap wordt cultureel belegd, wanneer de cultuur en traditie 
zodanig zijn dat ieder wordt uitgenodigd en uitgedaagd om leiderschap op 
te pakken, zonder dat dat belegd is bij specifieke functies.

De eerste vijf modellen zijn te beschouwen als role-based strategieën, de laatste als 
een community-based strategie. De eerste vier zijn te beschouwen als top-down ge-
stuurde strategieën, de laatste twee als bottom-up-strategieën. MacBeath beschouwt 
deze modellen als een continuüm en gaat ervan uit dat scholen zich geleidelijk van 
de ene vorm kunnen ontwikkelen richting een volgende vorm, maar deze aanname 
is niet onderbouwd door onderzoek. De modellen van McBeath laten echter zien 
dat er veel varianten van leiderschap van leraren zijn.

Voorwaarden en belemmeringen voor leiderschap van leraren
Er zijn diverse condities en belemmeringen die overwonnen moeten worden om 
leiderschap van leraren ruimte te geven. Murphy (2005) benadrukt verschillende 
aspecten van de organisatiestructuur en -cultuur die een belemmering kunnen zijn 
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voor leiderschap van leraren. Een van die belemmeringen is de cultuur van gelijk-
heid die in veel scholen heerst. Die gelijkheidscultuur kan gemakkelijk doorschieten 
in een cultuur van individuele autonomie en professionele privacy, waarbij leraren 
zich niet met elkaars lessen (mogen) bemoeien. Lesgeven wordt dan gezien als de 
individuele verantwoordelijkheid van leraren, en leraren worden op scholen met een 
dergelijke cultuur ook meer aangesproken op hun individuele verantwoordelijkheid 
dan op een collectieve verantwoordelijkheid. Leiderschap van leraren wordt dan 
vaak gezien als een bemoeienis met de lessen van anderen. Initiatieven om leider-
schap van leraren te stimuleren kunnen dan gezien worden als een poging om een 
nieuwe oligarchie van bepaalde leraren te creëren.

Ook de organisatiestructuur belemmert vaak mogelijkheden voor leiderschap 
van leraren. In hiërarchische schoolorganisaties is er namelijk een vrij strikte schei-
ding tussen onderwijs en management. Het wij-zijdenken kan ervoor zorgen dat 
een leraar die leiderschap naar zich toetrekt, beschouwd wordt als verlengstuk van 
het management en niet meer als deel van het docententeam. Als teacher leaders de 
traditionele scheidslijnen tussen onderwijs en management doorbreken, kunnen zij 
daardoor geïsoleerd raken.

De logistieke structuur van een school die gedomineerd wordt door lesroosters 
en leraren die in hun eentje lesgeven aan groepen leerlingen is ook een belemme-
ring voor het leiderschap van leraren. De mogelijkheden voor leraren om elkaar te 
ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan over kwaliteit van leren en lesgeven of bij 
elkaar in de klas te kijken, is op veel scholen beperkt, en dat belemmert het inhou-
delijke gesprek over onderwijs. Teacher leaders die het gesprek over het onderwijs 
en het handelen van collega’s willen beïnvloeden moeten in hun takenpakket de 
mogelijkheid hebben om samen met collega’s in gesprek te gaan, en dat lukt niet als 
je volgeroosterd bent met lessen.

Om ruimte te kunnen geven aan het leiderschap van leraren is daarom een struc-
tuur van samenwerken en een cultuur van collectiviteit, van collegiaal vertrouwen 
en van open communicatie nodig.

Leiders, volgers en context
In het voorgaande gaf ik al aan dat de mate waarin iemand kiest voor een rol als 
teacher leader mede bepaald wordt door een afweging van beloningen en risico’s. 
Op basis van het bovenstaande zijn die afwegingen ten aanzien van condities voor 
succesvol leiderschap van leraren nog iets nauwkeuriger in kaart te brengen. Kat-
zenmeyer en Moller (2009) onderscheiden vier domeinen die een rol kunnen spelen 
in die afweging: het commitment in de organisatie ten aanzien van leiderschap van 
leraren, de cultuur van de school, de focus op professioneel leren van leraren binnen 
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de school en de persoonlijke balans.

Commitment van de organisatie ten 
aanzien van leiderschap van leraren

◊ Onderschrijft en ondersteunt de school-
leider het belang van leiderschap van lera-
ren?
◊ Heb ik tijd en ruimte om mijn leider-
schapsrol vorm te geven?
◊ Welke invloed heb ik op het ontsluiten 
van menselijke en financiële hulpbronnen?
◊ Hoe is de relatie tussen leraren en teacher 
leaders op mijn school?
◊ Worden teacher leaders aangemoedigd 
om te participeren in en een kritische bijdra-
ge te leveren aan strategische beslissingen?

Schoolcultuur

◊ Werken collega’s open met mij sa-
men?
◊ Sluiten leraren zich op in hun eigen 
lespraktijk, of zoeken ze mogelijkheden 
voor professioneel leren?
◊ Hoe zijn de relaties tussen leraren on-
derling?
◊ Hoe is de interactie tussen leraren uit 
hetzelfde vakgebied, of met verschillen-
de niveaus van ervaring?
◊ Zijn de sociale netwerken binnen de 
school gezond of disfunctioneel?
◊ Is er tijd en ruimte voor leraren om 
samen te werken? Wordt samenwerking 
van hen verwacht ten aanzien van de 
praktijk van het lesgeven?
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Professioneel leren

◊ Zijn leraren gewend om geobserveerd te 
worden en elkaar te observeren?
◊ Werken leraren samen om onderwijs en 
leren te verbeteren?
◊ Wat voor geschiedenis heeft de school ten 
aanzien van innovatie-initiatieven en pro-
fessionalisering?
◊ Is er een functionerende professionele 
leergemeenschap? Wordt professionalise-
ring serieus genomen?

Persoonlijke balans

◊ Heb ik voldoende kennis en vaardig-
heden om effectief mijn onderwijs te 
verzorgen?
◊ Wat voor geschiedenis heb ik ten 
aanzien van samenwerking met andere 
leraren?
◊ Komen andere leraren wel eens naar 
mij voor hulp en ondersteuning bij hun 
lessen?
◊ Heb ik ondersteuning van familie of 
vrienden bij het oppakken van een lei-
derschapsrol?
◊ Welke van mijn persoonlijke verplich-
tingen lopen het risico verwaarloosd te 
worden? 

Figuur 8: Factoren die het succes als teacher leader beïnvloeden (Katzenmeyer & Moller, 2009, p. 127)

Dit overzicht van factoren sluit aan bij de visie van Spillane dat de leiderschap-
spraktijk het resultaat is van een complex samenspel van leiders, volgers en context, 
waardoor een teacher leader in de ene school wel de ruimte krijgt om leiderschap te 
pakken en in een andere context niet, en waardoor het de ene leraar in een school 
wel lukt om leiderschap naar zich toe te trekken en een andere leraar niet.

Leiderschap ontwikkelen: een kwestie van competenties?
De hierboven aangehaalde literatuur is vooral beschrijvend van aard, maar geeft nog 
weinig handvatten voor de vraag hoe je als leraar je leiderschap kunt ontwikkelen. 
Is iedere leraar een (potentiële) teacher leader, of vraagt leiderschap aanvullende 
kwaliteiten? Je effectiviteit als teacher leader wordt niet alleen bepaald door je om-
geving en de ruimte die deze biedt voor leiderschap van leraren, maar ook door 
jouw persoonlijke kwaliteiten als teacher leader, door je persoonlijke effectiviteit. 
Verschillende elementen kunnen daaraan bijdragen.

Om leiderschap te kunnen uitoefenen moet je in elk geval een goede leraar zijn. 
Collega’s zullen immers je leiderschap moeten erkennen, willen ze bereid zijn je te 
volgen. Die erkenning zal in veel gevallen gebaseerd zijn op het gezag dat je hebt 
onder je collega’s, en dat gezag is voor een belangrijk deel gebaseerd op de geloof-
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waardigheid en autoriteit die je hebt als leraar. Om anderen dan mee te kunnen ne-
men in ontwikkeling en vernieuwing moet je ook een taal hebben waarmee je kunt 
aangeven en uitleggen waarom een bepaalde aanpak wel of niet werkt. Je moet als 
leraar immers ook iets te vertellen hebben: waarom werkt jouw aanpak zo goed? Dat 
vraagt kennis over leren en lesgeven. Die taal wordt vaak aangereikt door theorie en 
wetenschappelijk onderzoek.

Als je echter niet alleen effectief wilt zijn binnen je klas, maar ook wilt bijdragen 
aan innovatie buiten je klas, dan moet je iets snappen van organisatiestructuren 
en -dynamieken, en van verander- en implementatieprocessen. Je moet vanuit een 
helikopterperspectief naar je schoolorganisatie kunnen kijken: waarom werkt dit 
wel of niet binnen onze organisatie? Daarnaast moet je zicht hebben op effectieve 
manieren om het collectief leren in scholen te stimuleren en om individuele collega’s 
binnen de school te ondersteunen bij verandering.

Omdat de school geen geïsoleerd deel is van de samenleving, moet je je als school 
bij innovatie ook altijd verhouden tot die samenleving. Niet om die slaafs te volgen, 
maar om externe ontwikkelingen zodanig om te buigen en in te passen dat ze aan-
sluiten bij de visie en missie van de school. Het is daarom van belang dat je als tea-
cher leader zicht hebt op veranderingen in de omgeving van de school, op verwach-
tingen vanuit de lokale samenleving en de landelijke politiek, en op regelgeving.

Naast deze kenniselementen vraagt leiderschap van leraren om persoonlijke kwa-
liteiten zoals ondernemerschap, een kritische onderzoekende houding en natuurlijk 
leiderschap, maar ook om de bereidheid om zo nu en dan weer volger te zijn. Het 
ontwikkelen van deze kwaliteiten is veelal geen vanzelfsprekend onderdeel van de 
lerarenopleiding. Sommige leraren hebben een aantal van deze kwaliteiten van na-
ture, maar voor het vorm geven aan leiderschap van leraren is het van belang om 
meer aandacht te besteden aan de ontwikkeling van die kwaliteiten. Dat kan door 
zelfscholing, maar ook door professionaliseringstrajecten zoals de masteropleidin-
gen Leren en Innoveren.

Een opleiding tot teacher leader: transfer en afstemming
De afgelopen jaren ben ik intensief betrokken geweest bij masteropleidingen die tot 
doel hadden om het leiderschap van leraren te versterken (de master Pedagogiek van 
de Hogeschool van Amsterdam en de master Professioneel Meesterschap van het 
Centrum voor Nascholing). Doel van die opleidingen is om kennis ten aanzien van 
leren en lesgeven te verdiepen, om zicht te krijgen op vraagstukken rond organisatie 
en innovatie, om handvatten te krijgen om het leren van leraren te ondersteunen, 
en om door middel van onderzoek bij te dragen aan innovatie in de school. Maar 
het belangrijkste doel van de opleidingen is misschien wel om een verandering te 
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bewerkstelligen in de opvattingen van de deelnemers over het beroep van leraar en 
de eigen rol binnen de school, een verschuiving van slachtoffer naar actor, van object 
van innovatie naar initiatiefnemer van innovatie.

Ondanks deze mooie ambities bleek uit gesprekken met studenten aan de op-
leiding dat ze in hun eigen school tegen muren aan liepen, en de ruimte en het 
platform niet kregen om de kwaliteiten die ze ontwikkelden in de praktijk toe te 
passen. Dat was triest, maar kon op individueel niveau ook weer nieuwe kansen 
geven als afgestudeerden op zoek gingen naar een andere school waar die ruimte wel 
geboden werd. Voor veel deelnemers was dat echter niet de eerste intentie: ze wilden 
een bijdrage leveren aan hún school, en bovendien was het een gemiste kans voor de 
school waar ze zaten. Die spanning tussen de ontwikkelde kwaliteiten en het gebrek 
aan mogelijkheden om die binnen de school toe te passen was voor mij aanleiding 
om dat nader te onderzoeken (Snoek, 2014). Die spanning was te beschouwen als 
een transferprobleem: hoe stimuleer je dat iets wat in een opleidingssituatie geleerd 
is, op de werkplek wordt toegepast? Een belangrijke voorwaarde voor deze transfer 
is de mate waarin de werkplek iemand uitdaagt en uitnodigt om datgene wat hij 
of zij geleerd heeft op de werkplek toe te passen: het transferklimaat van de school.

In het onderzoek werd zichtbaar hoe verschillende aspecten van dat transferkli-
maat een belemmering kunnen vormen voor het toepassen van leiderschapskwali-
teiten op school.

Allereerst was er in veel scholen geen strategische afstemming (alignment) tussen 
de doelen van de opleiding en de veranderagenda van de school. Veel schoolleiders 
zagen de masteropleiding vooral als een beloning of persoonlijke impuls voor de 
leraar (‘dat is goed voor jou’), in plaats van als een stimulans voor schoolontwikke-
ling (‘dat is goed voor ons’). De betrokken leraren voelden zich ten aanzien van hun 
ontwikkelde kwaliteiten vaak niet erkend. Dat kwam ook doordat die kwaliteiten 
niet goed pasten in bestaande functies op school. Van iemand met een eerstegraads 
master of een master Special Educational Needs (SEN) weet iedereen wel wat voor 
rol hij of zij in de school kan hebben; dat past binnen het bestaande functiebouw-
werk. Maar slechts weinig scholen hebben in hun functiebouwwerk een ‘teacher 
leader’ opgenomen. Het gevolg is ook dat de deelnemers aan de opleidingen in 
hun dagelijks handelen en in functionerings- en beoordelingsgesprekken niet op 
die kwaliteiten werden aangesproken. Leidinggevenden laten soms kansen liggen 
om mensen in positie te zetten, omdat ze niet goed weten hoe, of in een enkel geval 
omdat ze dat bedreigend vinden: zo’n leraar heeft soms meer kennis van onderwijs 
en onderwijsinnovatie dan leidinggevenden. Dat leidt regelmatig tot gemiste kan-
sen, doordat masterstudent en leidinggevende niet samen het gesprek aangaan over 
de vraag wat de betekenis van een bepaald opleidingsonderdeel of college kan zijn 
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voor de ontwikkelingen binnen de school of het team.
Feitelijk illustreert deze kloof tussen opleiding en schoolpraktijk de onderliggen-

de uitgangspunten van veel masteropleidingen. Die zijn gericht op de individuele 
ontwikkeling van deelnemers aan de opleiding, op het kwalificeren van individuen 
naar masterniveau, en dat is lastig te rijmen met het doel van leiderschap van leraren, 
namelijk om invloed te hebben op de gehele praktijk binnen de school. Feitelijk is 
zo’n masteropleiding die gericht is op het versterken van het leiderschap van leraren 
te beschouwen als een interventie in de schoolpraktijk en de schoolcultuur. Dat 
betekent dat het eigenlijk gaat om een combinatie van kwalificatie (van individuen 
op masterniveau) en interventie (in de leiderschapspraktijken binnen de school), en 
met name die interventie vraag om een nauw samenspel tussen opleiding en school. 
Als dat samenspel er niet is, lopen teacher leaders het risico dat ze na afloop van 
hun opleiding niet erkend worden en binnen hun school worden genegeerd. De 
verwachting dat leraren die zo’n master gevolgd hebben zelf en in hun eentje in staat 
moeten zijn om hun omgeving te beïnvloeden en de gewenste kant op te sturen, 
getuigt van weinig besef van de complexiteit van organisatie- en cultuurverandering 
in scholen en van de status van ‘beginnend teacher leader’ die afgestudeerden heb-
ben. Als één leraar als gevolg van een masteropleiding veranderd is en vervolgens 
terugkomt in een schoolorganisatie die niet veranderd is, dan is het niet realistisch 
om te verwachten dat hij of zij in staat is de school mee te trekken. Voor een ver-
andering van leiderschapspraktijken in een school is meer nodig dan één leraar die 
leiderschapskwaliteiten ontwikkeld heeft. Leidinggevenden spelen op scholen een 
sleutelrol in het creëren van condities waarin leiderschap van leraren tot zijn recht 
kan komen en impact kan hebben op de school.

Positioneel versus gespreid leiderschap
Dit inzicht in het belang van het organisatieklimaat en van strategische afstemming 
tussen opleiding en school is aanleiding geweest om de masteropleiding te zien als 
een gezamenlijke onderneming van school en opleidingsinstituut. Dit leidde tot een 
nieuwe variant van de masteropleiding die is uitgeprobeerd met 45 deelnemers uit 
drie ROCs.

In de nieuwe variant was er nauw en regelmatig overleg tussen opleiders en ver-
tegenwoordigers van de school (in dit geval ROCs) over de afstemming tussen de 
opleidingsdoelen en de organisatiedoelen, was er gekozen voor een collectieve aan-
pak met meerdere leraren uit één school, en werden leidinggevenden betrokken bij 
opleidingsonderdelen. Een belangrijk aspect was dat de deelnemers aan de opleiding 
op hun school duidelijk gepositioneerd waren: ze waren op basis van een selectiepro-
cedure aangesteld als LD-docent. Die LD-docenten zouden een sleutelrol moeten 
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spelen bij opleidingsoverstijgende onderwijsvernieuwing binnen het ROC en de 
masteropleiding moest ze daar de handvatten voor bieden. Het collectieve karakter 
en de strategische afstemming tussen school en opleiding bleken belangrijke suc-
cesfactoren. Minstens zo belangrijk was het feit dat de LD-docenten in positie wa-
ren gezet. De combinatie van deze factoren maakte dat het voor iedereen duidelijk 
was dat er hier sprake was van een nieuwe groep docenten, die niet genegeerd kon 
worden binnen de school. Doordat er binnen de school op allerlei plekken broed-
plaatsen van innovatie ontstonden, was er sprake van een kritische massa binnen de 
school die als vliegwiel kon dienen voor het ontwikkelen van nieuwe werkpraktijken 
en nieuwe leiderschapspraktijken.

Die positionering van masterdocenten als LD-docenten kan beschouwd worden 
als een vorm van gemandateerd en role-based leiderschap: leiderschap dat verleend 
is door het management van de organisatie aan bepaalde personen. Daarmee wordt 
het leiderschap op school erkend, zichtbaar gemaakt en beloond, maar daarmee ligt 
het leiderschap van leraren in de school ook vast aan bepaalde posities en personen, 
en dat staat nog ver af van een vorm van gespreid leiderschap waarbij iedereen de 
ruimte krijgt om wisselend het leiderschap naar zich toe te trekken, of van vormen 
van collectief leiderschap. Tegelijkertijd maakte die positionering het wel mogelijk 
om stappen te zetten langs de verschillenden modellen van leiderschap van Mac-
Beath. Bovendien gingen de masterdocenten met hun teams aan de slag om collec-
tief leren binnen teams vorm te geven, en om samen met teams strategieën uit te 
zetten om hun ambities te realiseren en leidinggevenden daarin mee te krijgen. Dat 
laat zien dat er potentie is om door te groeien naar leiderschap dat niet belegd is in 
posities, maar in de cultuur van de organisatie.

Teacher leaders die op zoek willen naar erkenning, zoeken dat, bij gebrek aan an-
dere vormen van erkenning, vaak in een hogere functieschaal en beloning: een LC- 
of een LD-functie. Daarmee kan hun positie en rol binnen de school duidelijker 
worden, maar er kleven ook risico’s aan: gemandateerd leiderschap dat gekoppeld is 
aan functieschalen plaatst leiderschap van leraren in de hiërarchie van de schoolor-
ganisatie, maakt leiderschap afhankelijk van vacatureruimte (het is alleen mogelijk 
zolang er nog LC- of LD-functies te vergeven zijn) en gaat gepaard met de impli-
ciete boodschap dat leiderschap van leraren niet spontaan ontstaat, maar verdeeld 
wordt door de schoolleiding. Bovendien sluit het andere mensen uit (jij wel, maar 
jij niet). Voor de teacher leaders zelf is het risico dat ze zich geleidelijk meer gaan 
identificeren met het management van de school. Bij de LD-docenten in de ROC’s 
ontstond de neiging om zich te gaan bezighouden met strategische vraagstukken: ze 
hadden meer zicht gekregen op die vraagstukken en hadden het gevoel dat ze daar 
met hun nieuwe kwaliteiten een bijdrage aan konden leveren. Bovendien voelden ze 
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zich in zekere mate daartoe verplicht: het management had hen een hogere positie 
gegeven, in een hogere schaal gezet en een opleiding laten volgen, waardoor de lera-
ren het terecht vonden dat ze daar ‘iets voor terugdeden’. Teacher leaders lopen dan 
het risico dat ze geleidelijk verder van hun collega-leraren af komen te staan.

Implicaties voor teacher leaders en schoolleiders
Leiderschap van leraren is aan de ene kant te beschouwen als een kenmerk van een 
schoolcultuur en aan de andere als een kwaliteit van individuele leraren. Leraren en 
schoolleiders die het leiderschap van leraren in hun school willen vergroten zullen 
daarom aandacht moeten besteden aan beide elementen.

Omdat leiderschap van leraren alleen tot zijn recht kan komen in een context 
waarin ruimte is voor leiderschap van leraren, is er een partnerschap nodig tussen 
schoolleiders en leraren die de ambitie hebben zich te ontwikkelen tot teacher leader. 
Dat partnerschap vraagt een rolverdeling tussen formeel leiderschap van de school-
leider en informeel leiderschap van de teacher leader, gericht op het creëren van een 
cultuur van collectieve verantwoordelijkheid en collectief leren binnen de school.

Daarnaast moet zowel door leraren als schoolleider aandacht worden besteed 
aan de ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten bij leraren, bij voorkeur niet door 
individuen, maar door meerdere leraren tegelijk. Erkenning van de ontwikkelde 
kwaliteiten is daarbij van groot belang. Dat kan door verwachtingen uit te spreken 
en door leraren aan te spreken op het inzetten van die kwaliteiten.

De vormen van leiderschap van leraren die MacBeath onderscheidt, kunnen be-
hulpzaam zijn in het nadenken over de meest passende vorm van leiderschap van 
leraren binnen de school. Het ontwikkelen van leiderschap in scholen waar nog 
geen cultuur van gespreid leiderschap aanwezig is, vraagt om een subtiel samenspel 
van enerzijds positionering en identificatie van teacher leaders en anderzijds open-
heid en uitnodiging aan alle leraren binnen school om dat leiderschap naar zich toe 
te trekken. Daarmee ontstaat een balans tussen en een langzame overgang van een 
role-based strategie naar een community-based strategie, waar leiderschap van lera-
ren niet alleen betrekking heeft op de kwaliteiten en rollen van enkele ambitieuze 
leraren, maar op de schoolcultuur en het lerarenteam als geheel.





Hester IJsseling

De ontsnapping van de leraar

Gert Biesta benoemt in zijn boek Goed onderwijs en de cultuur van het meten (Biesta, 
2012) drie domeinen waarin het onderwijs zou functioneren: kwalificatie, socialisatie 
en subjectivering. Deze drie domeinen zouden volgens Biesta met elkaar in balans moe-
ten zijn, wil er sprake zijn van goed onderwijs. Hoe hangt die thematiek precies samen 
met de thematiek van volwassenheid en emancipatie, zoals Biesta die uiteenzet in Het 
prachtige risico van onderwijs (Biesta, 2015)?

Op school leren kinderen lezen, schrijven, rekenen en enige basale kennis van de we-
reld. Ook leren kinderen er hoe we met elkaar omgaan en hoe de dingen geordend 
zijn in de grotemensenwereld. Je zou kunnen zeggen dat ze op school het nodige 
leren om zich later te kunnen redden in wereld, door zich naast kennis en vaardig-
heden ook de bestaande gebruiken eigen te maken. Er wordt lesgegeven over soci-
aal-culturele gebruiken, maar meer nog dan uit de lesstof leren kinderen daarover 
tussen de regels door, doordat ze zien hoe leraren, klasgenoten, ouders en anderen 
met hen, met elkaar en met de dingen omgaan.

Ondertussen streven leraren en opvoeders er – als het goed is – ook naar dat kin-
deren mensen worden die zich vrij en op een volwassen manier weten te verhouden 
tot de wereld, en zich met de wereld kunnen verbinden. Mensen die met kritische 
distantie de bestaande sociaal-culturele praktijken in beschouwing kunnen nemen, 
evenals de manier waarop de rollen verdeeld zijn in de maatschappij. Mensen die 
zich aangesproken voelen om de dingen recht te doen en om, waar het wringt, op 
zoek te gaan naar een mogelijke andere ordening.

Want soms wringt de bestaande orde. Elk systeem gaat onvermijdelijk gepaard 
met uitsluiting. Elke ordening betekent dat er mensen buiten de orde vallen. Elke 
norm en elke opvatting van normaliteit houdt een onderscheid in tussen diegenen 
die eraan voldoen en diegenen die er niet aan voldoen. Is het zogeheten ‘gezonde 
verstand’ in wezen iets anders dan de ideologie van de gevestigde orde? Het blijft 
daarom altijd belangrijk dat mensen zich niet alleen leren voegen, maar ook met 
kritische distantie leren kijken naar hoe we de dingen ‘nu eenmaal’ doen, en zich 
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afvragen of het goed is zoals het is, of dat er iets anders nodig is.
Dat vermogen tot kritische distantie maakt onderdeel uit van wat Gert Biesta 

(2012) subjectivering noemt. Zoals gezegd is het onderwijs behalve in de domeinen 
van kwalificatie en socialisatie ook werkzaam op het gebied van de subjectivering. 
Subjectivering heeft te maken met je persoonlijke ontwikkeling, met hoe je ‘iemand’ 
wordt. Het proces van subjectivering is een proces van bevrijding, van emancipatie. 
Wie enkel leert zich gehoorzaam te voegen naar wat er van hem of haar gevraagd 
wordt ‘omdat ik het zeg’, zich kritiekloos te conformeren aan tradities ‘omdat het zo 
hoort’ en overgeleverde kennis te aanvaarden als vaststaande feiten ‘omdat het zo is’ – 
zo iemand is als persoon niet vrij. Ook wie zich geen andere mogelijke werkelijkheid 
kan voorstellen dan die waarin hij toevallig leeft, is onvrij.

Een goede opvoeding en goed onderwijs leiden ertoe dat kinderen er in vrijheid 
voor kiezen het goede te doen, en niet enkel uit gehoorzaamheid. Dus ook wanneer 
het goede iets anders lijkt te zijn dan wat vanuit de traditie als het goede is overgele-
verd. Ook houden een goede opvoeding en goed onderwijs in dat kinderen zich niet 
alleen bezighouden met hun particuliere verlangens, maar dat er ook een ruimte 
wordt gecreëerd waarin ze aangesproken kunnen worden door iets wat van buiten 
komt. Persoonlijke ontwikkeling gaat bij Biesta niet om de bevrediging van de parti-
culiere verlangens van het individu – je wordt pas werkelijk ‘subject’ op het moment 
dat je aangesproken wordt door wat de wereld van jou vraagt. Je subjectiviteit uit 
zich in de manier waarop je op dat appel een persoonlijk antwoord vindt.

Hoe moeten we dat aangesproken worden nu verstaan? Het heeft te maken met 
het besef dat je geen heer en meester bent over de dingen die gebeuren. Het besef dat 
de dingen je gegeven zijn, als een gift. Soms in de betekenis van ‘geschenk’, soms in 
de betekenis van ‘vergif ’, maar hoe dan ook niet vanzelfsprekend. Het gegevene is 
geen voorwerp van mijn controle, maar het vraagt van mij om mij ertoe te verhou-
den, me ermee te verbinden. Ik ben niet de baas over de dingen – de dingen doen 
veeleer een beroep op mij om de wereld, dat wil zeggen de dingen en de mensen die 
ik ontmoet, recht te doen.

Als we dit proberen concreet te maken, dan kun je bijvoorbeeld denken aan zo-
iets schijnbaar vanzelfsprekends als kleurpotloden. Je moet goed voor deze potloden 
zorgen. Niet omdat die geld kosten of omdat ze van de school zijn, maar eenvoudig-
weg omdat het dingen zijn die erom vragen dat je ze met aandacht behandelt. Als 
een kind gaat zien dat de kleurpotloden die het op school krijgt kwetsbaar zijn; dat 
de stift binnen in het potlood kan breken als het op de grond valt; dat iemand ooit 
heeft ontdekt hoe je uit de natuur kleurstoffen kunt halen en die in een potlood 
stoppen, zodat je ermee kunt kleuren; dat een potlood een vernuftig ding is, dat 
ooit iemand bedacht heeft; dat die kleurpotloden er ook niet hadden kunnen zijn, 
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ofwel omdat niemand ze ooit bedacht had, ofwel omdat je ergens opgroeide waar ze 
niet voorhanden zijn – als je dat bewustzijn bij kinderen kunt wekken, dan zullen ze 
anders met hun potloden omgaan, en evenzo met papier, het meubilair, het lokaal 
en de dingen in de wereld daarbuiten.

Ik denk ook aan de manier waarop kinderen zich verhouden tot hun klasgenoten 
en hun vermogen iets op te steken van het onderwijs dat de leraar hen geeft. De een 
kon al lezen voordat ze naar groep 3 ging, zonder dat ze zich er speciaal voor heeft 
hoeven inspannen, mogelijk zelfs zonder dat de leraar daarin een noemenswaardige 
rol heeft gespeeld, terwijl de ander jarenlang intensief oefent en extra begeleiding 
van de leraar, de ouders en een bijlesleraar nodig heeft om zich de elementaire lees-
handeling eigen te maken. Dat is een gegeven, waarover noch het kind, noch de 
leraar, noch enig ander mens zeggenschap heeft. Het is geen kwestie van schuld of 
verdienste, geen resultaat van effectieve of ineffectieve inspanningen. Hoe we dit 
zien, maakt een groot verschil in de manier waarop we ons tot de kinderen verhou-
den en de manier waarop kinderen zich tot elkaar verhouden.

Nog een ander voorbeeld: een kind kiest er bij een terugkerende invuloefening 
in het werkboek steeds voor om zelf woorden te bedenken, hoewel er woorden in 
het boek staan waaruit het geacht wordt te kiezen. Blijf ik als leraar erop hameren 
dat dit kind leert zich te voegen naar wat er gevraagd wordt? Of bied ik het kind de 
ruimte om op zijn eigen manier invulling te geven aan de opdracht?

Je wil uiteindelijk dat als kinderen de school verlaten, ze niet alleen kunnen 
lezen, schrijven en rekenen en zich ‘redden’ in de maatschappij. Je wil ook dat ze 
met aandacht zorg dragen voor de dingen, en je wil dat ze zichzelf in vrijheid vragen 
kunnen stellen en in staat zijn steeds opnieuw de keuze te maken om zich te voegen 
dan wel te verzetten, zich te conformeren dan wel te ontsnappen. Op school voltrekt 
zich – idealiter – een emancipatieproces, met als doel volwassenheid. 

Volwassenheid is een centraal thema in het denken van Biesta (2015). Het is in 
zijn onderwijspedagogiek niet een staat die je eenmaal bereikt, waarna je klaar bent; 
volwassenheid is volgens Biesta niet leeftijdgebonden, maar heeft te maken met vrij-
heid. Die vrijheid houdt niet alleen onafhankelijkheid in (ongehoorzaam kunnen 
zijn), maar ook verantwoordelijkheid (je aangesproken voelen). Die manier van in 
de wereld staan is er niet een die je op een dag beheerst en dan nooit meer verliest: 
je moet er steeds opnieuw alert op zijn en ervoor kiezen.

Een volwassen mens, in deze pregnante zin, vraagt zich af wat wenselijk is voor 
de wereld en neemt daarvoor binnen zijn sfeer van invloed verantwoordelijkheid. 
Het moeilijke van die verantwoordelijkheid is dat je niet met zekerheid weet wat 
het goede is. Moeilijk is ook dat je geen controle hebt, dat je niet simpelweg je wil 
kan opleggen aan de wereld, maar dat je, om iets teweeg te kunnen brengen, met 
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andere mensen een relatie aan moet gaan, met anderen in gesprek moet gaan en je 
verdiepen in andere perspectieven op de zaak. 

Volwassenheid is jezelf de vraag stellen wat je anders zou willen zien, en je daar-
bij afvragen of wat jij wenst ook goed is voor de wereld, en hoe je het goede samen 
met anderen dichterbij kunt brengen. Je kunt er niet voor zorgen dat anderen het 
goede zullen doen, of maken dat anderen hun verantwoordelijkheid nemen. Je kunt 
alleen naar eer en geweten proberen een ruimte te scheppen en te behoeden, een 
ruimte waarin iets goeds kan gebeuren. Om zo in de wereld te leren staan, om in 
de zin van Biesta volwassen te worden, heb je ruimte nodig, vrijheid, vertrouwen. 
Leraren kunnen dat kinderen niet actief, met krachtige interventies bijbrengen. Er 
is ook geen instrument waarmee je kunt toetsen of het gewenste resultaat bereikt is. 
Leraren kunnen alleen de ruimte scheppen waarin het kan gebeuren dat kinderen 
zich aangesproken voelen. Maar om ruimte te kunnen geven, moet je ook ruimte 
hebben. Hebben leraren die ruimte nog in de bestaande ordening?

Het is waarschijnlijk goed mogelijk om kinderen bepaalde kennis, vaardighe-
den en tradities bij te brengen in een strak geordende organisatie waarin niets aan 
het toeval wordt overgelaten, evidence-based, met maximale efficiëntie, volgens een 
standaard curriculum. Maar om kinderen de gelegenheid te bieden om iemand te 
worden is iets anders nodig, iets wat niet strak te programmeren is. Daarvoor is 
er een zekere leegte nodig waardoor iets op ons toe kan komen, een open ruimte 
waarin iets kan gebeuren, een luwte waarin iets wat van buiten komt gehoord kan 
worden.

Laten we nu eens met kritische distantie een bepaald aspect van de bestaande maat-
schappelijke orde in beschouwing nemen. Hoe staat het ervoor met het onderwijs? 
Wat het onderwijs betreft wordt de status quo gekenmerkt door een orde waarin 
leraren de positie van uitvoerder van beleid is toebedeeld. Het huidige bestel legt 
bovendien de nadruk op effectiviteitscontrole en meetbare data en voert een instru-
mentalistisch onderwijsbeleid, dat is gebaseerd op het wantrouwen dat kenmerkend 
is voor de handelsgeest. Hoewel sommige leraren zich tegen beter weten in aan 
deze cultuur trachten te conformeren, zijn er anderzijds ook velen die zich hierover 
zorgen maken. Niet omdat het hun particuliere verlangens in de weg staat, maar 
omdat ze aangesproken worden door het appel dat de wereld op hen doet: er is iets 
anders nodig, een andere onderwijscultuur, willen we kinderen helpen om op een 
volwassen manier de verbinding met de wereld aan te gaan. De wereld heeft iets 
anders nodig dan datgene waar de overheid heden ten dage op aandringt. Het on-
derwijs dat de overheid nu wil zien, legt een disproportionele nadruk op de domei-
nen kwalificatie en socialisatie, waarop zo effectief mogelijk naar resultaten gewerkt 
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zou moeten worden. Die fixatie op effectiviteit probeert elk risico uit te bannen en 
blokkeert zo de ruimte die nodig is voor subjectivering.

Let wel, kwalificatie en socialisatie zijn niet zonder betekenis. Hoe snel de wereld 
volgens het steeds holler klinkende adagium ook mag veranderen, toch blijft het 
zeer belangrijk om bepaalde kennis te vergaren. Ook een innige vertrouwdheid met 
de traditie is van groot belang. Zelfs het toetsen en analyseren van meetbare data 
verdient een – bescheiden – plaats in het onderwijs. De aandacht voor deze zaken is 
niet in zichzelf zorgwekkend. Wat zorgwekkend en schadelijk is, is de verabsolute-
ring ervan, die ten koste gaat van de subjectivering. De balans is zoek.

Dat dit heeft kunnen gebeuren, daarin hebben zowel de overheid als leraren en 
schoolleiders hun verantwoordelijkheid. Als we stellen dat er te weinig aandacht is 
voor subjectivering in het huidige onderwijsbestel, dan betekent dat uitdrukkelijk 
niet dat de overheid nu ook nog actief aandacht zou moeten gaan besteden aan sub-
jectivering, en daar een of ander meetinstrument voor ontwerpen, of een bewezen 
effectieve aanpak. Dat is uitdrukkelijk onwenselijk. De overheid zou niet nog weer 
iets moeten dóén, maar veeleer iets moeten láten: ze moet ruimte laten voor subjec-
tivering. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij de leraren en schoolleiders, die de 
taak hebben om een zekere ruimte te behoeden, te luisteren wat daar, in die luwte, 
te denken geeft en daaraan gehoor te geven.

Veel leraren zien de noodzaak dat de bestaande orde verandert. Zij voelen dat het 
huidige bestel geen recht doet aan de eigen aard van hun opdracht. Ze ervaren on-
voldoende vrijheid en ruimte om in hun onderwijs de gelegenheid te scheppen voor 
subjectivering. Het is een situatie die roept om emancipatie van de leraar. Wie moet 
daar nu in de eerste plaats iets doen? De overheid of de leraar?

Biesta bespreekt in Het prachtige risico van onderwijs het concept van emancipa-
tie aan de hand van de Franse filosoof Jacques Rancière, en laat zien hoe je emanci-
patie kunt opvatten als ontsnapping, in plaats van als bevrijding. Als je emancipatie 
begrijpt in termen van bevrijding, dan hoort daarbij iemand die zich opwerpt als 
emancipator van een onderdrukte groep. De emancipator geeft de onderdrukten 
inzicht in hun positie en vertelt hen hoe zij zich daaraan moeten ontworstelen. 
Daarmee raakt de emancipator met zijn volgelingen in een relatie van onophefbare 
ongelijkheid verstrikt: de bevrijde onderdrukten blijven afhankelijk van hun redder 
en worden zo nooit werkelijk vrij. In deze opvatting van emancipatie dringt zich 
bij de emancipator sterk de associatie met de overheid en de onderwijscoöperatie 
op. Het is vanuit dit perspectief dan ook niet moeilijk te begrijpen waarom alle 
goedbedoelde pogingen om de beroepsgroep van hogerhand te versterken maar niet 
willen slagen. 
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Met Rancière probeert Biesta een andere manier te vinden om emancipatie te 
denken, en vooral te ‘doen’. Ik parafraseer zijn gedachtegang hier als volgt. Je kunt 
als leraar ontsnappen aan de ondergeschikte, stemloze rol die je is toebedeeld, door 
te handelen vanuit de vooronderstelling dat je zelf vrij kunt denken en spreken en 
handelen. Precies door te handelen vanuit de veronderstelling dat je aan het roer 
staat, verandert je rol en je positie, en langs die weg wordt de bestaande orde her-
schikt. Het is niet andersom – het is niet zo dat je pas vrij bent om te handelen zoals 
je meent dat je móet handelen, nadat de orde veranderd is.

Je moet als leraar dan ook niet wachten tot je bevrijd wordt, je moet niet wachten 
totdat de overheid de orde herschikt en met beter beleid komt, met een professio-
naliseringstraject of een lerarenregister of wat voor interventie dan ook die jou tot 
serieus te nemen professional zal maken. Er is niemand die je komt vertellen hoe 
je je aan je onvrije positie moet ontworstelen. Zo iemand of zo’n instantie kan jou 
niet vrij maken, maar maakt je juist afhankelijk, stompt je af en houdt je vast in 
hulpeloosheid. Het is aan jou. Jij kunt zelf ontsnappen.

Je kunt ontsnappen door vandaag te beginnen voor jezelf te denken, te spreken 
en te handelen vanuit de vooronderstelling dat je vrij bent. Ook al word je behan-
deld als stemloze uitvoerder, dat betekent niet dat je je ook zo moet gedragen. Voor 
een volwassen beroepsopvatting moet je niet wachten op toestemming van hoger-
hand, maar vandaag beginnen te leven en te handelen als volwassen leraar, vrij om 
gehoor te geven aan het appel dat van de wereld uitgaat en op jou een beroep doet.

Hoe ziet dat appel van de wereld eruit, gezien vanuit het perspectief van de leraar? 
Hoe word ik als leraar door de dingen aangesproken op mijn verantwoordelijkheid? 
Laat ik dat concreet proberen te maken aan de hand van een aantal voorbeelden.

Een kind verlangt ernaar te kunnen lezen zoals de anderen, maar heeft grote 
moeite het te leren. Ik kan daarvoor geen remedie voorschrijven die zeker zal wer-
ken. Ik kan alleen met de beste wil van de wereld mij ervoor inzetten dit kind te 
helpen met zijn leesmoeilijkheden. Daarbij hoort dat ik goed kijk en luister naar 
wat dit kind in deze situatie laat zien en te zeggen heeft, en me openstel voor de 
perspectieven van anderen – collega’s, ouders en andere deskundigen. Of het mij 
gegeven zal zijn in mijn bedoelingen te slagen, dat ligt niet in mijn macht, maar is 
uiteindelijk van de orde van een geschenk.

Een ander voorbeeld: ouders maken zich zorgen over hun kind, dat maar moei-
lijk aansluiting vindt in de groep, en zij spreken die zorgen tegen mij uit. Het ligt 
niet in mijn macht om dat eenvoudigweg op te lossen. Het is niet zo dat ik zodra 
ik het probleem onderken ook direct een oplossing heb. Wat ik kan doen is met 
aandacht en toewijding zorg dragen voor een veilig klimaat, het kind proberen te 
helpen zich te verbinden met anderen, en onderwijl goed te kijken en luisteren naar 
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hoe het gaat met dit kind en met de kinderen om hem heen, en ook hier: me open-
stellen voor de perspectieven van anderen. Hoe een en ander zich zal ontwikkelen is 
ook hier uiteindelijk van de orde van een geschenk.

Nog een voorbeeld: ik merk dat de klas moeite heeft een bepaalde rekenstrategie 
onder de knie te krijgen. Mijn uitleg lijkt niet bij hen aan te komen. Ik kijk en luis-
ter goed naar de denkstappen die zij maken en naar de obstakels waar zij tegenaan 
lopen, en probeer daar zo goed mogelijk een antwoord op te vinden. Ik ga in gesprek 
met collega’s, stel me open voor andere gezichtspunten en zoek samen met anderen 
naar de meest wenselijke benadering in deze specifieke situatie. Er is niet één manier 
die voor iedereen in alle voorkomende gevallen tot duidelijkheid zal leiden, als een 
specifiek medicijn voor een bepaalde kwaal. Ik probeer nu eens dit, dan weer dat en 
probeer steeds het juiste te doen, maar of het kwartje uiteindelijk zal vallen, dat heb 
ik niet in mijn macht.

Steeds wordt er in het hier-en-nu een beroep op mij gedaan, en het is aan mij 
om daar steeds opnieuw en steeds op een andere manier een antwoord op te vinden. 
Ik heb daartoe de verantwoordelijkheid en de vrijheid, al lijkt het soms anders, als 
we afgaan op de manier waarop heden ten dage over het onderwijs gesproken wordt.

Ik heb dus weliswaar geen macht, maar ik ben toch vrij, al denk ik misschien 
van niet – ik ben vrij om te kiezen, vrij om te beoordelen welke keuze ik zal maken, 
om dit of dat te doen, vrij om gehoor te geven aan dat beroep dat steeds weer op 
mij gedaan wordt. Het is aan mij om te handelen vanuit de vooronderstelling dat 
ik vrij ben.

Hoe ziet dát er dan concreet uit? Zolang je je daar geen voorstelling van kunt ma-
ken, lukt het niet. Stop daarom met je te verzetten tegen wat er in het huidige bestel 
allemaal niet deugt, en steek vanaf nu al je energie in een levendige voorstelling van 
hoe de wereld van het onderwijs eruit zou móéten zien. Niet vanuit jouw particu-
liere verlangens, maar met het oog op hoe de wereld er volgens jou uit zou moeten 
zien als we goed onderwijs willen bieden aan onze kinderen, onderwijs waarin kin-
deren leren om op een volwassen manier de verbinding met de wereld aan te gaan. 
Hoe ziet je school er dan uit, je lokaal, je lesprogramma, je manier van lesgeven, de 
samenwerking met je collega’s, je interactie met de kinderen, de gesprekken in de 
teamkamer, je functioneringsgesprek, de manier waarop je jezelf ontwikkelt?

En hoe zouden we ons op een andere manier tot elkaar kunnen verhouden, als 
leraren, schoolleiders, overheid, bestuur, kinderen, ouders en de maatschappij als 
geheel? Hoe zou de onderwijswereld eruit moeten zien opdat we op gelijkwaardige 
basis met elkaar in gesprek kunnen gaan over wat de wereld nodig heeft en wat er 
nodig is om goed onderwijs te geven?

Ik denk bijvoorbeeld aan leraren die bij elkaar in de klas komen kijken, geza-
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menlijk lessen voorbereiden en beleid vormgeven, hun eigen visie ontwikkelen en 
ter discussie voorleggen in een blog, geestverwanten zoeken via sociale media en 
persoonlijke leernetwerken opzetten, zelf critical friends uitnodigen, zelf met elkaar 
invulling geven aan studiedagen – kortom, het roer in eigen handen nemen en het 
gesprek aangaan, op basis van gelijkwaardigheid.

Pas als je je een levendige voorstelling hebt gemaakt van hoe het zou móeten zijn, 
kun je ernaar gaan leven, werken, onderwijs geven en met elkaar in gesprek gaan. 
Begin daarom gewoon, alsof die voorstelling al werkelijkheid is. Je zult merken dat 
daardoor de orde waarin je opereert, verandert.

Dat vraagt om vertrouwen. Vertrouwen in iets wat nog niet evident het geval is, 
iets waarvan je misschien zelfs denkt dat het niet realistisch is. Vertrouwen in de mo-
gelijkheid van een onderwijswereld waarin niet langer wantrouwen, maar vertrou-
wen het leidende principe is. Wederzijds vertrouwen tussen overheid, bestuurders, 
schoolleiders en leraren, tussen ouders en leraren, tussen kinderen en leraren. En 
vertrouwen van leraren in hun eigen initiatieven.

Vertrouwen schenken betekent een risico nemen, maar ook dat is volwassenheid: 
leven in het besef dat er alleen iets goeds kan gebeuren als je je nek uitsteekt, als je 
het risico toelaat, als je initiatieven ontplooit vanuit het streven het goede te doen, 
zonder vooraf ooit zeker te weten hoe het zal uitpakken.

Op die manier kunnen leraren ontsnappen aan een onderwijsbestel dat wringt. 
Wacht dus niet tot je bevrijd wordt door de overheid of door wie dan ook, maar 
ontsnap zelf door initiatieven te ontplooien die goed onderwijs dichterbij brengen.

En wat vraagt het van de overheid? De overheid kan het proces bevorderen, niet 
door krachtige interventies te plegen, maar door ruimte te laten waarin leraren een 
volwassen beroepsopvatting kunnen ontplooien, en door vertrouwen te schenken 
aan leraren die hun verantwoordelijkheid willen nemen.



De afgelopen jaren lijkt er in onderwijsland een trend ‘van onderaf ’ zichtbaar te 
worden. Leraren (in opleiding) op scholen hebben een flink aantal initiatieven ge-
nomen om het onderwijs vanuit de praktijk zelf te veranderen. Dat is een interes-
sante ontwikkeling, die zelfs gesteund lijkt te worden door het ministerie, gezien de 
oproep van minister Bussemaker aan leraren om de professionele ruimte die er is te 
nemen, die ze deed tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting (Handelin-
gen, 31-10-2013). Als Bussemaker het heeft over het nemen van de professionele 
ruimte veronderstelt zij daarbij het ‘handelingsvermogen’ van leraren om dat ook 
te kunnen.

Positief aan deze ontwikkelingen is dat professionals daadwerkelijk vanuit de 
praktijk het initiatief nemen en zodoende een dialoog op gang brengen over hoe het 
onderwijs anders kan. In deze dialoog is vaak sprake wordt wel gesproken over ‘het 
systeem’, maar over welk systeem hebben we het dan precies in de zin van wie, wat 
en waar? Hoe zichtbaar is het systeem waarover we het hebben? En vooral: wat is de 
rol van de leraar in dat systeem?

De cultuurhistorische activiteitstheorie (CHAT) biedt een model om het  han-
delingsvermogen van leraren binnen een systeem te analyseren en biedt handvatten 
om deze te vergroten (Bakker, 2014; Engeström & Sannino, 2010). Wij definiëren 
handelingsvermogen volgens Engeström (in El Kadri & Roth, 2015) als het kun-
nen ‘afstappen van een gegeven handelingskader en het nemen van initiatief om 
dat [kader] te veranderen’ (p. 42). We gebruiken het concept activiteitssysteem uit 
de activiteitstheorie om een ‘systeem’ van actoren te beschrijven die samen als een 
gemeenschap aan de ontwikkeling van hun praktijk werken. In ons geval werken 
de leraren aan objecten die binnen hun bereik liggen, maar waarvan de invloed 
reikt tot buiten hun directe omgeving. Dit vergroot het handelingsvermogen van 
docenten. Engeström noemt dat expansief leren. Bakker (2014) legt dat als volgt uit:

[Expansief leren] houdt in dat deelnemers in een activiteitssysteem een ge-
zamenlijk leer- en ontwikkelingsproces doormaken bij het uitvoeren van 
activiteiten. Dat proces levert iets op dat eerder nog niet bekend was waar-
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door (het object van) een activiteit kan worden uitgebreid of veranderd. (p. 
46)

In dit hoofdstuk beschrijven we twee scholen en analyseren we de praktijk op die 
scholen aan de hand van CHAT. Met die analyse maken we duidelijk hoe docenten 
op deze twee scholen het handelingsvermogen hebben om invulling geven aan hun 
professionele ruimte. De eerste casus is een ‘traditionele’ school die aan de slag is 
gegaan in een schoolontwikkellab, een interventie op basis van CHAT. De tweede 
casus is een vernieuwingsschool uit het platform eigentijds onderwijs (PLEION), 
waar door het team in zogenaamde ateliers wordt gewerkt aan schoolontwikkeling. 
Voordat we de analyse beginnen, bespreken we eerst een aantal concepten uit de 
activiteitstheorie.

De activiteitstheorie: expansive learning door boundary crossing
De cultuurhistorische activiteitstheorie1 kent zijn oorsprong in Rusland aan het be-
gin van de twintigste eeuw. Lev Vygotskij is  de bekendste denker van deze theorie, 
die in Nederland vooral bekend is geworden via Carel Frederik van Parreren en 
later Bert van Oers, die de theorie voor het onderwijs uitwerkten. De belangrijkste 
concepten voor deze bijdrage zijn die van de activiteitssystemen en boundary crossing. 
Dit zijn concepten die relatief recentelijk uitgewerkt zijn (en nog steeds worden).

1. Activiteitssystemen
Engeström ziet organisaties, dus ook schoolorganisaties, als systemen die zich door 
de tijd heen ontwikkelen en in die ontwikkeling tegenstellingen moeten overwinnen 
(Bakker, 2014). Zijn model van deze activiteitssystemen is gebaseerd op het basale 
handelingssysteem van Vygotskij, dat de relatie aangeeft tussen subject, object en de 
tools (het bovenste deel van figuur 11.1). Engeström voegt aan deze triade een basis 
toe waarin regels, de gemeenschap en de werkverdeling een plaats krijgen. We lich-
ten de betekenis van de componenten subject, object, gemeenschap (community) en 
tools in het model2 toe en bespreken deze later aan de hand van de twee voorbeelden.

Subject zijn kort gezegd diegenen die meedoen aan de activiteit en die belang 
hebben bij de uitkomsten ervan. Het kan gaan om een persoon, of om een team 
dat een gezamenlijk object heeft. Het object is meer dan alleen een doel; het gaat 
om datgene waaraan gewerkt wordt. In het object zit als het ware het doel verscho-
len. Object van de activiteit kan bijvoorbeeld het formuleren van een gezamenlijke 
visie zijn, wat vervolgens als doel heeft consistenter onderwijs te ontwikkelen. De 
gemeenschap beschrijft de vorm van samenwerken om het proces aan de gang te 
houden. Een voorbeeld daarvan is een professionele leergemeenschap. De tools tot 
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slot zijn de middelen, in de breedste zin van het woord, die in de activiteit worden 
ingezet. Tools kunnen variëren van concepten uit de theorie tot praktische middelen 
voor de uitvoering.

2. De grenzen van het systeem voorbij
Om verder te komen in ontwikkeling, zowel van individu als van organisatie, loopt 
men vaak tegen grenzen op. Deze grenzen op zich moeten niet als een probleem 
worden gezien, maar als een kans om te leren. Akkerman en Bakker noemen dat 
het leerpotentieel van grenzen, waarbij ze met het woord ‘grenzen’ doelen op ‘sociale 
of culturele verschillen tussen praktijken die leiden tot problemen in handelingen 
of in de interactie met andere praktijken’ (Akkerman & Bakker, 2011, p. 6 ). Het 
overschrijden van die grenzen, boundary crossing, betekent dan in de praktijk dat 
individuele leraren uit verschillende leergebieden, vakken of secties onderlinge over-
eenkomsten vinden en met elkaar delen. In het activiteitssysteem wordt door het 
subject iets ontwikkeld en geleerd wat betekenis krijgt voorbij het oorspronkelijke 
object van de activiteit. Wat dat precies is, is niet vooraf vast te stellen en kan daar-
om ook niet als ‘doel’ worden gesteld, hooguit als een hypothetische richting en 
mogelijke uitkomst van de activiteit. Het samen ondernemen van deze activiteiten 
leidt tot expansief leren: individuele ontwikkeling die resulteert in ontwikkeling van 
het systeem.

Het Varendonck: handelingsvermogen in een schoolontwikkellab
Het Varendonck-College afficheert zichzelf als streekschool waar alle onderwijsty-
pen worden aangeboden. Het is een school met circa tweeduizend leerlingen. Naast 
alle gebruikelijke schooltypen heeft de school een Technasium en tweetalig onder-
wijs. De school wil kwalitatief goed onderwijs bieden en doet dat naar eigen zeggen 
op een voornamelijk ‘traditionele’ manier. In het schooljaar 2014-2015 is de school 
gestart met het project ‘Maatwerk (in de les)’, onder leiding van een schoolbegelei-
dingsdienst. Doel van dit project is om meer maatwerk te leveren voor leerlingen 
door differentiatie in de klas. Een groep leraren die daarin al verder was, wilde meer 
dan slechts nog meer instrumenten voor differentiatie en nam deel aan een pilot 
voor een schoolontwikkellab. Naast het werken aan onderwijs op maat kijkt het Va-
rendonck verder vooruit en anticipeert op hoe het onderwijs op de school er in 2020 
uit zou kunnen zien. De opbrengsten van het schoolontwikkellab zouden daarin 
een rol kunnen spelen. De tegenstellingen die de deelnemers in het schoolontwik-
kellab inbrachten, waren maatwerk versus klassikaal werken en leerlinggericht ver-
sus leerstofgericht werken.
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Het schoolontwikkellab is een invulling van het ‘Developmental Work Research’ 
zoals Engeström (2007a) die beschrijft aan de hand van wat hij change labs noemt. 
Een schoolontwikkellab houdt kort gezegd het volgende in:

1. Een schoolteam komt in drie tot zes sessies bij elkaar, met als doel zich-
zelf en hun praktijk verder te ontwikkelen. Ontwikkeling betekent hier (een 
combinatie van) ontwikkeling van teams en/of de school, ontwikkeling van 
individuele leraren en ontwikkeling van leerlingen.
2. Leraren brengen casussen, situaties, vragen of problemen in waarin leer-
trajecten, leerlingprojecten en/of lessenseries aan de orde komen.

• De groep analyseert deze met behulp van onder andere de modellen en 
concepten van Engeström en Akkerman en Bakker.

• er wordt gewerkt op drie  borden waarop wordt genoteerd:
 – tegenstellingen binnen en tussen systemen op het zogenaamde 

spiegelvlak;
 – tools op het werkvlak;
 – ideeën ter verbetering op het ideeënvlak.

Door middel van deze werkwijze worden grenzen, drempels en tegenstellingen die 
school- of onderwijsontwikkeling in de weg staan opgespoord, en tegelijkertijd 
overwonnen. Er wordt over de grenzen van activiteitssystemen heen aan een geza-
menlijk object gewerkt. Dat object kan klein zijn (interventies in de klas, een lessen-
serie), of wat groter (een gedeeld visiestuk, uitgangspunten voor beleid). Zo kan er 
van onderaf onderwijs ontwikkeld worden dat theoretisch onderbouwd is met meer 
dan alleen gegevens over ‘wat werkt’ (zoals bijvoorbeeld bij Datateams het geval is, 
zie Schildkamp & Poortman, ingediend), en dat resulteert in consistentie in visie, 
beleid en uitvoering. De tegenstellingen die tijdens de sessies worden gesignaleerd 
zijn ‘problemen’, belemmeringen of vragen die vaak op de grenzen van verschillende 
systemen liggen, bijvoorbeeld tussen het team en de schoolleiding. Akkerman en 
Bakker (2011) hebben de rol die deze grenzen spelen verder onderzocht en gecon-
stateerd dat het bewust zijn van het bestaan ervan kan helpen bij het expansief leren.
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Regels Gemeenschap Werkverdeling

Object Uitkomst

Figuur 9: vereenvoudigde weergave van het model van een activiteitssysteem van Engeström (Engeström, 

1987, p. 78)

De pilot van het schoolontwikkellab op het Varendonck bestond uit drie bijeenkom-
sten van twee uur. In de eerste bijeenkomst werd besproken waaraan de deelnemers 
gezamenlijk zouden willen werken. Met andere woorden: wat was hun ‘object’? Het 
ging hen in de kern om, in hun woorden, ‘ongedwongen momenten met leerlingen’, 
waardoor er beter contact, meer begrip en een veiligere situatie zou ontstaan. Een 
mogelijke uitkomst van het werken aan het object zou kunnen zijn dat er onderwijs 
op maat bewerkstelligd wordt, doordat leerlingen zich gaan ontwikkelen vanuit hun 
kwaliteiten. In de volgende bijeenkomst werd dat uitgewerkt, door eerst na te gaan 
wat de groep belemmert in het verwezenlijken van die momenten, waarbij hun 
praktijk werd geanalyseerd als een activiteitssysteem. Vervolgens werden er concre-
tere tools ingezet om ook werkelijk een product te maken dat zou helpen om syste-
matisch zulke ontspannen momenten te creëren. Er werd besloten om een thema te 
ontwikkelen voor de leerlingen waarin vakoverstijgend zou kunnen worden gewerkt. 
Tijdens de derde bijeenkomst werd dat thema verder ingevuld en heeft het de titel 
gekregen: ‘De Peel: Vruchtbare bodem voor ontwikkeling’.

De keuze voor het thematisch werken is gebaseerd op het idee dat wanneer leer-
lingen in groepen aan een betekenisvol thema werken, ze meer betrokken raken bij 
de stof (zie Volman, 2011). Doordat de organisatievorm anders is (buiten het nor-
male klassenverband) en de opdracht ruimer is (onderzoek een onderwerp en pre-
senteer dat), ontstaat een andere sfeer in de groepen, waardoor er andere gesprekken 
tussen leerlingen en leraren en leerlingen onderling ontstaan. In die ongedwongen 
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momenten kunnen de leerlingen zichzelf en de ander beter leren kennen, en bo-
vendien kunnen de leraren zo ook een ander beeld krijgen van de leerlingen. Dat 
laatste kan helpen om het onderwijs beter af te stemmen op de leerlingen en zo tot 
maatwerk leiden.

Het gehele activiteitssysteem van het Varendonck is zichtbaar gemaakt door tij-
dens de bijeenkomsten van het schoolontwikkellab het systeem gezamenlijk te ana-
lyseren op het zogenaamde spiegelvlak (zie figuur 10).

Tools
Groepswerk
Doelencirkel
Vakinhoud & Verbanden
Fases & Thematiseren

Subject
Projectteam

Regels
Klassen
Toetsen
Rooster
Lokalen
Rust
Communicatie
Kerndoelen

Gemeenschap
Rest van het team, 
roostermaker & directie

Werkverdeling

Object
De Peel:
vruchtbare bodem 
voor ontwikkeling

Uitkomst
Ongedwongen 
momenten;
leerdoelen

Figuur 10: invulling van het activiteitssysteem op het spiegelvlak van het Varendonck-College

Het subject was de projectgroep die functioneerde als een professionele leergemeen-
schap binnen de school. De groep werkte aan het ontwerpen van onderwijs vanuit 
een thema. Leden van de projectgroep waren leraren, en in twee van de drie bijeen-
komsten ook leden van de schoolleiding. Het object is dus het ‘project’ voor leer-
lingen binnen het thema. De leerlingen ondernemen onderzoeksactiviteiten binnen 
aardrijkskunde en biologie rond de onderwerpen ‘de bodem’ en ‘vruchtbaarheid’ en 
ze zetten een bedrijf op, wat een bedrijfspresentatie oplevert waarin muziek een rol 
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speelt. De vakken Nederlands en Engels hebben daarbij een ondersteunende rol. 
Het met de leerlingen werken binnen een thema moest binnen de bestaande school-
structuur passen, omdat dat een sterk argument zou opleveren voor een mogelijk 
vervolg: de manier van werken zou dan niet alleen succesvol zijn, maar ook weinig 
aanpassingen vergen.

Het ontwerpen van een thema voor leerlingen was geen vooropgezet plan. In het 
schoolontwikkellab is dat object pas ontstaan na het delen van persoonlijke bete-
kenissen van onderwijs op maat en ‘ontspannen momenten’. Pas na het vaststellen 
van het ‘tussenobject’ van de ontspannen momenten kon voorbij de grenzen van het 
systeem gekeken worden. Het thematisch werken (als product inclusief evaluatie) 
moest een grensobject opleveren: het zou als een model kunnen gaan dienen voor 
meer dan alleen de projectgroep, dat de ingebrachte tegenstellingen kon overbrug-
gen.

Dit proces is een voorbeeld van expansief leren. Het werken aan het object 
kan een uitkomst opleveren die mogelijk voor de hele school een verandering zou 
kunnen betekenen. Tegelijk hebben de leden binnen de projectgroep meer geleerd 
dan ze vooraf konden bedenken. Dit proces, van professionele ontwikkeling op 
het gebied van differentiatie, via het creëren van ‘ongedwongen momenten’ naar 
het ontwikkelen van een thema, kon slechts plaatsvinden door het werken aan het 
gezamenlijke object, met een open blik op de bestaande praktijk van het activi-
teitssysteem. Het schoolontwikkellab zou zo kunnen leiden tot vergroting van het 
handelingsvermogen van de leraren in de projectgroep. Het is nu nog te vroeg om 
te zeggen of dat ook zal gebeuren. Het is voor te stellen dat, doordat de leraren de 
ruimte benutten die er was, ze een andere aanpak van het onderwijs ontwikkelden 
voor de hele school. Diezelfde leraren creëren zelf meer bewegingsruimte in hun on-
derwijs en kunnen zelfs een leidende rol op zich nemen bij het verder ontwikkelen 
van het werken in thema’s op het Varendonck.

De Nieuwste School: professionele ruimte in ateliers
De Nieuwste School (DNS) in Tilburg is tien jaar geleden opgericht vanuit de be-
hoefte om binnen het schoolbestuur een school te hebben waar innovatief onderwijs 
een kans krijgt. Bij het vormgeven van de school is onder andere uitgegaan van het 
gedachtegoed van John Dewey. Inmiddels heeft de school 745 leerlingen, waarbij 
gestreefd wordt naar eens stabiele instroom van maximaal 150 leerlingen per jaar, 
evenredig verdeeld over mavo, havo en vwo. Trefwoorden in de visie en de missie 
van de school zijn: ‘verwondering’, ‘eigenaarschap’ en ‘het geleerde zichtbaar ma-
ken’. Deze uitgangspunten gelden voor alle personeelsleden en de manier waarop zij 
werken. Van leerlingen wordt verwacht dat ze op basis van eigenaarschap de ruimte 
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nemen om hun eigen leervragen te onderzoeken en de resultaten daarvan met elkaar 
delen. Van de personeelsleden wordt hetzelfde verwacht: het nemen van professio-
nele ruimte om de eigen ideeën in praktijk te brengen.

Het onderwijzend personeel op DNS is ofwel mentor, ofwel expert. Samen zijn 
ze verantwoordelijk voor de cognitieve, maar ook voor de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling van de leerlingen. De expert waarborgt vanuit zijn of haar vakgebied 
het kennisniveau door een rijke leeromgeving te creëren, terwijl de mentor het leer-
proces, het doen van onderzoek en de persoonlijke ontwikkeling begeleidt. Mento-
ren en experts zijn georganiseerd als teams in zogenoemde leergebieden. Binnen de 
leergebieden worden met een hoge mate van autonomie afspraken gemaakt over de 
manier waarop het onderwijs georganiseerd wordt. Gezamenlijk wordt bijvoorbeeld 
besloten over de inhoud en vorm waarin vakoverstijgende thema’s worden aangebo-
den aan leerlingen. Een zo klein mogelijk managementteam heeft een belangrijke 
taak in het coördineren en afstemmen tussen de leergebieden, om daarmee de ont-
wikkeling binnen de autonome teams ten goede te laten komen aan de hele school.

Op DNS worden zes keer per jaar ateliers (kennismiddagen) georganiseerd voor 
en door het gehele schoolteam. In de ateliers werken leraren uit alle leergebieden in 
wisselende samenstelling samen. De schoolleiding neemt als gelijkwaardig partner 
ook deel aan de ateliers. Het idee is dat op DNS alle teamleden samen een leerge-
meenschap vormen, om samen mogelijke grenzen te slechten. Kenmerkend is dat 
alle collega’s samen zoekende zijn naar een manier om blijvend te ontsnappen aan 
het traditionele onderwijs en zodoende het eigen ideaal en de eigen visie in stand te 
houden, en daarmee hun handelingsvermogen te behouden. Er is continu wrijving 
tussen jezelf en de gedeelde visie op het schoolconcept. Individueel moet je je aan-
passen aan de gezamenlijke visie, maar door de inbreng van ieder individu verschuift 
deze op zijn beurt. Bij dit alles kan men op DNS niet terugvallen op lesmethoden 
die voldoende aansluiten bij de onderwijsmethode op DNS.

Het object van een atelier is breed en diffuus. Analysevragen kunnen zijn: Hoe 
past hetgeen je doet binnen de gezamenlijke visie op het onderwijs? Waar loop je 
tegenaan bij het implementeren van je ideaal in de praktijk? Hoe doen anderen dat, 
en kun je je door elkaar laten inspireren en van elkaar leren? Welke expertise is er, en 
welke initiatieven lopen er?

In het activiteitssysteem van de ateliers zijn de deelnemende teamleden het sub-
ject, als deel van een grotere leergemeenschap. Het object kan variëren, maar komt 
voort uit persoonlijke initiatieven of expertise van de teamleden die deze ateliers 
organiseren: van collegiale visitatie en een inwerkprogramma voor nieuwe collega’s 
tot het inpassen van gamification in de lessen en het opzetten van een schoolbrede 
leerlijn voor onderzoek. De tools die worden ingezet variëren daarmee ook.
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Een belemmering die je veelvuldig terug hoort onder de DNS-teamleden, zoals 
op zoveel andere scholen, is tijdgebrek. Er is vaak niet voldoende tijd om samen te 
gaan zitten en in alle rust te reflecteren op wat je doet en hoe dit zich verhoudt tot 
je persoonlijke idealen en de visie van de school. Hoe ontsnap je aan de noodzaak te 
vaak in het moment te handelen? De tegenstelling is die tussen langetermijndoelen 
en kortetermijnnoodzaken, waar een balans tussen moet worden gevonden. Experts 
en mentoren ontwikkelen hun eigen materiaal en zetten daarmee zelf de visie om 
in praktijk. Door het eigen handelen aan te passen verandert de onderwijspraktijk 
(het systeem), en de schoolvisie moet daarop blijven aansluiten. Daarmee wordt de 
leraar op zijn beurt genoodzaakt om het eigen handelen aan te passen. Het object is 
met andere woorden ook dynamisch.

In een van de ateliers op DNS wordt ingegaan op ‘de anatomie van DNS’. Het 
grensobject van dat atelier is gezamenlijk te doorgronden hoe typische DNS-prak-
tijken ontworpen zijn. Er worden als het ware onderwijsactiviteiten ontleed om de 
succesvolle strategieën achter het ontwerp (de anatomie) te vinden, om vervolgens 
met deze kennis nieuw onderwijs te ontwerpen. In het atelier wordt geprobeerd om 
dit expliciet te koppelen aan de uitgangspunten van DNS: ‘verwondering’, ‘eigenaar-
schap’ en ‘het leren zichtbaar maken’. De good practices zijn niet letterlijk te kopiëren, 
ze kunnen hooguit dienen als inspiratie. De uitkomst is wel dat deelnemende team-
leden meer inzicht en vaardigheid krijgen in het ontwerpen van DNS-onderwijs en 
doelbewuster met het schoolconcept aan de slag gaan. Ze ontwikkelen dus hande-
lingsvermogen doordat het object van het atelier, ‘de anatomie van DNS’, een tool 
wordt voor de anderen buiten het activiteitssysteem. Daarmee groeien er continu 
nieuwe inzichten, waarmee de activiteiten van het atelier en die van de hele school 
kunnen worden uitgebreid. Er is met andere woorden sprake van expansief leren 
doordat een object in het ene atelier voorbij de grenzen van dat systeem een tool kan 
worden in andere activiteiten van het schoolteam.

Tussen ideaal en werkelijkheid
Zowel het Varendonck als De Nieuwste School streven naar een ideaal dat moet 
worden verwezenlijkt. De ene school streeft naar onderwijs op maat, de andere naar 
‘“De Nieuwste School” blijven vanuit een consistente visie’. De bestaande praktijk 
wordt vervolgens als uitgangspunt genomen, zonder dat die werkelijkheid de maat 
der dingen is. De grenzen van die praktijk worden opgezocht en overbrugd door 
de leraren zelf, die kritisch aan de slag gaan met voor hen betekenisvolle vragen. 
We kunnen concluderen dat het samen onderwijs ontwikkelen, onder voorwaarden, 
kan leiden tot waardevolle veranderings- en ontwikkelingsprocessen, die niet vooraf 
vastgesteld worden, die de waan van de dag overstijgen en die kunnen leiden tot 
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uitbreiding van de onderwijsactiviteiten van het hele team. Er is dan dus sprake van 
expansief leren.

Op het Varendonck is een eerste stap gezet naar thematisch onderwijs waarin de 
leraren en leerlingen de ruimte krijgen. Op De Nieuwste School wordt onderwijs 
doorontwikkeld in ateliers, waarbij leraren actief invulling geven aan hun eigen 
idealen, los van bestaande methoden. Het gaat er hier niet om deze twee scholen als 
voorbeeld te stellen, maar meer om de processen die eraan ten grondslag liggen bloot 
te leggen. Dat hebben we geprobeerd te doen aan de hand van de activiteitstheorie 
en het model van Engeström. Kern van die analyse is dat leraren handelingsvermo-
gen ontwikkelen als er sprake is van een open kritische dialoog die over de grenzen 
van het activiteitssysteem heen reikt. De tegenstellingen binnen het systeem en/of 
de grenzen tussen systemen moeten vanuit die dialoog worden overbrugd. Zodra er 
sprake is van expansief leren bestaat de kans dat er een nieuwe praktijk binnen en 
buiten het systeem ontstaat, doordat de activiteiten van het oorspronkelijke systeem 
zich kunnen uitbreiden. Engeström (2007b) beschrijft dat groeien als knotworking, 
en daarbij gebruikt hij als metafoor het ondergrondse netwerk van de vruchtlicha-
men van paddenstoelen en wortels van planten (mycorrhizae).

A mycorrhizae formation is simultaneously a living, expanding process (or 
bundle of developing connections) and a relatively durable, stabilized struc-
ture; both a mental landscape and a material infrastructure. (p. 11)

Als we met deze metafoor in gedachten naar de initiatieven kijken die ‘het systeem’ 
willen flippen of naar oproepen om het onderwijs van onderaf te ontwikkelen, dan 
zien we verschillende veelbelovende paddenstoelen en planten, zoals het Varendon-
ck en De Nieuwste School. Interessanter is om iets dieper onder de oppervlakte te 
kijken en de mycorrhizae in beeld te krijgen die het onderliggende systeem stabilise-
ren en doen groeien. Het gaat met andere woorden niet zozeer om de mooie initia-
tieven en onderwijspraktijken op zichzelf, maar om de verbindingen ertussen en hoe 
die elkaar voeden, opdat er sprake kan zijn van expansief leren voor meer dan één 
activiteitssysteem. Die verbindingen kunnen ontstaan en zich verder ontwikkelen 
doordat leraren met handelingsvermogen de ruimte die er is ook werkelijk innemen.

‘Het systeem’ hoeft dus niet omgedraaid te worden, maar activiteitssystemen zelf 
moeten de grenzen opzoeken in de richting van gedeelde idealen, om zo een duur-
zaam, stabiel, maar altijd groeiend en dus dynamisch knooppuntensysteem in stand 
te houden.
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Noten
1. De activiteitstheorie is een integraal onderdeel van de meer omvattende cultuurhistorische theo-

rie. Voor een historische beschouwing van CHAT in NL zie Van Oers (2010).

2. Het gaat nadrukkelijk om een analysemodel, dat dus ook alleen bedoeld is om binnen activitei-

ten onderscheid aan te brengen in de verschillende componenten en de relatie daartussen. Het 

voert op deze plek te ver om alle componenten en relaties daartussen te bespreken.





III.



Veel is er al geschreven over de zogenoemde verbestuurlijking van het onderwijs, 
al dan niet in relatie tot ‘het neoliberalisme’ (Bronneman-Helmers, 2011; Hooge, 
2014; Meyer, Tröhler, Labaree & Hutt, 2014). Elders heb ik geprobeerd te duiden 
hoe dit proces heeft uitgepakt op de positie van de docent, en vooral op de kwaliteit 
van zijn of haar ‘product’, het daadwerkelijke onderwijs (Visser, 2013; 2015c). In 
dit essay bouw ik voort op deze analyses, maar verleg ik de focus van docenten en 
hun onderwijs naar de macht zelf. Waar is ‘macht’ in onderwijsorganisaties recente-
lijk komen te liggen, en wat betekent dat voor bijvoorbeeld het medezeggenschap 
van ouders, docenten en leerlingen?

Ik stel vast dat deze en andere groepen in elk geval op politiek-bestuurlijk niveau, 
maar vaak ook op schoolniveau, effectief ‘uitgepolderd’ zijn en worden. Het is in het 
belang van al deze en ook andere stakeholders, zo zal ik betogen, om de macht van 
de dominante sectorraden en schoolbesturen te breken en bevoegdheden drastisch 
te verschuiven naar de basis, naar ‘raden’, zo je wilt, van leraren en ouders. Tegen het 
einde van dit betoog zal ik in grove streken uiteenzetten hoe zo’n decentralisatie er 
in de praktijk van het funderend onderwijs uit kan zien.

In een populaire blog over ‘De Kitsch van het Kantelen’ doorspekte ik een mo-
derne tekst al eens met belegen marxistisch jargon (Visser, 2014b). Deed ik dat toen 
nog met een kwinkslag, als parodie op al te drieste verwachtingen voor het onder-
wijs van morgen, nu is het menens: wie de macht wil ontleden, moet een radicale 
analyse daarvan niet uit de weg gaan (Badiou, 2015; Groys, 2010; Žižek, 2013). 
Op het gevaar af me direct buiten elk respectabel discours te plaatsen zal ik in het 
onderstaande daarom gebruikmaken van een paar radicaal-democratische, expliciet 
‘linkse’ theorieën en modellen. Ik geloof niet meer in revoluties, zeker niet in het 
onderwijs, maar ik ben er van overtuigd dat sommige radicale ideeën het denken 
over school en/in het samenleven in de 21e eeuw nog steeds kunnen bevruchten. 
Weest gewaarschuwd!

Alderik Visser

Alle macht aan de raden?

Management, medezeggenschap, maatschap
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Door de economische crisis raakt ook de burgerlijke Traditiemens nu in de grootste 
verwarring. (…) In de chaos die het verval van economische en sociale tradities 
met zich meebrengt verliest hij aanknopingspunten, houvast, continuïteit.

Carl Steuermann, Der Mensch auf der Flucht (1932)

Tijdreizen
Een populair beeld wil dat tijdreizigers uit de negentiende eeuw zich over alles in 
onze tijd zouden verbazen, behalve over scholen.1 Die zouden er immers nog precies 
zo uitzien als tweehonderd jaar geleden. Een bezoek aan het schoolmuseum, sinds 
kort in Dordrecht, laat echter zien dat dat maar ten dele waar is. Ja, scholen zijn tot 
op zekere hoogte resistent tegen maatschappelijke en technologische ontwikkelin-
gen, doordat haar typische configuratie, haar eigen ‘grammatica’, al te drieste veran-
deringen niet alleen afremt, maar ook snel weer repareert, dat wil zeggen, invoegt 
in de schoolse orde. Technologie, bijvoorbeeld, ‘landt’ in de onderwijs in de regel 
later dan elders in de samenleving, en verandert dat onderwijs wel enigszins van 
vorm, maar tot dusverre niet, en mogelijk zelfs nooit, in haar kern (Cuban, 2001; 
Ferneding, 2003, Visser, 2014b).

Wat de hypothetische tijdreiziger mogelijk wel zal opvallen is de hoeveelheid 
mensen die niet in, maar rondom schoolklassen druk bezig zijn met  uh, ja, met wat 
eigenlijk? Vooral sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is ook het onderwijsbe-
stuur geprofessionaliseerd, dat wil zeggen, heringericht naar de normen en vormen 
van het New Public Management. Kleine vakscholen werden samengevoegd tot 
grote ROC’s, vo-scholen werden zuilsgewijs omgevormd in scholengroepen en ook 
basisscholen gingen meer en meer de samenwerking aan met elkaar en met anderen 
die zich om kinderen en de jeugd bekommeren. Met zulke brede scholen is natuur-
lijk niets mis, en ook de schaalvergrotingen in vo en mbo hebben zo hun (schaal)
voordelen gehad. Mede door de dynamiek en de interne logica van het besturen 
zélf zijn deze voordelen echter al vrij snel tenietgedaan: bestuur, beleid en toezicht 
produceren in de eerste plaats namelijk heel veel ánder bestuur, beleid en toezicht, 
en bovendien hele bergketens aan papier.2

Professionelere onderwijsorganisaties, zo was het idee, zouden het onderwijs effi-
ciënter en effectiever kunnen organiseren en de opbrengsten daarvan sneller aan de 
overheid kunnen rapporteren, opdat die haar inzet zou kunnen legitimeren. Elders 
heb ik al gerapporteerd wat deze verticale verantwoordingsdruk zoal voor de onder-
wijzer en zijn onderwijs betekend heeft (Visser, 2013; 2015c). Op een hoger niveau, 
dat van scholen en hun organisaties en van het bestel als geheel, is de invloed van 
deze ‘verbestuurlijking’ mogelijk nog fnuikender geweest.
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Zo vergaat het ook de Positiemens. Dat is een mens die niet per se een positie hééft, 
maar die een positie nodig heeft, die zonder positie niet leven kan. Die positie 
maakt geen deel uit van een illusionaire wereld, zij is onderdeel van een onmid-
delbare werkelijkheid. Zij is status, gewicht, gelding, macht, overwicht.

Carl Steuermann, Der Mensch auf der Flucht (1932)

Oligarchie
In zijn studie Zur Soziologie des Parteiwesens analyseerde de Duitse socioloog Robert 
Michels in 1911 wat hij als verwording van zijn eigen sociaaldemocratische partij 
beschouwde, van een brede volksbeweging tot een efficiënt geleid partijapparaat. 
Uit deze casestudy leidde hij zijn beroemd-beruchte ‘ijzeren wet der oligarchie’ af, 
inmiddels een klassiek leerstuk in de politieke theorie en de organisatiesociologie 
(Michels, 1989; vgl. Bracher, 1984).
Als mensen doelen willen bereiken, zullen zij zich moeten organiseren. Willen zij 
dat in moderne samenlevingen duurzaam en doelmatig doen, dan zullen losse ver-
banden zich al snel omvormen tot instituties. Niet die institutionalisering en de 
daarmee gepaard gaande bureaucratisering op zich zijn problematisch; ook als in-
stitutionele logica soms wringt met de logica van het werk aan de ‘basis’, zorgt zij 
desondanks voor stabilisering, ja, zelfs een zekere democratisering van de organisatie 
als geheel (door de toegenomen transparantie). Bovendien is bureaucratie onvermij-
delijk (vgl. Weber, 1922). Wat wél problematisch is, aldus Michels, is het soort van 
leiderschap dat in dit soort organisaties tot wasdom komt. Het feit dat het midden- 
en hoger kader een ander perspectief ontwikkelt op de doelen van een organisatie en 
hoe die te bereiken, is naar de aard van de zaak logisch en legitiem. Door formele en 
vooral informele processen en procedures zal dit kader echter uit een typisch soort 
van mensen komen te bestaan. Meer of minder openlijk zullen die gaandeweg niet 
meer de doelen van ‘hun’ organisatie, maar de groei en de instandhouding van de 
institutie zélf tot prioriteit maken. Zelfs binnen clubs die democratisch willen zijn 
of democratisering zelfs tot hun doel hebben, zal zo op den duur een leidinggevende 
elite ontstaan die zich op grond van haar ‘informatiemacht’ buiten het bereik van 
elke controle manoeuvreert. Voor zulke oligarchische cliques zal de organisatie zelf 
op den duur niet eens meer een doel zijn, maar alleen een middel tot het schragen 
van de eigen status en macht. Dat verklaart ook waardoor oligarchieën én ‘hun’ in-
stituties in de regel uitgesproken conservatief worden en werken (Michels, 1989; vgl. 
Graeber, 2015; Gregory, 2007; Leach, 2005).
Deze cynische theorie is even omstreden als invloedrijk. Omstreden, omdat Roberto 
Michels zelf van de weeromstuit eerst anarchosyndicalist, en vervolgens Italiaans 
staatsburger en fascist werd. Ook was en is zijn ‘wet’ natuurlijk gebouwd op slechts 
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één casus, en is bij herhaling gesuggereerd dat zij niet altijd of in al haar aspecten 
opgeld doet; zo lijkt de wet  bijvoorbeeld niet echt toepasbaar op coöperatief geor-
ganiseerde en/of ‘vlakkere’ netwerkorganisaties (Leach, 2005). Dat heeft niet kunnen 
verhinderen dat zijn theorie steeds opnieuw tot de verbeelding is blijven spreken, 
en als hypothese tot op de dag van vandaag richting geeft aan empirisch onderzoek 
naar bewegingen, netwerken en organisaties (vgl. Shaw & Hill, 2014).
In recente rapporten over schandalen in de semipublieke sector worden Michels en 
zijn wet niet expliciet genoemd, maar zijn zij tegelijk ook nooit ver weg. Wanneer 
Femke Halsema de raad van bestuur van Amarantis een schrobbering geeft, of de 
Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties Vestia en consorten publieke-
lijk aan de schandpaal nagelt: telkens is er sprake van een bestuurlijke top die geen 
‘voeling’ meer heeft, noch met de doelen van de organisatie, noch met haar werkne-
mers, laat staan met haar klanten (Halsema, 2013; Van Vliet, 2014). Waar echter 
wel  wordt gedaan alsof het hier gaat om excessen, het resultaat van het gedrag van 
ontspoorde enkelingen, lijkt er veeleer sprake van een endemisch, want systemisch 
probleem.

Als een variant op de Positiemens moeten we ook de Organisatiemens ter sprake 
brengen. Het verschil is dat zijn positie niet direct samenhangt met zijn per-
soonlijkheid en de manier waarop die sociaal is ingebed. Bij hem berust positie 
enkel en alleen op het mandaat van de organisatie die achter hem staat; het is de 
organisatie zelf die zijn persoonlijkheid gewicht, een voetstuk geeft.

Carl Steuermann, Der Mensch auf der Flucht (1932)

Uitpolderen
Nog niet zo heel erg lang geleden waren scholen nog ietwat knullige organisaties 
waarin een enkel schoolhoofd of een klein team van een rector met wat conrectoren 
zo goed en zo kwaad als het ging richting gaven aan het schoolgebeuren. In het po 
lijkt daarin op het eerste oog weinig veranderd, al is ook daar natuurlijk wel een 
aantal tussenposities gecreëerd. Het is vooral in vo en mbo dat met team- en afde-
lingsleiders, locatiedirecties en bovenschoolse managementlagen, raden van bestuur 
en toezicht en wat al niet meer nieuwe werkelijkheden zijn gecreëerd rond volledig 
nieuwe functies. Ook in het po blijkt bij nader inzien de eindverantwoordelijkheid 
verschoven van het niveau van de school in de richting van bovenschoolse bestuurs-
lagen.3 Voorheen wat slaperige clubs van bestuursamateurs hebben daarmee lokaal 
en regionaal een prestige en een beslisbevoegdheid gekregen waar hun vroede va-
deren in de hoogtijdagen van de verzuiling alleen van konden dromen. Verzuiling 
namelijk, én de daarbij behorende vrijheid van richting en inrichting, zijn nog altijd 
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een dominant structuurkenmerk van het Nederlandse onderwijsbestel (Waslander 
& Hopstaken, 2005; Onderwijsraad, 2012). En nog net als in de vorige eeuw wor-
den verschillen op lokaal én op landelijk niveau ‘bovenzuils’ geneutraliseerd door 
samenwerkende elites. Met democratie heeft deze concordantie weinig van doen, 
doordat bestuurlijke eenheid vooral buiten de openbaarheid om, in het lobbycircuit, 
wordt ‘uitonderhandeld’.

Meer dan dominant in deze ‘onderwijspolder’ zijn op stelselniveau de zoge-
naamde sectorraden, de gecentraliseerde belangenverenigingen van post-verzuilde 
bestuurders in de diverse sectoren. Die hebben recentelijk flinke zwaargewichten 
weten aan te trekken, ex-politici met weinig kennis van onderwijskundige zaken, 
maar wel met een voldoende groot netwerk om effectief te kunnen opereren. Zo 
mag ex-radikalinski Paul Rosenmöller dolenthousiast de oligarchische agenda van 
de VO-raad wat sexier maken en verruilde Thom de Graaff zowaar een burgemees-
terspost in een middelgrote stad voor een dikbetaalde lobbybaan bij de hbo-Raad. 
Tegenover zoveel old boys staan de verschillende onderwijsbonden en de versnip-
perd-verenigde vakleerkrachten zonder meer machteloos, om maar niet te spreken 
van ouders en leerlingen. Waar die laatste twee groepen op hoger niveau nooit veel 
in de melk te brokkelen hebben gehad, lijken de docenten bij gebrek aan zowel een 
effectieve lobby als een duidelijk beroepsprofiel op landelijk niveau inmiddels tame-
lijk structureel ‘uitgepolderd’ te zijn.

Precies diezelfde machinaties vinden plaats op lagere echelons, waar GMR’s, 
PMR’s en andere gremia de schijn van medezeggenschap moeten zien op te houden, 
maar niettemin tamelijk strak aan de leiband van de professionele papierschuivers 
lopen. Het hangt erg af van de kwaliteit en de tijdsinvestering van individuele be-
leidsamateurs of er alleen geblaft of soms ook gebeten wordt; grosso modo ontbreekt 
het de geïnstitutionaliseerde medezeggenschap, die met de bestuurslagen zelf ook 
steeds verder van het gewoel op de werkvloer verwijderd is geraakt, zodanig aan 
agenderings- en informatiemacht, en bovendien aan individuele kwaliteit en scherp-
te, dat zij niet bij machte is om bestuurders effectief tegenwerk te bieden.

Ik wil hier geenszins de suggestie wekken dat al die politici en bestuurders, al 
die raadsleden, teamleiders en andere tussenbaasjes te kwader trouw zouden zijn, 
integendeel. Vanuit hun perspectief doen zij waarschijnlijk alles wat zij denken dat 
goed is in het belang van hun schoolorganisatie. Ik geloof ook best dat er plekken 
zijn waar het perspectief van anderen, van kinderen, ouders en leraren, systema-
tisch wordt meegenomen in de overwegingen. Toch zie ik heel vaak dat de beperkte 
en beperkende beleidsblik op onderwijs als een te managen systeem zo dominant 
is, de kring waarbinnen die waarheid zich blijft bevestigen zo klein, dat er niet 
alleen legitimiteits- maar ook operationaliteitsproblemen ontstaan. Enerzijds ont-
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breekt het het beleid, op landelijk, lokaal en schoolniveau geregeld aan feedback: 
serieuze reflectie ontbreekt, of maakt maar een heel klein loopje bekende kringen; 
anderzijds onttrekt het bestuur van semipublieke instellingen zich door dit soort 
‘managementmasturbatie’ niet alleen ruimtelijk, maar ook wat betreft taalgebruik, 
cijfergeweld, juridische constructies, afscherming van controlerende media, afstem-
ming met andere stakeholders enzovoort vrijwel geheel aan het zicht van het publiek. 
Daardoor plaatsen bestuurders scholen eens te meer buiten de openbaarheid, dat wil 
zeggen, buiten de democratische orde.

Verwant aan de Traditiemens is de Illusiemens. Waar de een voor zijn zielso-
riëntatie historische continuïteit nodig heeft, zo zoekt de Illusiemens naar een 
bovenpersoonlijke en hyperactuele zingeving voor het leven.

Carl Steuermann, Der Mensch auf der Flucht (1932)

Teacher Leadership
Precies om deze mentale monocultuur te doorbreken en de zeggenschap van ándere 
stakeholders terug te eisen, zijn recentelijk vooral leraren in het geweer gekomen. Het 
is verlokkelijk, maar ook verraderlijk om het betrekkelijke succes van Het Alternatief 
(2013) alleen op deze manier te duiden, namelijk als emancipatie van dé docent 
ten opzichte van hét systeem. De bundel gaf uitdrukking en gehoor aan een breed 
gedeeld misnoegen met de staat van het onderwijs anno 2013, zeker, en gaf de 
onderwijswerker, de man of vrouw in de klas, een kritische stem. De vraag is echter 
hoezeer deze kritiek inmiddels ‘geland’ is op de werkvloer en in bestuurskamers, dat 
wil zeggen, hoe praktijken van onderwijs, beoordeling en bestuur er werkelijk door 
veranderd zijn. Bovendien bergt die emancipatie, althans op de manier waarop zij 
nu lijkt te worden ‘ingeregeld’, wel enige gevaren in zich.

We stellen vast dat Het Alternatief op stelselniveau in elk geval tijdelijk een flinke 
‘agenderingsmacht’ heeft gehad, en dat misschien nog wel heeft. Aanvankelijk nog 
wat aarzelend – zacht gezegd – greep de Minister van Onderwijs de publicatie aan 
om ‘door te pakken’ met beleid gericht op leraren en docenten. Als die meer en beter 
geschoold zouden zijn, en zich bovendien meer als professional zouden organiseren 
en gedragen, zo is de gedachte, dan komt het met de kwaliteit van het onderwijs 
ook zonder al te veel regels snel goed. Dat zou inderdaad mooi zou zijn, maar wat er 
feitelijk gebeurde, was dat de al langer bestaande agenda van actieve leraren omge-
draaid werd in een heuse Lerarenagenda, zodat het visioen van een klein aantal als dé 
visie van dé docenten kon worden geframed. Achteraf kon Het Alternatief – dat iets 
later uitkwam – zo gebruikt worden als legitimatie van die min of meer gekaapte be-
leidslijn. Eenzelfde ‘beweging’ herhaalde zich medio 2014 rond het initiatief Samen 
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Leren!, waarbij de redacteuren van Het Alternatief samen met een aantal Kamerle-
den, schoolleiders en de lobby van Stichting LeerKracht! het initiatief namen tot een 
nieuw soort school- en lerarenbeleid. Het gaat er hier niet om of die visie goed of 
slecht is – het is winst als docenten professioneler zouden worden – maar het gaat 
ook nog steeds om daadwerkelijk eigenaarschap: op last van wie en op welk niveau 
wordt die ‘professionalisering’ precies vormgegeven?

Een vergelijkbare, precaire balans tussen mondigheid en repressieve tolerantie, 
tussen emancipatie en inkapseling, zien we ook elders. Rondom het onderwijs is 
een baaierd aan los-vaste netwerken, clubs, actiegroepen en communities ontstaan 
waarin over het métier in het algemeen of over specifieke aspecten daarvan van 
gedachten wordt gewisseld (Leenheer, 2015). Hoewel betrekkelijk klein van schaal 
en reikwijdte – onder het gros der docenten is de bekendheid klein – wordt de stem 
van deze netwerkers, twitteraars en edubloggers in beleidskringen buitenproportio-
neel luid gehoord. Dat is nochtans prettig voor de betrokken actievelingen, mijzelf 
daarbij inbegrepen, maar stelt het probleem van de representativiteit en de legiti-
miteit van docentenmeningen op een andere manier aan de orde. De incrowd weet 
heel goed dat sommige van die netwerken die als bottom-up initiatieven ‘voor en 
door docenten’ worden neergezet in feite mantelorganisaties zijn. Met flinke doses 
subsidies van het ministerie en anderen worden zij geacht het authentieke geluid van 
leraren te laten horen, als het enigszins kan ook op strategisch goed gemikte plekken. 
En erbarme toch hem of haar die het schopt tot leraar van het jaar: twaalf maanden 
lang excellentie belichamen en bovendien de beleidsagenda’s van anderen mediamiek 
aan de man brengen.

Meer echte eer valt er te halen op het operationele niveau, daar waar kinderen en 
klassen te vinden zijn. Daarvoor zijn we toch ooit juf, meester, docent of instructeur 
geworden, om met kinderen of jongeren iets met ons vak en/of met onze bevlogen-
heid te doen? Rond de leraar of docent die ‘niet langer uitvoerder maar ingenieur 
van het onderwijs is’4, is sinds een tijdje de term teacher leadership in zwang. Een 
eenduidige definitie over wat dat is of zou kunnen zijn, is er niet. Verschillende 
auteurs en onderzoekers lijken allemaal net iets anders te bedoelen. In de veel aan-
gehaalde dissertatie van Marco Snoek staat het proces centraal: teacher leaders zijn 
zulke docenten die zich vakinhoudelijk, vakdidactisch of anderszins ontwikkelen en 
op grond van die ontwikkeling een zekere informale status en dito macht verwer-
ven (Snoek, 2014). Ik beschouw dit ‘leiderschap als proces’ als een originele aanzet, 
maar kan me er op de een of andere manier geen voorstelling bij maken. In elk geval 
zolang scholen merendeels nog ietwat statische, hiërarchische instituties zijn, lijkt 
me zo’n vloeibare conceptualisering op zijn minst problematisch. De institutionele 
reflex zal immers zijn om individuele groeiprocessen te stimuleren of te honore-
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ren door ze te koppelen aan functies, waardoor dat teacher leadership al snel weer 
positioneel, dat wil zeggen, statisch zal worden. Op veel plekken zijn docenten in 
hogerbetaalde schalen in het kader van de functiemix al een tijdje in zo’n ondankbaar 
pseudo-managementlaagje gemanoeuvreerd, al dan niet om van bovenaf opgelegd 
beleid ‘van onderop’ te legitimeren. Anderen bezweren dat ‘echt’ teacher leadership 
mede daarom non-positioneel, en dus informeel zou moeten zijn. Dat vooronder-
stelt echter een soort professionele ‘platte’ organisatie met veel ruimte voor zelfstu-
ring, waar meritocratie een geleefde waarde is. Zelfs als er in het onderwijs al zulke 
werkplekken zouden bestaan, zie ik hier vooral praktische, of liever psychologische 
bezwaren. Informele docent-leiders, zijn dat niet die jonge types die de hele wereld 
op hun schouders nemen en dus ofwel opbranden, ofwel hun tomeloze inzet alsnog 
formeel te gelde maken – dat wil zeggen, het bedrijfsleven of de schoolleiding in 
duiken?

Misschien betreffen mijn mitsen en maren al met al niet het rudimentaire con-
cept teacher leader zelf, maar vooral de context waarin zij gestalte moeten krijgen. 
Het zou inderdaad mooi zijn als besturen en directies dienstbaarder zouden zijn aan 
professionele docenten. Maar dit ‘flippen’, zoals dat in Het Alternatief werd bepleit, 
is mogelijk niet voldoende om de school als geheel weer onder democratische con-
trole te krijgen. Ik denk dat daar meer voor moet gebeuren.

De Organisatiemens weet zich getroost door de Onderwerpingsmens – die in 
feite zijn tweelingbroer is en die hetzelfde lot moet ondergaan (…) ze worden 
overbodig.

Carl Steuermann, Der Mensch auf der Flucht (1932)

Democratie
Scholen zijn vrije ruimtes waar jonge mensen zich onder professionele leiding leren 
verhouden tot zichzelf, elkaar en de wereld. Vrij zijn ze doordat ze niet zijn ingericht 
op noodzaak (overleven, productie), maar op verderaf gelegen, middellijke doelen 
(‘ontwikkeling’, ‘burgerschap’, ‘een vak voor later’). Hoe we die school als autonome 
ruimte inrichten en wat we daar doen om die doelen te verwezenlijken is een keuze. 
Als leraar, als ouder en als samenleving, en hopelijk ook als kind, hebben we een 
zekere vrijheid in wat we willen onderwijzen of leren op school, en hoe en waarom 

– althans, in theorie. In de praktijk wordt nog wel eens gedaan alsof het evident is 
wat de doelen en de middelen van onderwijs zijn, maar dat is gevaarlijke onzin – en 
tegelijk een van de belangrijkste redenen om het onderwijs te heroveren op de ma-
nagers met hun meet- en maakbaarheidsfetisj (Biesta, 2012; Kusters & Visser, 2015; 
Masschelein & Simons 2012; Visser 2015c).
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Die vrijheid van de school is wel principieel, maar niet grenzeloos. Onderwijs is 
constitutief voor onze sociale, politieke en economische orde. Als burgers verwach-
ten we dat scholen ons kroost voldoende toerusten om volwaardige deelnemers aan 
dat maatschappelijke leven te kunnen zijn of worden. Het ‘denkraam‘ waarbinnen 
onderwijsdoelen ‘vrij’ gesteld kunnen worden is al met al de samenleving zelf, dat 
wil zeggen, de ideeën van volwassenheid, burgerschap en vakmanschap die onze 
democratische levensvorm schragen. ’t Is niet dat de school de maatschappij naad-
loos moet willen reproduceren, maar we bewijzen kinderen, jongeren en ook onszelf 
geen dienst als we hen à la Rousseau buiten en/of zelfs tegen de samenleving zouden 
vormen (Biesta, 2015b).

Stellen we vast dat democratie het omvattende kader is waarbinnen scholen ‘vrij’ 
kunnen zijn, ja, zelfs de reden waarom ze dat moeten zijn, dan gaat het minder om 
democratische politiek sec, en meer om de attitudes en het handelingsrepertoire dat 
jongeren en andere burgers nodig hebben om een pluriforme samenleving liefst 
duurzaam ‘bij elkaar te houden.’ In beleidskringen en op scholen wordt al een tijd-
lang veel gesproken over ‘burgerschap’ en de ‘cognities’ en ‘competenties’ die daarbij 
zouden horen. Jammer genoeg wordt zulke ‘burgerschapsvorming’, net als veel an-
dere goed bedoelde ‘educaties’, in alle ijver vaak sterk cognitief en nogal moralistisch, 
ja, op een wat prekerige manier ingezet (Ibid.; Visser, 2015c).

Mede in reactie hierop is recentelijk het begrip bildung weer uit de mottenballen 
gehaald, quasi als verzamelbegrip voor alles aan het onderwijs wat niet meetbaar is 
en wat met ‘moraal en vrijheid en zo’ van doen heeft (Rijpma, 2015; Van Stralen & 
Gude, 2012). Wat sommigen zich echter te weinig realiseren, is dat het bildungsbe-
grip in haar oorsprong en haar kern uitgesproken normatief, en bovendien tamelijk 
elitair en exclusief is. Om bildung als concept weer productief te maken zouden we 
het inclusief, non-directief en nadrukkelijk zonder hoofdletter eerst nog eens goed 
opnieuw moeten doordenken.

In afwachting daarop is er, overigens ook met het oog op de actualiteit, veel voor 
te zeggen om democratie en deliberatie ook ‘gewoon’ te leven, dat wil zeggen, om 
scholen nadrukkelijk vorm te geven als proeftuinen van onze democratische levens-
vorm (Ter Haar & Visser, 2015; Visser, 2015a, Biesta, 2012; 2015a).

Sommigen menen dat dat niet mogelijk is, doordat de configuratie van scholen 
noodzakelijk hiërarchisch is, het curriculum bovendien top-down naar een Idee van 
gedeelde waarden moet verwijzen. Theoretisch kunnen zij gelijk hebben, maar ik 
denk dat er een pragmatische uitweg is. In een ‘eenvoudige’ vorm kan ‘democra-
tie’ worden vormgegeven door het modelleren van gedrag (gespreksvoering en con-
flicthantering) in te weven in het curriculum, zoals ‘De Vreedzame School’ dat pleegt 
te doen. Voorbeelden van meer complexe vormen van democratisering vinden we 
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daarnaast in de ‘democratic schools’ van Lawrence Kohlberg c.s., die hun theoreti-
sche gelijk over de vorming van democratische ‘postconventionele persoonlijkheden’ 
op praktische wijze probeerden te halen met scholen die uitgebreide vormen van 
deliberatie en leerlingparticipatie kenden (Visser, 2006). Dewey ging in zijn tijd 
nog een stapje verder, door scholen te denken als sociale centra met een actieve rol 
in het gemeenschapsleven van buurten en wijken, en hen zo tot brandpunt van de 
lokale democratie en zorg te maken (Dewey, 1976; vgl. Garner Chadwick, 2004; 
Studulski, 2002; Visser, 2006). Ook dat is een sympathiek idee, dat niet toevallig 
alweer een jaar of tien druk circuleert. In aansluiting op zo’n idee van een brede of 
community-based school als ankerpunt in een ‘participatiesamenleving’ én in verband 
met de bovenstaande filippica over onderwijsbestuur en -beleid stel ik voor het fun-
derend onderwijs per direct verregaand te decentraliseren en te democratiseren.

Wanneer elke zekerheid onzeker is geworden, elke vluchtweg is afgesneden, zal uit 
de Onderwerpingsmens de Opstandmens voortkomen.

 Carl Steuermann, Der Mensch auf der Flucht (1932)

Radencommunisme
De citaten die kruiselings door deze tekst geweven zijn, stammen uit een vrijwel on-
bekend boek van ene Carl Steuermann. Het verscheen in november 1932, krap twee 
maanden voor de nationaalsocialistische machtsovername in Duitsland, en probeert 
die aanstaande implosie van beschaving zowel op marxistische als psychologische 
wijze te duiden. Achter het pseudoniem gaat de Duitse socialist en reformpedagoog 
Otto Rühle (1876-1943) schuil. Als pedagoog behoorde deze Rühle tot de zoge-
naamde Arbeitsschulbewegung, een hervormingsbeweging die je met enige fantasie 
als de maker movement van haar tijd zou kunnen zien. Daarnaast probeerde hij 
samen met zijn vrouw Alice de inzichten van de zogenoemde Personalpsychologie toe 
te passen in het domein van opvoeding en onderwijs. Daarmee werd hij een van de 
grondleggers van de Sozialpädagogik, zeg maar het maatschappelijk werk in Duits-
land (Stecklina & Schille, 2003).

Politiek was bij Rühle pedagogiek en vice versa. Na een mislukte carrière als 
Volksschullehrer werd hij fulltime redenaar voor de socialistische SPD. Naarmate die 
partij meer ingroeide in ‘het systeem’ bewoog hij zich steeds verder naar links, of, zo-
als hij het zelf liever zag, bleef hij zichzelf aldoor hardnekkiger trouw. In 1914 stem-
de hij tégen Duitse oorlogsdeelname, om na de oorlog wel actief deel te nemen aan 
de mislukte revoluties van 1918-1919. Als gerenommeerd Marx-kenner keerde hij 
zich niet alleen tegen het kapitalisme, maar ontwikkelde hij zich in het interbellum 
tot een van de felste critici van zowel het nationaalsocialisme als het Sovjetcommu-
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nisme. Elk systeem dat mensen op hun plek hield, hen in hun persoonlijke groei be-
lemmerde, zo meende hij, moest met alle middelen bestreden worden (Steuermann, 
1932; vgl. Baumann, 1991; Ravenberg, 2003).

Samen met de Nederlandse astronoom Anton Pannekoek behoorde Rühle in die 
tijd tot de splinter van het zogenaamde radencommunisme. Net als de syndicalisten 
meende deze groepering dat de primaire politieke organisatie in een democratische 
samenleving niet politieke partijen, maar raden van werknemers in fabrieken, be-
drijven en instituties moest zijn. Boven een getrapt systeem van zulke bedrijfsraden 
mocht best – en daarin verschilden zij van de anarchisten – een staatsmacht staan, 
een soort van algemeen vertegenwoordigend lichaam waarbinnen die raden konden 
opereren. Maar op basisniveau zouden beslissingen alleen door de basis zelf, dat wil 
zeggen door werknemers samen kunnen worden genomen (Aartz, 1946).

In een Twitter-sessie over het begrip teacher leadership liet ik me eens ontvallen 
dat ‘radencommunisme verkieslijk zou zijn boven repressieve tolerantie’. Niet ieder-
een in mijn timeline kon dat direct begrijpen of waarderen. Dit hele essay tot nu toe 
is een poging om deze ene tweet van een voetnoot te voorzien. Ik ben geen raden- of 
anderszins een communist, maar ik denk dat dit organisatiemodel, waar onder an-
dere in het vroegere Joegoslavië mee geëxperimenteerd is, aanknopingspunten biedt 
om verder te denken over waar we met de school als brandpunt van de democratie 
heen zouden kunnen gaan.

Ontvlechting
Door een uitzonderlijke geschiedenis heeft het Nederlandse onderwijs een even uit-
zonderlijke structuur. Twee derde van de scholen is bijzonder, en organiseert daar-
mee primair op last van ouders en/of hun religieuze groepen onderwijs op een be-
paalde levensbeschouwelijke of pedagogische grondslag. Het resterende derde deel 
bestaat uit openbare scholen, die voorheen door de gemeente werden  georganiseerd, 
en nu als een vorm van semipublieke dienstverlening zijn ingericht (Visser, 2004, 
Waslander & Hopstaken, 2005). Niettemin is de kern van de macht nog steeds 
op lokaal en regionaal niveau gesitueerd, bij stichtingen en verenigingen, en bij de 
lokale overheid. Over de wenselijkheid van deze soort van vrijheid in het onderwijs 
valt in tijden van postsecularisering veel te zeggen, maar ze is een grondwettelijk ge-
geven en zal dus niet licht verdwijnen. We kunnen artikel 23 daarom maar het beste 
gebruiken om scholen te ‘socialiseren’, dat wil zeggen, hen (weer) in eigenaarschap 
te brengen van ouders, kinderen en docenten.

Dat klinkt nu heel radicaal, als was ik toch een ‘kantelaar’, maar in de prak-
tijk valt het wel mee. Ik denk namelijk dat we het onderwijsbestel in grote lijnen 
gewoon kunnen laten wat het is. In feite is er weinig meer nodig dan een échte 
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terugkeer naar het aloude subsidiariteitsbeginsel – de opvatting dat wat op een laag 
bestuursniveau gedaan kan worden, ook zo veel mogelijk op dat lage niveau gedaan 
moet worden, en wel op een zo laag mogelijk niveau.

Ik ga er dus van uit dat het Ministerie van OCW krachtig blijft bestaan. Zij zal 
een voldoende aanbod aan funderend onderwijs garanderen en dus bekostigen, en 
dat op zijn deugdelijkheid controleren. Daarnaast zal zij vooral faciliterend zijn: 
zorgen voor overleg en afstemming op beleidsniveau tussen verschillende onderde-
len binnen de sector en in belendende gebieden: bedrijfsleven, wetenschap, socia-
le sector enzovoort. Natuurlijk heeft zij de taak om op hoofdlijnen een soort van 
kerncurriculum vast te stellen, en sets van deugdelijkheidseisen waarop de kwaliteit 
gecontroleerd kan worden. Veel meer nog dan nu het geval is zouden beide – criteria 
en kerncurriculum – democratisch gelegitimeerd moeten zijn, dat wil zeggen, het 
resultaat van permanente maatschappelijke debatten. Er zijn manieren om dat op 
gang te krijgen en te houden, waarover zo dadelijk meer. Punt is hier dat het mi-
nisterie zulke deliberatieve processen moet faciliteren en de uitkomsten ervan actief 
moet helpen implementeren.

De verzuilde kaders van het onderwijs vormen – behalve in de Biblebelt mis-
schien, in het islamitische en het evangelische onderwijs – nauwelijks nog een af-
spiegeling van de samenleving c.q. van de religieuze bevindelijkheid van ouders. In 
het po is het zaak dat ouders daarom samen met leraren actief gaan heroverwegen: 
willen wij nog wel deel uitmaken van een negentiende-eeuws confessioneel gebon-
den bestuur? Zo ja, waarom en hoe geven we daar samen vorm aan? En zo nee, wat 
willen we dan, en hoe gaan we dat doen?

Het gaat me er niet per se om het onderwijs te ontzuilen – hoezeer me dat ook 
een goede ontwikkeling zou lijken – maar om herijking en ontvlechting: binnen het 
gegeven kader kunnen scholen – en moeten zij misschien ook wel – opnieuw hun 
plek kiezen, in levensbeschouwelijk en pedagogisch-didactisch opzicht, en daarnaast 
ook op juridisch en bestuurlijk gebied. Belangrijk in dit proces is ook het expliciet 
maken van wat nu veelal impliciet blijft, namelijk dat scholen op het niveau van de 
buurt, de wijk en het dorp, en ook op het niveau van het individu een intrinsieke 
sociale en politieke rol vervullen.

Gemeentes zouden aanjager kunnen zijn van dit proces van herpositionering en 
explicitering, al kan ik me voorstellen dat bij de eerste stapjes ook flink top-down 
wordt gestuurd; scholen en de soms schimmige stichtingen en verenigingen uit 
hoofde waarvan die bestaan kunnen van overheidswege de opdracht krijgen zichzelf 
te ‘herbronnen’ en opnieuw op te richten. Wat het openbaar onderwijs betreft is de 
rol van de gemeenten in de regel duidelijker; daar waar dat niet meer het geval is, 
(dat wil zeggen in de grote steden) moet zij weer effectief onder politieke controle 
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worden gebracht, met andere woorden: zij moet daar in tweede instantie weer een 
zaak van lokale overheden worden. Gerezen onderwijskolossen als OMO, Carmel, 
BOOR en dergelijke zullen daartoe ontmanteld moeten worden, ontvlochten, te-
ruggebracht naar een maat die menselijk, of überhaupt inzichtelijk en bestuurbaar is. 
In eerste instantie zullen scholen, openbaar en bijzonder, in po en vo, misschien ook 
in het mbo, namelijk (weer) een zaak van alle belanghebbenden moeten worden, en 
daarom ook nadrukkelijk voor en door hen worden ingericht en bestuurd.

Op dit laagste niveau stel ik me dat in ‘markttermen’ als volgt voor: gemeenten 
en herijkte bestuurtjes geven de ‘concessie’ voor het onderwijs in buurten, wijken, 
dorpen enzovoort aan maatschappen of collectieven van docenten, die zich erop 
vastleggen dat zonder winstoogmerk en met inachtneming van de diverse belangen 
van individuen, de schoolgemeenschap en haar directe omgeving vorm te geven. 
Het zijn deze maatschappen die het dagelijks bestuur van een school vormen: zij 
geven les en zijn daarnaast eindverantwoordelijke voor hun gezamenlijke inspan-
ningen. Hoeveel administratief personeel ze daarbij aanstellen, wie ze voor hoe lang 
tot teamcoach of teacher leader wensen te zien of te benoemen, is situationeel te 
regelen. Naar model van het Waterschap kent elke school daarnaast een schoolraad. 
Vertegenwoordigers van het docententeam en andere belanghebbenden (jeugdzorg, 
buurt, gemeente, de zuil enzovoort) worden daarin benoemd, de andere helft van de 
zetels is gereserveerd voor namens de ouders gekozen leden, met in het vo ook een 
aantal tieners op het pluche.5

In dichtbevolkte gebieden zal een vergelijkbare structuur op het niveau van ste-
den of zelfs wijken gedupliceerd moeten worden, in meer landelijke gebieden op 
regionaal niveau. In deze bovenschoolse hubs is meer specialistische kennis en ex-
pertise nodig, waardoor je zou kunnen denken aan een dagelijks bestuur van we-
tenschappers, ondersteund door een regioraad met gekozen vertegenwoordigers van 
scholen en vooral veel bekwaam administratief personeel. Ook de grotere belang-
hebbenden – bedrijfsleven, agrarische sector, tertiair onderwijs enzovoort – zullen 
op dit niveau inhaken, dat wil zeggen inspraakbevoegdheid krijgen. Beslismacht of 
verantwoordelijkheid hebben zulke ‘hogere’ instantie nochtans niet, wel beleids-
voorbereidende, bemiddelende, adviserende en logistiek-administratieve functies. 
Een onderzoeker aan de Universiteit van Groningen die in Finsterwolde woont, zo 
stel ik me voor, kan ‘gewoon’ vrij krijgen om burgerdeugd te tonen, hetzij door twee 
dagen per maand op eigen titel deel te nemen aan de openbare schoolraad aldaar, 
hetzij door een dag per week namens de Universiteit zitting te nemen in de School-
raad Groningen-Oost.

Tussen zulke stedelijke of regionale raden en het Ministerie van OCW zitten 
geen sectorraden, geen megabesturen, koepels, adviesorganen, lobby’s, bazen en 
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baasjes, zitten kortom geen papierschuivers meer. Al die bullshit jobs in en rondom 
de sector ruimen we op (Bregman & Frederik, 2015; Graeber, 2013). Heel sneu 
voor de stropdassen, maar wel een fikse besparing, en een verlossing bovenal, voor 
alle andere mensen die in het veld écht werkzaam zijn. Daar komt bureaucratie voor 
terug, zeker weten, maar die is met het slim organiseren van essentiële werkzaamhe-
den wel fors goedkoper.

In de ‘tussenruimte’ tussen boven (overheid) en onder (regio) zullen waarschijn-
lijk de aloude polderpartners blijven opereren: vakbonden, vakleerkrachten, ou-
derverenigingen, lobbyclubs en de onvermijdelijke pedagoochelaars. Ook veel van 
die instituties zouden zich best mogen beraden op hun organisatiemodellen, hun 
functioneren, en vooral op hun concrete bijdrage aan het onderwijs dat ze zeggen 
te dienen. Met het wieden van het zo overwoekerde onderwijsveld zullen dus helaas 
ook veel consultants, strategen, trainers, beleidsbobo’s enzovoort het veld moeten 
ruimen. Niettemin is ook dit ‘middenveld’ welkom aan de grote tafel waaraan in alle 
openbaarheid(!) gesproken wordt over de algemene koers, het curriculum, de grote 
maatschappelijke en pedagogische uitdagingen die ons te wachten staan.

Maar, heb ik sommigen al horen mompelen, wie gaat er dan leidinggeven? Men-
sen hebben toch leiderschap – bezieling, visie, controle, een harde hand – nodig? 
Misschien. Zoals gezegd kan een schoolmaatschap ervoor kiezen zo iemand uit ei-
gen gelederen te kiezen of aan te wijzen, in te huren of om raad te vragen. Ze kan het 
echter ook laten. Een niet-aflatende stroom nochtans matige managementboeken 
bezingt de lof van nu weer eens dit type, dan weer eens dat type van ‘leider’, maar 
wat een leider nu ‘echt’ is, weten we niet. In de jongste hypes gaat het om coachend, 
ja, om pedagogisch leiderschap. Maar behalve dat ik zulk leiderschap op weinig 
plekken zie of ervaar, denk ik oprecht dat het overbodig is. Coachen? Pedagogiek? 
Dat kunnen we zelf en samen wel! Beleidsstukken? Formatieplannen? Dat kunnen 
anderen toch beter en vooral veel goedkoper regelen? Maar nogmaals: het is niet 
aan mij, maar aan maatschappen zelf om hierin keuzes te maken. Belangrijk is dat 
administratie, coaching en begeleiding, planning en dergelijke gedaan worden door 
mensen die dat aantoonbaar goed en tegen een aannemelijk loon kunnen doen, en 
daarbij verantwoording afleggen aan degenen voor wie ze werken, namelijk de lera-
ren, de leerlingen en hun ouders.

Door zo’n combinatie van korte lijnen en kleine schaal met hoge professionele 
eisen aan onderwijsgevenden en daaraan dienstbaar personeel kunnen wendbare 
organisaties ontstaan, die zodanig overzichtelijk, prettig en persoonlijk zijn dat zij 
ten dienste kunnen blijven staan aan datgene waarom het gaat: het democratisch 
opvoeden en onderwijzen van kinderen en jonge mensen.
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Besluit
Ik heb wat tijd genomen om uit te wijden over een alternatief organisatiemodel voor 
het funderend onderwijs. Dat bevat sterk coöperatieve, met nog enige resten van 
corporatieve elementen en probeert het eerdere voorstel van Het Alternatief om het 
systeem te ‘flippen’ radicaal te doordenken. Natuurlijk behoeft een en ander nadere 
uitwerking, discussie, pennenstrijd en ander productief gebakkelei. Daar is ruimte 
voor, maar niet meer zoveel tijd …

Er zullen mensen zijn die roepen dat mijn plan onwerkelijk en utopisch is, niet 
van toepassing op moderne realiteiten. Werkelijkheden, zo luidt het filosofische te-
genargument, bestaan echter vooral uit taal, en die kunnen we met gemak verande-
ren. Wie dat niet overtuigend genoeg vindt, moet weten dat vergelijkbare concepten 
de oorspronkelijke businessmodellen waren van ook grote bedrijven als Reaal, De 
Rabobank, de Engelse en Zwitserse CooP enzovoort. Coöperatie werkt en is weer 
helemaal van deze tijd.

Daar zijn prachtige verhalen over te vertellen, maar die geven ook munitie voor 
het krachtigste tegenargument dat ik kan bedenken: met deze vorm van decentra-
lisering en democratisering van de school zet je de sluizen open voor een verdere 
versnippering van het schoollandschap. Dat kan in haar uitwerking sterk gaan lijken 
op de ‘neoliberale’ (quasi)privatisering van scholen, en daardoor ook weer bijdragen 
aan de groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen hoge en lage inko-
mens. Dat ís een reëel gevaar, waar we goed over na moeten denken. Deels is die 
kloof in Nederland de prijs die we betalen voor de vrijheid van onderwijs – hetgeen 
een belangrijk argument blijft om de verzuiling an sich te heroverwegen. Tegelijk 
heeft die scheiding natuurlijk vooral sociaal-economische en sociaal-ruimtelijke 
oorzaken, zulke die niet ‘even’ kunnen worden opgelost, en zeker niet met onder-
wijsbeleid alleen. Daarom is en blijft ook in dit plan ruimte voor een sterke overheid 
die met bescheiden ambities belangrijke beleidskaders blijft stellen.

Maar toch: radicaal gedecentraliseerde, gesocialiseerde scholen houden de sociale 
status quo mogelijk in stand, maar tegelijk dragen zij wel gerichter bij aan de buurt, 
aan de ontwikkeling van de kinderen, de ouders en de docenten die daar wonen en 
werken. Bovenal geven zij in zo’n systeem op het gepaste niveau en op de gepaste 
schaal vorm, niet alleen aan goed onderwijs door zelfbewuste professionals, maar 
ook aan de publieke ruimte om dat goede onderwijs en het bestuur daarvan de-
mocratisch te blijven definiëren en te legitimeren. In een samenleving die open wil 
zijn en wil blijven, en die meer echte autonomie voor haar burgers wil, is dat een 
noodzakelijke stap.
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In de strijd om de zekering van de menselijke existentie zal duidelijk worden dat 
de allerlaatste zekerheid in de mensen zelf besloten ligt. De mate waarin zij in 
staat zijn de gegevenheden van hun respectievelijke, hun toevallige maatschap-
pelijke Zijn af te schudden en uit zichzelf de voorwaarden te scheppen voor een 
sociale vernieuwing zal beschikken over hun lot.

Carl Steuermann, Der Mensch auf der Flucht (1932)

Met dank aan Ronald Buitelaar, Errol Ertugruloglu, Frans Kusters, Titus Meeuwi-
sen, Menno Vaas, Simon Verwer en Dick van der Wateren voor hun waardevolle 
kritiek op een eerdere versie.

Noten
1. Het beeld is onder andere populair gemaakt in de veelbejubelde, maar zelden goed geanalyseerde 

TED talk van Ken Robinson.

2. De ‘IJzeren wet van het Liberalisme’, zo schrijft economisch antropoloog David Graeber, zorgt er 

immers voor dat elke poging om bureaucratie ‘marktlogisch’ in te dammen voor meer bureaucra-

tie zorgt (Graeber, 2015; vgl. Visser, 2015b).

3. Hoewel éénpitters natuurlijk ook nog een veelvoorkomend verschijnsel zijn. 

4. Citaat ontleend aan VPRO Tegenlicht: De Onderwijzer aan de Macht (uitgezonden op 1 febru-

ari 2015).

5. Lidmaatschap is (bijvoorbeeld) beperkt tot drie jaar, houdt op wanneer het kind van school 

gaat en wordt voor twee dagen in de maand tegen een modaal uurloon – belastingvrij – vergoed, 

ofwel als maatschappelijke stage van de leerling afgetekend.





Conclusies

De ladder naar autonomie

René Kneyber & Jelmer Evers

In het eerste deel van Het Alternatief schetsten we een toekomst voor het Nederlands 
leraarschap die werd gekenmerkt door collectieve autonomie. Aan de ene kant rie-
pen we de overheid op om meer vertrouwen te tonen naar docenten, aan de andere 
kant riepen we leraren ook op om gebruik te maken van de ruimte die er al was: 
tenslotte kan de overheid leraren makkelijker vertrouwen en ruimte bieden als zij 
kunnen laten zien dat ze de reeds geboden ruimte op een goede manier invullen.

Twee jaar na dato constateren we in deze nieuwe bundel echter dat leraren onvol-
doende in beweging komen. Er is dus niet per se iets mis met de hoeveelheid ruimte 
of de ruimte die leraren hebben, maar met de mate waarin ze in staat zijn om van 
die geboden ruimte gebruik te maken.

Waarom lukt het een kleine groep docenten en scholen wel, terwijl anderen daar 
niet in slagen? Vermoedelijk omdat niet iedereen een Baron von Münchhausen is 
die zich aan zijn eigen vlecht uit het moeras kan trekken. Priestley, Biesta en Robin-
son schetsten in deze bundel het onderwijs als zo’n zuigend moeras, de Haagse reto-
riek over ruimte en vertrouwen ten spijt: negatieve ervaringen met de Onderwijsin-
spectie, top-down-hervormingen en -management zorgen ervoor dat de leraar anno 
2015 zijn of haar handelingsvermogen is verloren. Het is in deze situatie niet meer 
afdoende dat een staatssecretaris of een minister, of wie dan ook, leraren oproept 
om de ruimte te pakken. Het handelingsvermogen aanwakkeren is een preciezere 
onderneming verworden: het vraagt om wijzigingen in de cultuur en de structuur 
van scholen en van het onderwijs in zijn geheel. In deze conclusie willen we daartoe 
aanbevelingen doen.

1. Weg met de strikte scheiding tussen het hoe en het wat
Meer autonomie, daar kan niemand tegen zijn. Er is echter een groot verschil tus-
sen collectieve autonomie, waarin mensen autonoom zijn, maar beschikken over 



136 CONCLUSIES: DE LADDER NAAR AUTONOMIE

veel horizontale dwarsverbanden (zie ook aanbeveling 3) en individuele autonomie, 
waarin mensen als concurrenten tegen elkaar worden opgezet. Individuele auto-
nomie is een verleidelijk, maar tekortschietend idee (Hargreaves, 2016), en onge-
breideld vertrouwen is zeker geen antwoord op de complexe sturingsopdracht waar 
het onderwijs voor staat (zie ook de bijdrage van Van Gurp, Van Rees en Six deze 
bundel).

Het zet aan tot denken over de strikte scheiding tussen het hoe en het wat dat 
in Nederland wordt gehanteerd. De overheid gaat over wat er bereikt moet worden, 
en scholen over hoe ze dat willen bereiken. In theorie klinkt dit als een goede gang 
van zaken, maar in de praktijk zijn er veel problemen. We kunnen misschien beter 
stellen: ideologisch klinkt het goed, maar in de praktijk pakt deze neoliberale bestuurs- 
ideologie even desastreus uit als de neoliberale performativiteitscultuur waar we eer-
der tegen geageerd hebben.

Dat valt op te maken uit allerlei recente, ‘kleine’ details: zo trok de overheid 
bijvoorbeeld 150 miljoen euro uit om drieduizend startende leerkrachten aan een 
baan te helpen, maar kan ze vanwege de lumpsumbekostiging niet meer achter-
halen hoe dat geld werd besteed, en kan ze ook niet eisen dat publiek geld op de 
daartoe bestemde wijze wordt ingezet. Datzelfde overkwam ook de 1,2 miljard euro 
die de overheid uittrok voor de professionalisering van docenten in 2014, meer 
dan achtduizend euro per docent, waarvan de besturen vermoedelijk slechts zo’n 5 
procent aan dit doel hebben besteed. Dit verwijt is echter moeilijk hard te maken, 
simpelweg omdat de gegevens daartoe ontbreken. De neoliberaal zal als antwoord 
hierop natuurlijk pleiten voor meer transparantie – de logische vervolgstap in de 
neoliberale agenda – maar transparantie is geen vervanging voor vertrouwen (Har-
greaves, 2016). Het punt is daarom niet dat besturen ‘publieke verantwoording’ 
moeten afleggen, het punt is dat het deze semiprivatisering van de publieke sector 
op zich ondeugdelijk is, en dat de overheid hiermee haar verantwoordelijkheid voor 
deugdelijk onderwijs verkwanselt. Bij de bovengenoemde thema’s van de startende 
leerkrachten en de professionalisering zien we dat besturen zich verliezen in hun 
individuele autonomie en geen beslissingen meer maken die ten goede komen aan 
het hele systeem. Als dat zo is dan moet de overheid hier de regie gaan nemen: een 
voldoende instroom van kwalitatief goede leerkrachten op de arbeidsmarkt en wer-
ken aan de kwaliteit van de reeds zittende leerkrachten zijn nu juist onderwerpen 
die dusdanig van belang zijn dat de overheid zich voorschrijvend mag opstellen 
(Onderwijsraad, 2012).

Nog een voorbeeld: Hoewel we aan de ene kant erg gelukkig zijn dat ‘ons’ idee 
van een innovatiefonds uit Het Alternatief werkelijkheid is geworden in de vorm van 
een Lerarenontwikkelfonds, vinden we de noodzaak ervan een perfecte illustratie 
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van dit systeemfalen: besturen kregen allang geld om innovatieve ideeën van leraren 
te ondersteunen, maar hebben dat simpelweg nooit voor dat doel ingezet.

Nog schrijnender dan deze problemen op het financiële macroniveau zijn de 
problemen met de hoe/wat-scheiding op het niveau van de lespraktijk. Slechts in 
de wildste fantasieën is het mogelijk om een Rekentoets te ontwerpen, geld over te 
maken naar schoolbesturen en er dan van uit te gaan, of zelfs te eisen, dat scholen 
hun rekenonderwijs op orde brengen. Dat er her en der wat scholen zijn die van de 
weeromstuit wel aan de norm van de toets kunnen voldoen, mag natuurlijk nooit 
retorisch worden ingezet om falend beleid van legitimering te voorzien. De realiteit 
is immers natuurlijk dat rekenonderwijs niet op een dergelijke wijze geïmplemen-
teerd kan en, in termen van beleidsfatsoen, mag worden. Rekenonderwijs in het 
vo, bijvoorbeeld, is geen simpele taak waarbij weinig discussie is over wat een ‘goed’ 
resultaat is, zodat een prestatieafspraak afdoende is als sturingsmiddel. In feite draait 
het om een taak van hoge complexiteit waar – zacht uitgedrukt – verhitte discussie 
bestaat over wat een ‘goed’ resultaat is. Zoals Van Gurp, Van Rees en Six in deze 
bundel schetsen, is daarbij niet alleen sturing van de overheid noodzakelijk, maar 
ook de lokale expertise van de docent. Als die lokale expertise niet aanwezig is, dan 
zal deze eerst ontwikkeld moeten worden.

Het is, zoals ze in Ontario, Canada, zouden zeggen – waar het rekenonderwijs 
overigens wel succesvol, en zonder al te veel politieke kleerscheuren, geïmplemen-
teerd is – een kwestie van pressure en support. Natuurlijk moet de overheid soms 
druk uit oefenen als ze iets wil bereiken, maar diezelfde overheid moet ook klaar-
staan om ondersteuning te bieden om scholen verder te helpen. En als die overheid 
ook geen idee heeft hoe rekenonderwijs moet worden geïmplementeerd, dan is het 
verstandig om eerst een kleinschalig experiment te organiseren om expertise te ont-
wikkelen, voordat het rekenonderwijs op grotere schaal wordt uitgerold.

Als het ministerie er al niet in slaagt om rekenonderwijs succesvol te implemen-
teren, hoe is het dan van plan om dat te doen rond de veel complexere implemen-
tatieopdracht van de 21e-eeuwse vaardigheden? Ook hier is het van belang om de 
te strikte scheiding tussen het hoe en het wat te heroverwegen. Priestley, Biesta en 
Robinson schetsen een afdoende antwoord: scholen en/of leraren moeten de ruimte 
krijgen om keuzes te maken binnen beleidskaders, en scholen moeten – wederom – 
ondersteuning ontvangen, bijvoorbeeld door middel van een professionele enquiry 
tussen docenten en wetenschappers om de beleidskaders in te vullen, zodat ze aan-
sluiten bij de problematiek waar leraren in de school tegen aanlopen. Het geeft aan 
dat beleid en praktijk dialogisch tot stand moeten komen, binnen niet-hiërarchi-
sche ruimtes.

Alderik Visser geeft hiertoe in deze bundel een voorzet voor een interessant, al-
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ternatief bestuursmodel. Of hij hiermee de oplossing te pakken heeft, is de vraag, 
maar dat het huidige semigeprivatiseerde stelsel sterk aan een vernieuwing, een 
opschoning en in zekere zin aan een democratisering toe is, is volstrekt duidelijk: 
binnen de huidige bestuurlijke inrichting is het wellicht mogelijk om de status quo 
van de onderwijskwaliteit te handhaven, maar een daadwerkelijke en fundamentele 
verbetering is volstrekt onmogelijk.

2. Schoolleiders, stop met organiseren (en doe iets nuttigs met je tijd)
In het eerste deel van Het Alternatief hielden we nog een pleidooi voor de afschaf-
fing van de schoolleider, maar de realiteit van de zelfsturende teams wijst uit dat 
de schoolleider voorlopig nog een noodzakelijk – en hardnekkig! – onderdeel van 
scholen zal blijven, enerzijds wellicht omdat de manier waarop we in Nederland 
onderwijs hebben georganiseerd daarom vraagt, maar anderzijds vanwege de fun-
damentele menselijke behoefte aan een klop op de schouder of een waakzaam oog. 
In het internationale discours rond lerarenbeleid zien we bovendien, na een periode 
waarin de focus strikt op de kwaliteit van leraren lag, nu de aandacht verschuiven 
naar de schoolleider als hefboom voor onderwijskwaliteit (Fullan, 2014; Pont, Nu-
sche & Moorman, 2008). Ook zien we inmiddels dat de relatie van de schoolleider 
met de leerkracht van belang is in de ontwikkeling van beroepstrots onder leraren 
(CNV Onderwijs, 2015). Bovendien schetsen Priestley, Biesta en Robinson in deze 
bundel hoe schoolleiders die werken aan horizontale relaties binnen de school bij-
dragen aan het handelingsvermogen van leraren. Kortom: wat een schoolleider doet 
en hoe hij dat doet, is van belang.

Vanuit een beleidsperspectief is de kwaliteit van de schoolleider in Nederland pas 
recentelijk ook onderwerp van gesprek. Zo schreef de Onderwijsinspectie in 2014:

Ze hebben draagvlak in hun team, bouwen vertrouwen op, kennen hun 
omgeving en bevorderen professionalisering van hun leraren. Daarentegen 
hebben ze moeite met enkele andere aspecten van kwalitatief goed school-
leiderschap, zoals het anticiperen op risico’s en dilemma’s, het oplossen van 
complexe problemen en het doelgericht gebruiken van gegevens om de 
school te verbeteren. Waarschijnlijk verklaart dit mede waarom de kwali-
teitszorg op veel scholen al lange tijd stagneert. 

(Inspectie van het onderwijs, 2014)

In de internationale studie van de OESO TALIS (2013) komt diezelfde Nederland-
se schoolleider uitdrukkelijk slecht uit de bus: van al zijn internationale collega’s 
besteedt de Nederlandse schoolleider de meeste tijd aan administratie en vergade-
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ringen.
Het zou natuurlijk mooi zijn als de schoolleider daadwerkelijk een belangrijke 

bijdrage zou gaan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en onderwijskundig 
leiderschap gaat tonen, maar de kwestie in deze verschuivende discussie – zeker ook 
in de internationale context – is natuurlijk voor wie de leidinggevende leiding geeft. 
Is de schoolleider daarbij dienend aan de overheid en wordt hij daarbij ondersteund 
door zijn team, of is hij – in de ‘geflipte’ variant – dienend aan het team en wordt 
hij daarbij ondersteund door de overheid? Gezien het feit dat schoolleiders hun taak 
nu vooral opvatten als het organiseren van onderwijs, moeten we ons ook afvragen 
hoe zij omgaan met het distribueren van hun leiderschap: gaat het hierbij echt om 
het pedagogisch en/of didactisch leiderschap, of verwordt het tot het simpelweg 
distribueren van bureaucratie (Bangs & Frost, 2016) en vergaderingen?

Daarnaast heeft de leidinggevende ook de essentiële taak om het gesprek aan te 
jagen over de visie van de school. Eerder werd al duidelijk dat het handelingsver-
mogen van leraren groeit naarmate zij meer aspiraties voor de toekomst hebben, op 
korte of lange termijn. In De staat van de Leraar (Inspectie van het onderwijs, 2015) 
werd echter duidelijk dat het daarmee slecht gesteld is. Met de stelling: ‘Leraren 
hebben een kritische onderzoekende houding waarmee ze hun eigen onderwijsaan-
bod en onderwijskundig handelen onderzoeken en verbeteren’ is 31,7% van de lera-
ren het oneens en is slechts 25,5% het eens, terwijl 94,7% dat wél ziet als het ideaal. 
Of nog zo’n vraag: ‘Het team voelt zich eigenaar van de koers van de school.’ 42,5% 
van de leraren is het ermee oneens, slechts 21,2% is het ermee eens.

Ook hier zien we de uitwassen van de neoliberalisering van het onderwijs te-
rugkomen: waarom en waartoe de docent het werk doet, is minder van belang dan 
de rauwe output, de schoolresultaten. De school is daarmee van een institutie van 
waarden verworden tot een quasibedrijf dat de klant bedient of bepaalde opbreng-
sten moet leveren. Het ontwikkelen van een breed gedeelde visie op onderwijs en 
opvoeding is daarom centraal aan ons alternatief tegen een afrekencultuur.

Met zo’n visie als uitgangspunt zouden schoolleiders zich veel meer hands-on met 
het onderwijs moeten bemoeien: betrokken zijn bij het gezamenlijk voorbereiden 
van lessen, lessen bezoeken en feedback geven op wat er in die lessen gebeurd is. 
Ook hier geldt dus wat we reeds als eerste aanbeveling presenteerden: schoolleiders 
kunnen niet slechts volstaan met het doorgeven van wat er moet gebeuren, ze heb-
ben wel degelijk een verantwoordelijkheid en belang bij hoe het gebeurt. Ook hier 
is het dus niet van belang om uiteindelijk te meten wat de output van het gegeven 
onderwijs is, maar moet de schoolleider dialogisch en niet-hiërarchisch betrokken 
zijn bij hoe het onderwijs gevormd wordt en wat er uiteindelijk verlangt wordt, dat 
wil zeggen: wat willen jullie als leraren, hoe maak je dat inzichtelijk of aantoonbaar, 
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en hoe zijn jullie van plan om dat te bereiken? Dat zal bij een aantal vooruitstre-
vende docenten wellicht niet nodig zijn, maar in grote lijnen hebben leerkrachten 
meer grenzen, meer kaders en meer beperkingen nodig om daadwerkelijk tot een 
verbetering of innovatie van hun onderwijs te komen.

Docenten dialogisch betrekken is niet enkel een kwestie van cultuur, maar voor-
al ook van structuur. De positie van leerkrachten kan binnen de school versterkt 
worden door hen niet alleen medezeggenschap, maar daadwerkelijke zeggenschap 
te bieden, zoals we in deze bundel bijvoorbeeld konden zien op de Vrije School in 
Utrecht, zodat leraren daadwerkelijk eigenaarschap kunnen ervaren over de richting 
en inrichting van de school, in samenspraak met de schoolleider. Op een aantal 
scholen wordt daartoe inmiddels ook geëxperimenteerd met een onderwijskundige 
senaat: leraren en schoolleiders bepalen samen het beleid. Een belangrijk onderdeel 
van zo’n nieuwe structuur is dat schoolleiders geëvalueerd worden door leraren, leer-
lingen en ouders, en dat het op die manier ook duidelijk is op wie de werkzaamhe-
den van schoolleiders zich dienen te richten (Van Vugt & Wildschut, 2014).

De hernieuwde aandacht voor de schoolleider is noodzakelijk, maar draagt te-
gelijkertijd een gevaar met zich mee. De roep om professionalisering, om ‘krachtig 
schoolleiderschap’, wordt steeds groter, en met name vanuit de sectorraden worden 
enthousiast scholingstrajecten en intervisietrajecten vormgegeven. Het betreft hier 
echter opleidingen van schoolleiders onderling, terwijl versterking van het school-
leiderschap vraagt om een traject waarin schoolleiders en leraren gezamenlijk een 
traject doorlopen om zich die dialoog eigen te maken. Als we door deze hernieuwde 
aandacht voor krachtig schoolleiderschap nieuwe koningen in hun domein maken, 
zijn we niets opgeschoten.

3. Een nieuw paradigma voor leraarschap: de netwerkleraar
Dat de solistische leraar, die de deur achter zich dichttrekt en zijn lessen geeft, zijn 
langste tijd heeft gehad, mag na het lezen van deze bundel (en zijn voorganger) dui-
delijk zijn. Wie zich wil wapenen tegen een afrekencultuur en een cultuur waarin 
het leraarschap de speelbal is van de politieke en publieke opinie zal zich als een pro-
fessional moeten opstellen. Dat een docent die de deur dichttrekt voor zijn collega’s 
geen professional maar slechts een amateur mag worden genoemd is duidelijk, maar 
de plicht tot en van professionaliteit reikt verder: leraren moeten niet alleen bezig 
zijn met het verbeteren van de eigen praktijk en die van de naaste collega’s, maar ook 
betrokken zijn bij de vormgeving van de schoolomgeving waarbinnen geopereerd 
wordt, en hun verantwoordelijkheid nemen jegens de omgeving van die omgeving. 
Het is natuurlijk evengoed amateurisme om de deur van het schoolgebouw dicht te 
trekken en te mopperen over ‘Den Haag’, terwijl er voldoende kansen te benutten 
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zijn om het beleid te beïnvloeden. Die kansen, leert de ervaring, worden slecht 
benut. Wat we met de notitie Samen Leren hebben aangetoond, los van de kritiek 
die mogelijk is op de inhoud, is dat er een enorm potentieel ligt voor de beroeps-
groep om beleid te beïnvloeden waar door andere partijen geen gebruik van wordt 
gemaakt.

Daarbuiten blijft ons pleidooi overeind om de eer van het beroep hoog te hou-
den. Door als beroepsgroep zorg te dragen voor de kwaliteit van het leraarschap 
voorkomt men de ongewenste bemoeienis van anderen (Jansen, 2013). Voor de 
nabije toekomst houdt dat in dat er een professionele standaard moet komen, waar-
in omschreven staat waaraan iedere leraar moet voldoen. Aangezien dit door de 
beroepsgroep zelf ontworpen moet worden, is het van belang dat zo veel mogelijk 
leraren hieraan meewerken.

Een fundamenteel onderdeel van deze standaard, dat in deze bundel langzaam 
kenbaar wordt, en met name in de bijdrage van Frank Cornelissen, is een nieuw 
paradigma van de leraar als netwerkleraar (zie ook De Vijlder, 2015). Een netwerk 
is niet alleen van belang voor een individuele leraar, omdat hij of zij via dit netwerk 
toegang heeft tot kennis en, in het geval van Haagse contacten, beleid kan beïnvloe-
den. Evengoed heeft Den Haag belang bij netwerkende leraren, omdat deze beter 
in staat zijn om beleid tot praktijk te maken. Een netwerkleraar (ook als leraar-on-
derzoeker, leraar-ambtenaar, leraar-adviseur enzovoort) is de belichaming van een 
lerend systeem, en schoolleiders hebben om navenante redenen ook baat bij de 
leraar als netwerkleraar.

In eerste instantie dienen interventies zich dan ook te richten op het verbreden 
en het vergroten van netwerken, maar dat is nu verre van de realiteit. Het is verba-
zingwekkend om in de bijdrage van Marco Snoek in deze bundel te lezen dat een 
masteropleiding van leerkrachten vooral wordt toegekend omdat het goed zou zijn 
voor de docent – ‘goed voor jou’ – in plaats van dat schoolleiders dit zien als goed 
voor de school: ‘goed voor ons’. In de praktijk wordt het docenten bovendien moei-
lijk gemaakt om activiteiten buiten de school te ontwikkelen; dat is kennelijk vooral 
lastig – daar gaan we weer – in termen van organisatie: men valt over de uitval van 
lessen, kosten en het gedoe met de vervanging, terwijl er onvoldoende word stilge-
staan bij de toegevoegde waarde die een docent met een sterk netwerk kan hebben 
voor de school. Al helemaal bedroevend is dat er van de kennis en het netwerk die de 
leraarambtenaren hun school inbrengen vrijwel geen gebruik wordt gemaakt, zoals 
in deze bundel te lezen is. We constateerden dit probleem al in het eerste Alternatief, 
waarin bleek dat leraren die masteropleidingen deden vaak maar van school veran-
derden, omdat ze hun nieuwe kennis op hun oude school niet konden toepassen.

Ook voor het innovatieve vermogen van het Nederlands onderwijs zijn derge-
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lijke netwerken van belang. Van Schaik en Vos wijzen er in deze bundel op dat het 
niet zozeer draait om de aard en de vorm van de innovaties, maar dat met name van 
belang is hoe deze innovaties met elkaar verbonden zijn.

Dat leraren over het algemeen over slecht ontwikkelde netwerken beschikken, 
is niet per se het gevolg van een gebrek aan het vermogen van individuele actoren, 
maar vooral een kwestie van een gemankeerde cultuur en structuur: een cultuur 
waarin het er niet toe doet of je over netwerken beschikt en een structuur die de 
ontwikkeling van netwerken eerder beperkt dan stimuleert. Het ontwikkelen van 
netwerken wordt simpelweg niet gezien als onderdeel van het werk van leraren. Het 
zou goed zijn als leraren daadwerkelijk wekelijks tijd zouden krijgen om hun net-
werken te onderhouden, door lessen van anderen te bezoeken, samen lessen voor te 
bereiden, naar professionaliserings- of beleidsontwikkelende bijeenkomsten te gaan 
en hun inzichten veelvuldig te delen. Met name als de overheid richting een meer 
dialogisch model van beleidsontwikkeling en -implementatie wil gaan, is het van 
belang om leraren daartoe te faciliteren in tijd. In andere landen, zoals Singapore, is 
die tijd er wel, dus waarom zou dat in Nederland niet mogelijk zijn?
Deze beweging zou bovendien versterkt kunnen worden door leraren in deeltijd 
posities buiten de school te kunnen bieden; niet alleen in het kader van interessante 
carrièrepaden, maar ook richting een mobiliteit van kennis en professioneel kapitaal 
(Hargreaves & Fullan, 2012; Ng, 2016). Hierbij is het essentieel dat er fysieke plek-
ken bestaan waar leraren van verschillende scholen, wetenschappers en andere stake-
holders elkaar kunnen ontmoeten op een basis van gelijkheid, waarin de praktijk als 
essentiële pilaar wordt gezien. Dat kan in de vorm van een daadwerkelijke baan of 
functie, maar een belangrijke rol hierin zien wij weggelegd voor lerarenopleidingen. 
Zij zouden in de regio een prominente rol kunnen vervullen, in de opleiding en na-
scholing van leraren. Het zou daarbij goed zijn als er veel meer leraren die nog voor 
de klas staan op een lerarenopleiding zouden lesgeven. Een lerarenopleiding zou 
zodoende veel meer als een regionaal professioneel centrum kunnen opereren. We 
beseffen echter ook dat de lerarenopleidingen zo’n functie nu totaal niet vervullen: 
het zijn voornamelijk geïsoleerde en gemankeerde – we chargeren enigszins – be-
voegdheidsfabrieken. In zekere zin zou het onderwijs er daarom bij gebaat zijn om 
de lerarenopleiding uit de hbo- en wo-structuur te halen en in te richten als rijksaca-
demies (Hooge, 2014). Pijnlijk, maar zeer noodzakelijk, want het is verontrustend 
dat nu slechts private initiatieven als de Nederlandse School deze systeemfunctie op 
zich willen en kunnen nemen.
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De ladder naar autonomie
We eindigen dit boek dus met een paradoxale boodschap. In het vorige deel schetsen 
we hoe collectieve professionele autonomie een belangrijke impuls kan zijn voor het 
verbeteren van het onderwijs. In dit deel constateren we echter dat die realiteit ver 
weg is. Ten eerste betalen docenten de prijs voor een individuele autonomie die is 
belegd op het verkeerde niveau – het bestuursniveau – en ten tweede beschikt een 
groot deel van de docenten over zo weinig handelingsvermogen dat een betere inka-
dering van de ruimte noodzakelijk wordt. Dit kan zowel gerealiseerd worden door 
een andere rol van de overheid als ook door een andere rolopvatting van schoollei-
ders. Verder kan dit handelingsvermogen ook worden aangemoedigd door bewust 
te investeren in het netwerk van leraren.

Hoewel ze niet uitputtend zijn, is het onze overtuiging dat dergelijke ingrepen 
ervoor kunnen zorgen dat leraren meer in een positie komen waarin ze collectieve 
autonomie kunnen dragen; het onderwijs kan naar ons idee nog steeds het beste 
worden vormgegeven als een praktijk waarin leraren gaan over het hoe en het wat; 
onze boodschap is er dus een van zowel revolutie als evolutie, en zowel een kwestie 
van het individu als van het collectief. We eindigen daarom wederom met de woor-
den van Hillel de Oudere, het leitmotiv van deze reeks: ‘Als ik niet in mijn naam 
spreek, wie ben ik dan? En als wij onze stem niet laten horen, wie zal het dan doen? 
En als we dat nu niet doen, wanneer dan wel?’
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