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1 Inleiding 

 

1.1 Aanleiding onderzoek 

In deze publicatie wordt nagegaan hoe schoolleiders leidinggeven aan onderzoekend en ontwerpend 

leren in het basisonderwijs. Aan de hand van drie portretten van schoolleiders en leerkrachten wordt 

het ontwikkelen van een visie ten aanzien van onderzoekend en ontwerpend leren, ontwikkelen van 

leerkrachten, herinrichten van de school en het leidinggeven aan het onderwijsprogramma in beeld 

gebracht. 

 

De portretten zijn samengesteld op basis van uitvoerige interviews met de betrokken schoolleiders en 

leerkrachten van drie basisscholen. De portretten zijn gebaseerd op authentieke verhalen. Er is veel 

gepubliceerd over leiderschap, maar er zijn nauwelijks publicaties te vinden die ingaan op 

ervaringsverhalen van schoolleiders en leerkrachten. Terwijl juist die verhalen veel inzichten kunnen 

bieden in datgene wat er daadwerkelijk gebeurt en hoe dat door de betrokkenen wordt gewaardeerd.  

Op basis van zulke verhalen brengen we in deze publicatie onderwijskundig leiderschap in kaart op de 

drie scholen. De portretten kunnen schoolleiders en leerkrachten helpen om een beeld te vormen over 

leidinggeven aan onderzoekend en ontwerpend leren. Daarbij is een portret ook een hulpmiddel voor 

scholen om beter zicht te krijgen op de sterke punten en mogelijke ontwikkelpunten binnen de eigen 

school.  

 

1.2 Waarom een portret van onderwijskundig leiderschap? 

De versterking van onderwijskundig leiderschap is een belangrijk thema in het onderwijs. Met 

onderwijskundig leiderschap wordt leiderschap bedoeld dat van invloed is op het leren van leerlingen in 

de scholen (Geijsel, 2015; Imants, 2010; Leithwood et al., 2006). Betere leerresultaten komen onder 

andere tot stand door onderwijskundig leiders die leerkrachten in staat stellen om zich professioneel te 

ontwikkelen (Geijsel, 2015, Imants, 2010). Daarnaast is bekend dat professionele ontwikkeling van 

leerkrachten kan leiden tot onderwijsvernieuwingen en organisatorische veranderingen in de school 

(Sleegers, Geijsel & Van den Berg, 2002). Goed onderwijskundig leiderschap draagt bij aan een 

succesvolle implementatie van onderwijsvernieuwingen, zoals onderzoekend en ontwerpend leren, 

doordat het van invloed is op de ontwikkeling van leerkrachten en het leren van leerlingen.  

 

Vaak verwachten we van een schoolleider of directeur1 dat het onderwijskundig leidinggeven vanzelf 

gaat, maar daar lijkt meer voor nodig te zijn. Door in een school onderwijskundig leiderschap in kaart te 

brengen, kan er onder schoolleiders en leerkrachten of docenten2 een beeld ontstaan over hoe dat wel 

                                                           
1 In deze bijdrage zijn de woorden schoolleider en (school)directeur uitwisselbaar 
2 In deze bijdrage zijn de woorden docent en leerkracht uitwisselbaar 
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of niet werkt in hun school. Het proces van onderwijskundig leiderschap wordt op deze manier 

blootgelegd. Dit biedt schoolleiders beter zicht op welke aspecten van onderwijskundig leiderschap 

goed verlopen en welke ontwikkelpunten aandacht verdienen.  

Leiderschapspraktijken  

Scholen hebben drie kernfuncties (kwalificatie, socialisatie, en subjectivering (Biesta, 2012). Leiderschap 

binnen scholen is erop gericht deze kernfuncties zo optimaal mogelijk tot uiting te laten komen. 

Eenvoudiger gezegd, bij leiderschap gaat het om de vraag welke praktijken van onderwijskundig 

leiderschap leiden tot beter leren en tot betere leerresultaten? Leithwood et al. (2004) beschrijven op 

basis van onderzoek drie groepen van praktijken die de kern van succesvol onderwijskundig leiderschap 

vormen: richting geven, leraren (mensen) helpen ontwikkelen en het inrichten van de school. Leithwood 

et al. (2006) voegen er later een vierde praktijk aan toe, namelijk het leidinggeven aan het 

onderwijsprogramma. Imants (2015) werkt de vier praktijken in zijn werk als volgt uit.  

 

(1) Ontwikkelen van een visie en aangeven van richting: ontwikkelen van een gedeelde visie; stimuleren 

en accepteren van groepsdoelen; uitdragen van hoge verwachtingen van ‘performance’. 

(2) Begrijpen en ontwikkelen van leraren (mensen): voorzien in individuele steun en belangstelling; 

versterken van intellectuele ontwikkeling; voorleven van waarden en gedrag.  

(3) Ontwikkelen en (her)inrichten van de organisatie: stimuleren van een cultuur van samenwerking; 

restructuring en reculturing; ontwikkelen van productieve relaties met ouders en de gemeenschap; 

verbinden van de school met de maatschappij. 

(4) Leidinggeven aan het onderwijsprogramma: plaatsen van goede leraren op de juiste plek; voorzien in 

ondersteuning voor leraren; monitoren van het onderwijsleerproces en processen in de school; 

afschermen van leraren tegen storende invloeden. 

 

Daarnaast geven Leithwood et al. (2006) en Day et al. (2010) in hun werk aan dat succesvolle 

schoolleiders bij de uitvoering van deze praktijken rekening dienen te houden met de situatie. Ze 

handelen contextgevoelig. Zo zal in een school waar veel weerstand is tegen verandering, eerst de 

nadruk liggen op het wegnemen van de weerstand.  

 

In drie portretten brengen we het onderwijskundig leiderschap in drie basisscholen in beeld door te 

kijken naar de vier leiderschapspraktijken (Leithwood et al., 2006). De centrale vraagstelling in de 

portretten is: op welke wijze krijgen leiderschapspraktijken, in de ogen van zowel de schoolleider als 

leerkrachten, vorm in de context van onderzoekend en ontwerpend leren in het basisonderwijs? Alvorens 

de drie portretten weer te geven, staan we eerst kort stil bij de vernieuwing waaraan leidinggegeven 

wordt: onderzoekend en ontwerpend leren. 
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1.3 Onderwijsvernieuwing: onderzoekend en ontwerpend leren 

We beschrijven hier kort de onderwijsvernieuwing, onderzoekend en ontwerpend leren, in het 

basisonderwijs. Hiervoor verwijzen wij naar een recent uitgevoerde literatuurstudie over dit concept in 

het kader van het TechYourFuture onderzoek ‘Loopbaanoriëntatie en -begeleiding ter bevordering van 

talentontwikkeling en technologie in het beroepsonderwijs’ (Ritzen, Olde Daalhuis, Rikkerink & Kienhuis, 

2016). We geven hieronder een beknopte samenvatting, als schets van de context van dit onderzoek 

naar leiderschapspraktijken.  

Onderzoekend en ontwerpend leren kent twee didactische werkvormen, te weten onderzoeken en 

ontwerpen (zie Figuur 1 ). Naast de vele overeenkomsten in fasen van beide werkvormen, ligt aan beide 

processen een essentieel ander uitgangspunt ten grondslag. In het geval van ontwerpen gaat het over 

het ontwerpen van een concreet product en bij onderzoeken staat het opdoen van kennis centraal (de 

Beurs, 2003; in van Graft & Kemmers, 2007). Beide komen bij onderzoekend en ontwerpend leren aan 

bod. 

 

 
Figuur 1: Onderzoekend en ontwerpend leren (van Graft & Kemmer, 2007, p. 23). 

Wil onderzoekend en ontwerpend leren leiden tot effecten en leerresultaten van leerlingen, dan wordt 

van de leerkracht een actieve rol verwacht. Deze bestaat uit het bieden van een heldere opbouw van 

taken, het geven van gerichte feedback, het geven van voorbeelden (Alfieri et al., 2011), maar ook het 

gericht begeleiden van het samenwerkingsproces tussen leerlingen (Van Schaik, Oers & Terwel, 2010; 

Kirschner, Sweller & Clark, 2006). 
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2 Onderzoeksmethode: de schoolleider en leerkrachten aan 
het woord 

 

In dit hoofdstuk geven we kort het verloop van ons onderzoek weer. Binnen iedere school is onderzoek 

gedaan in de vorm van vier afzonderlijke interviews - twee met de schoolleider en twee met een groepje 

leerkrachten - waarin uitspraken zijn verzameld over de vier leiderschapspraktijken. Er is gekozen voor 

kwalitatief onderzoek, omdat de nadruk ligt op betekenissen, ervaringen en gezichtspunten van 

schoolleiders en leerkrachten ten aanzien van onderwijskundig leiderschap bij de invulling aan 

onderzoekend en ontwerpend leren. 

De vier interviews zijn met toestemming van de respondenten opgenomen en woord voor woord 

(verbatim) uitgewerkt in verslagen. Het eerste gesprek met beide respondenten was open en 

ongestructureerd, het had als doel de respondenten hun eigen verhaal te laten vertellen, vanuit de 

aanname dat op die manier de essentiële elementen naar voren zouden komen (Weiss, 1994). Tijdens 

het tweede gesprek met beide respondenten diende de theorie over de leiderschapspraktijken als 

kapstok. In paragraaf 2.1 gaan we uitgebreid in op de interviews. Vervolgens lichten we in paragraaf 2.2 

toe op welke wijze we de verzamelde data hebben geanalyseerd.  

2.1 De interviews 

Ter beantwoording van de onderzoeksvraag zijn in het voorjaar van 2017 interviews afgenomen bij drie 

basisscholen in het oosten van het land. De drie basisscholen zijn door TechYourFuture geselecteerd. De 

scholen hebben een professionaliseringsactiviteit van TechYourFuture gevolgd, gericht op onderzoekend 

en ontwerpend leren.  

Het onderzoek op alle drie de scholen afzonderlijk betreft een terugblik op de voorgaande jaren waarin 

vormgegeven is aan onderzoekend en ontwerpend leren. Dit is op elke school gebeurd aan de hand van 

zowel een open als een semi-gestructureerd interview met de schoolleider (n=1) en zowel een open als 

een semi-gestructureerde focusgroep interview met leerkrachten (n=3, n=3 en n=2). De leerkrachten 

zijn geselecteerd door de schoolleider. De vier leiderschapspraktijken die we in het portret beschrijven, 

hebben we vanuit het perspectief van de schoolleider en vanuit het perspectief van de leerkrachten 

verzameld. Voorafgaand aan elk eerste interview hebben de respondenten een korte vragenlijst 

ingevuld. Hiermee zijn persoonsgegevens verzameld, zoals naam, leeftijd, opleiding en beroepservaring. 

Er is op elke school gestart met het kwalitatief open interview met de schoolleider. Een kwalitatieve, 

open interviewmethode heeft tot doel respondenten zo veel mogelijk in hun eigen woorden en zo 

concreet, gedetailleerd en specifiek mogelijk verslag te laten doen van een fenomeen, in dit geval de 

invoering van onderzoekend en ontwerpend leren. Gedachten, concrete ervaringen en gevoelens die 

hebben gespeeld, komen dan naar voren (Weiss, 1994). We startten de open interviews met de vragen: 

We zijn nu vooral nieuwsgierig naar jouw leiderschapsverhaal. Hoe zag het leidinggeven aan deze 

vernieuwing eruit in de dagelijkse praktijk. Wat heb jij gedaan om onderzoekend en ontwerpend te 

begeleiden? Je zou je kunnen voorstellen dat het verhaal begint met ‘er was eens een schoolleider 
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genaamd…., ze werkt op …., op deze school werd gekozen voor onderzoekend en ontwerpend leren…. 

etc. Wil jij ons jouw verhaal vertellen? Dit type interview levert meestal verhalen op en ze worden 

daarom ook wel narratieve interviews genoemd (Weiss, 1994). Een vergelijkbaar open interview, maar 

dan in groepsverband, werd gehouden met de leerkrachten op elke school. Vervolgens is een semi-

gestructureerd interview afgenomen bij elke schoolleider en bij elke zelfde groep van leerkrachten. 

Hierin hebben we, vanuit het perspectief van elk van de vier leiderschapspraktijken, de respondenten 

gevraagd om zo gedetailleerd en concreet mogelijk verslag te doen van de invoering van onderzoekend 

en ontwerpend leren (zie bijlage 1 voor de interviewleidraad).   

2.2 Data-analyse 

Elk interview is verbatim uitgewerkt. De verbatim uitgewerkte interviews vormden de basis voor de 

portretten. De procedure voor het selecteren van relevante informatie uit de verbatim uitgewerkte 

interviews is door drie onderzoekers afzonderlijk gedaan en als volgt gebeurd. Elke onderzoeker is aan 

de slag gegaan met de data van een van de drie basisscholen. Elk van hen heeft citaten, fragmenten en 

signaalwoorden in de teksten van de onderzoeksbronnen gemarkeerd. Hiervoor is vooraf geen expliciet 

codeboek opgesteld, maar gebruik gemaakt van de definities van de leiderschapspraktijken volgens 

Leithwood et al. (2006) (zie Figuur 2). 

 

1. Visie ontwikkelen en richting geven 

Hieronder verstaan Leithwood et al. (2006) de inzet van de leidinggevende om collega’s te inspireren en 

motiveren toe te werken naar een gezamenlijk doel (toekomst).  

Signaalwoorden: Visie; Doelen (toekomstdoelen); Verwachtingen; Communicatie (inspireren). 

2. Leraren (mensen) begrijpen en ontwikkelen 

Deze tweede praktijk wordt uitgelegd als de uitdaging voor de (school)leider om op individueel niveau 

(leerkrachten) steun te geven aan en begrip te tonen voor de leerkrachten (Leithwood et al., 2006). De 

(school)leider dient de intellectuele ontwikkeling van de professional te stimuleren en wordt gezien als een 

rolmodel voor het uitstralen van de juiste waarden en gedragingen (Leithwood et al., 2006). (HRM/HRD) 

Signaalwoorden: Leerkrachten stimuleren (breed/aandacht geven); Leerkrachten ondersteunen (training – 

gesprekken, deur open); Leidinggevende is voorbeeld voor leerkrachten. 

3. Herontwerpen van de organisatie 

Met ‘herontwerpen van de organisatie’ bedoelen Leithwood et al. (2006) dat een leidinggevende 

werkcondities dient te realiseren die de professional, in dit geval de leraar, in zijn kracht zetten. Hieronder 

vallen volgens Leithwood et al. (2006), specifiek het bouwen van een sterke cultuur, het creëren van een 

netwerk met andere stakeholders en, waar nodig, het herstructureren of herinrichten van de organisatie 

(school). 

Signaalwoorden: Structuur; Samenwerking (DOT’s); Verbinding; Cultuur. 

4. Managen van onderwijs- en leerprogramma 

De laatste leiderschapspraktijk wordt uitgelegd als het creëren van productieve werkcondities voor de 

professionals (Leithwood, et al. 2006). Hierbij staat het monitoren van de activiteiten op school en het 

behoeden van de professionals voor te veel afleiding bij hun werkzaamheden centraal (Leithwood, et al., 

2006).  
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Signaalwoorden: Constant monitoren van wat er in de klas gebeurt;  Bufferen – effect in de klas – wat doen 

ze daar; Langere tijd – verduurzaming – praktijk. 

Figuur 2:  Analyse-instrument open en semi-gestructureerde interviews. 

Volgens een gezamenlijk afgesproken indeling zijn daarna de portretten (hoofdstuk 3) geschreven. Door 

citaten van zowel de schoolleider als de leerkrachten op te nemen, is geprobeerd elke 

leiderschapspraktijk zo goed mogelijk vanuit beide zienswijzen te belichten en te ‘waarderen’. De 

portretten hebben steeds een vaste indeling. Bij de ‘Context’ wordt kort een beeld van de school 

geschetst. Daarna wordt bij ‘Typering schoolleider en leerkrachten: een eerste kennismaking’ een beeld 

geschetst van de geïnterviewde schoolleider en leerkrachten. Dit gebeurt aan de hand van informatie 

over de loopbaan in het onderwijs en opleiding. Vervolgens komt het vernieuwingsproces aan de orde. 

Tot slot worden de vier leiderschapspraktijken beschreven. De portretten zijn vervolgens ter verificatie 

aan de scholen voorgelegd (Miles & Huberman, 1994). De kernelementen worden aan het eind van 

ieder portret samengevat in een tabel (checklist matrix, Miles & Huberman, 1994). Voor de verdere 

analyse van de resultaten en de conclusies, zoals beschreven in hoofdstuk 4, zijn de kernelementen uit 

iedere casus naast elkaar gezet en in een tabel geplaatst (meta-matrix, Miles & Huberman, 1994). Op 

deze wijze werden de overeenkomsten en verschillen duidelijk. Deze verschillen en overeenkomsten zijn 

vervolgens gerelateerd aan de theorie van de vier leiderschapspraktijken. Ze zijn vertaald naar 

‘werkzame principes’, wanneer er in alle drie de portretten consistente aandacht voor was vanuit het 

perspectief van zowel de schoolleider als de docenten. 
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3 Portretten  

In dit hoofdstuk worden de portretten van de drie basisscholen beschreven. Ieder portret kent de 

volgende opbouw: 

- Context  

- Typering schoolleider en leerkrachten: een eerste kennismaking 

- Het vernieuwingsproces: onderzoekend en ontwerpend leren  

- Leiderschapspraktijk: Ontwikkeling van een visie en aangeven van een richting 

- Leiderschapspraktijk: Begrijpen en ontwikkelen van leerkrachten (mensen) 

- Leiderschapspraktijk: Ontwikkelen en (her)inrichten van de school 

- Leiderschapspraktijk: Leidinggeven aan het onderwijsprogramma 

- Samengevat 

3.1 Portret A – Openbare basisschool Glanerbrug Zuid  

Context 

Glanerbrug Zuid is een openbare basisschool in het oosten van Nederland. Het team bestaat uit tien tot 

vijftien leerkrachten en de school kent 169 leerlingen. De school beoogt kinderen voortdurend uit te 

dagen en te laten oefenen op allerlei terreinen. Het invoeren van onderzoekend en ontwerpend leren 

past in de visie van de school, die veel ruimte biedt voor talentontwikkeling. De leerlingen van deze 

school volgen vanaf groep 1 lessen in wetenschap en techniek.  

Typering schoolleider en leerkrachten: een eerste kennismaking 

De schoolleider heeft eerst als leerkracht voor de groep gestaan, is daarna 2 jaar locatieleider geweest 

en werkt nu een aantal maanden als schoolleider van de school. Er zijn drie leerkrachten geïnterviewd, 

een man en twee vrouwen, die allen meer dan 25 jaar in het onderwijs werkzaam zijn. Een van hen 

heeft een hbo-masteropleiding en had ook meerdere managementtaken gedurende haar loopbaan.  Zij 

hebben verschillende opvattingen ten aanzien van de vernieuwing.  

Het vernieuwingsproces: onderzoekend en ontwerpend leren 

Een aantal jaar geleden kreeg de school van de inspectie het predicaat ‘zwakke school’. In opdracht van 

het bestuur ontwikkelde de toenmalige schoolleider een visie en startte een traject van 

cultuurverandering op.  Duidelijk was dat het belangrijk was om te focussen op de rol en houding van de 

leerkrachten, maar het was nog niet helder hóe. De toenmalige directeur organiseerde lezingen, een 

studiereis naar Engeland, liet de huidige schoolleider een opleiding volgen, en organiseerde gesprekken 

over de richting die de school in zou slaan. Leerkrachten werden expliciet gevraagd of ze hier al dan niet 

in mee wilden gaan.  

Er vond een ontmoeting plaats met onderzoeker Tim Post, die op zoek was naar scholen om mee te 

doen aan zijn onderzoek naar onderzoekend en ontwerpend leren. Het merendeel van het team raakte 

enthousiast en wilde hier mee verder ondanks het feit dat de schoolleider een kans kreeg om op een 

andere school aan de slag te gaan en er daarná ook nog enkele voorlopers vertrokken. De onderzoeker 
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organiseerde een aantal inhoudelijke bijeenkomsten, die een theoretische basis onder de verandering 

legden. Na “een wat rommelige periode” werd de vacature vervuld door een schoolleider die het proces 

verder vormgaf. De huidige schoolleider werd gevraagd als locatieleider. De schoolleider vertrok na zo’n 

twee jaar, en daarna kreeg de locatieleider de functie van schoolleider.  

 

Via de ‘kinderuniversiteit’ gericht op wetenschap en techniek, langs aandacht voor 21st century skills, 

wordt er nu hard gewerkt aan onderzoekend en ontwerpend leren, in het project ‘Talenten voeden, 

talenten ontwikkelen’. Hierbij wordt de kinderen veel verantwoordelijkheid en eigenaarschap gegeven, 

wordt er gewerkt aan hun zelfstandigheid en wordt vertrokken vanuit hun motivatie en belangstelling, 

vanuit de verwondering van het kind van dat moment (talentencirkel). Dit betekent voor leerkrachten 

dat zij de regie voor het leren meer loslaten of uit handen geven aan de kinderen. Of zoals een 

leerkracht verwoordt: “Niet vanuit lesjes/inhoud denken, maar vanuit de vraag ‘hoe kan ik deze kinderen 

daar zelf meer over laten nadenken’. Dat is echt een andersom denken voor mij.” De school heeft de 

methodes grotendeels losgelaten en zelf thematisch onderwijs ontwikkeld, waarbij de methodes 

worden gebruikt als bronnenbroek. Daarnaast zijn ook nieuwe bronnen aangeschaft. De school werkt 

met thema’s van 4 weken, dit kunnen seizoensgebonden thema’s zijn of thema’s waar kinderen mee 

komen, of bv de Kinderboekenweek. Afgelopen schooljaar zijn er voor het eerst ook een paar 

schoolbrede thema’s per jaar ontwikkeld. De lessen kennen nu een grotere variatie aan werkvormen 

dan voorheen. Deze zijn gericht op samenwerking; niet alleen zitten, ook doen; meer filosoferen; leren 

vragen stellen; zelf meningen vormen; debatteren.  

 

De invoering van het nieuwe concept van onderzoekend en ontwerpend leren is, volgens de 

geïnterviewden, in een proces van “vallen en opstaan” vormgegeven. Er zijn docentontwikkelteams 

(DOTs) gevormd (groep 5 t/m 8) om het onderwijs te ontwikkelen. Daarbij zijn er naast de schoolleider 

als formele leider ook informele leiders, docenten die niet bang zijn om dingen uit te proberen. Zij tonen 

lef, gaan aan de slag met nieuwe ideeën, onderzoeken deze grondig. Zij nemen hun collega’s die kritisch 

tegenover de vernieuwing staan op sleeptouw en laten hun zien wat de mogelijkheden zijn, waardoor 

bij hen ook langzamerhand enthousiasme ontstaat.  Voor sommige leerkrachten was het moeilijk het 

oude vertrouwde concept los te laten: “Alleen heb ik wel dat ik toch heel erg in mijn hoofd heb dat 

kinderen dat en dat allemaal gehad en geleerd moeten hebben. Doe ik ze dan niet te kort?” Na het geven 

van een voorbeeld uit de eigen les op de nieuwe manier concludeert deze leerkracht uiteindelijk dat de 

leerlingen “misschien meer geleerd hebben dan toen ik die vier lesjes achter elkaar deed en daarna de 

toets gaf. Het ging nu over de dingen die voor hen en de maatschappij écht relevant zijn”.  

Ondertussen wordt de visie breed gedragen. Het onderwijs is nog volop in ontwikkeling. Er ontstaat 

steeds meer behoefte en ook ruimte om het traject planmatiger vorm te geven.   

Leiderschapspraktijk: ontwikkelen van een visie en aangeven van een richting (visie) 

Omdat de geïnterviewde schoolleider nog maar net in deze functie zit, heeft ze voornamelijk vanuit haar 

rol als leerkracht bijgedragen aan de ontwikkeling van de visie. Ook toen ze locatieleider was, trok de 

toenmalige directeur de kar. Of zoals de leerkrachten verwoorden: “De grote revolutie die hebben we al 

gehad en die heeft zij meegemaakt als leerkracht.” Ze durft wel te stellen dat de visie ondertussen de 
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gedeelde visie van het team is. Ze is voortdurend op zoek naar concretisering van de visie, wanneer ze in 

gesprek is met leerkrachten, ouders of externen. “Als je me vraagt ‘jullie zijn bezig met ’talenten 

voeden’, wat doen jullie dan precies?’ dan is dat best een beetje vaag en een beetje wollig om uit te 

leggen. En als je dan de klassen in gaat en dingen benoemt, praktijkvoorbeelden geeft, dan denk je: óh, 

dát bedoel je.’ “ 

Leiderschapspraktijk: begrijpen en ontwikkelen van leerkrachten (mensen) 

De schoolleider heeft veel oog voor haar team en benadert hen zo positief mogelijk. In de 

functioneringsgesprekken - “dit zijn meer “talentgesprekken”- besteedt ze veel aandacht aan waar 

leerkrachten goed in zijn en waar hun eigen hulpvragen zitten. Leerkrachten noemen haar kracht dat zij 

“weet/ziet waar mensen goed in zijn”. Zij zet mensen in hun kracht en zorgt voor een open leerklimaat. 

Ze gaat op zoek naar de talenten van haar leerkrachten net zoals deze op zoek moeten naar de talenten 

van de kinderen. Zelf zegt ze daarover: “Ik denk dat ik wel goed ben in dat ik zie waar mensen goed in 

zijn en dat benoem, waardoor ze weer van elkaar leren.” 

Ten behoeve van hun doorontwikkeling vindt ze het belangrijk dat mensen dingen gewoon doen en 

uitproberen. Daarbij mogen er fouten gemaakt worden. Ze stimuleert leerkrachten dingen gewoon te 

proberen en dan te bespreken.  Ze heeft geen formele trajecten met mensen opgestart, zoals coaching, 

maar staat wel informeel stil bij hun ontwikkeling. Docenten geven daarnaast aan dat de schoolleider 

wel de formele leider is, maar dat ze ook naast hen staat en dat dat een positieve invloed heeft op het 

proces. “Ze zoekt ons ook wel op om ook het gevoel te hebben dat het samen gebeurt…. Door tussen ons 

te gaan staan ziet ze ook veel meer wat er leeft en wat er aan problemen ontstaan en dan kan ze ook 

veel dichterbij de vinger op de zere plek leggen en zeggen ‘daar kan ik wel wat aan doen en daar niet’.” 

De leraren ervaren dat ze altijd bij hun schoolleider terecht kunnen met vragen of problemen. De 

schoolleider denkt in kleine oplossingsrichtingen. Er is voor ieder probleem een oplossing.  

Daarnaast haalt zij perspectieven van buiten op, bijvoorbeeld door boeken of artikelen aan te schaffen 

en verspreiden, of docenten naar een post hbo-opleiding te sturen. Maar ook door voorhoedecollega’s 

te koppelen aan achterhoedecollega’s (maatjes maken). Een van deze achterhoedecollega’s zegt 

daarover: “ik ben niet zo’n hardloper. Dus daar is ook wel over nagedacht van ‘hoe krijgen we hem mee 

achter de kar aan’. “… Dat was wel goed “want in dit geval vond ik het ook wel moeilijk om over 

drempels te stappen en hij [voorhoede collega] was al een paar gangen verder, zeg maar. … En zo kwam 

ik er ook wel achter dat hij niet zo hardloopt als dat het lijkt dat ie loopt. …Dat heb ik wel als prettig 

ervaren.” De directeur zet soms ook leerkrachten bewust voor een andere groep, om daar een ander 

perspectief in te kunnen brengen. Daarnaast brengt ze het team ook in aanraking met andere 

perspectieven, bijvoorbeeld door bewust te gaan kijken bij een andere school of door mensen binnen de 

school te halen die training kunnen geven.  

Door de leerkrachten wordt gewaardeerd dat de schoolleider mensen de kans geeft om zich op hun 

eigen tempo dingen eigen te maken en mee te ontwikkelen/groeien. Zij schept daar de 

randvoorwaarden voor. Ook organiseert zij ontwikkelruimte door leerkrachten tijd te geven op 

studiemiddagen. 

Op de vraag hoe ze de waarden van de school voorleeft, zegt de directeur: “Dat zit gewoon in mijn 

systeem. Ik wil dat kinderen betrokken zijn. Ik wil dat kinderen met plezier naar school gaan en met 
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plezier leren, want leren is gewoon een basisbeginsel. … Ik ben zelf heel leergierig dus ik denk dat ik dat 

ook overbreng op mijn team en mijn team dat dan ook weer op de kinderen.”  

Leiderschapspraktijk: ontwikkelen en (her)inrichten van de school (organisatie) 

De schoolleider geeft aan dat er de afgelopen jaren een aantal veranderingen is doorgevoerd in de 

overlegstructuur van de school en hoe er wordt samengewerkt. Er zijn een paar studiemiddagen 

georganiseerd waarin leerkrachten met elkaar samenwerken om het onderwijs vorm te geven, waarin ze 

kritisch naar elkaar zijn en met elkaar discussiëren. De schoolleider vindt het essentieel dat mensen 

positief-kritisch naar elkaar zijn, “want als je niet kritisch bent, word je lui. Als je kritisch bent, stel je ook 

dingen ter discussie. Waarom doen we dit eigenlijk, en waarom doen we de dingen zoals we ze doen?”  

Het team is nog steeds zoekende naar een goede overlegstructuur. De schoolleider is op zoek gegaan 

naar nieuwe overlegstructuren: “We zijn meer gaan werken in stuurgroepen, bijvoorbeeld de stuurgroep 

PBS [Positive Behavior Support], Stuurgroep Kennis en talent. De bouwvergaderingen hebben we daarin 

meer losgelaten. En één keer in de zoveel tijd hebben we een teamvergadering. Ik heb die oude structuur 

heel erg losgelaten.” Leerkrachten geven aan dat ze toch wel graag weer een bouwvergadering willen 

om dingen met elkaar te kunnen bespreken. “Dat is nog wel een zoektocht”.  

Het traject van de vernieuwing kent een losse aanpak. De schoolleider heeft oog en oor open voor 

allerlei externe ontwikkelingen en probeert deze steeds zo goed mogelijk mee te nemen bij de 

ontwikkeling van het onderwijs en de school. Ze geeft aan: ”hoe kunnen we het onderwijs anders 

inrichten, zodat we het op een hoger level kunnen krijgen. Er komen minder kinderen, passend onderwijs 

komt er bij. Het is dus niet alleen maar deze innovatie, het zijn ook de andere ontwikkelingen die mee 

spelen. Hoe kunnen we dat zo goed en zo efficiënt mogelijk vormgeven? Want ik vind efficiëntie ook wel 

heel belangrijk, niet te overhaast, niet te traag. Hoe doe je dat op een goede manier? Leerkrachten 

onderschrijven dat iets meer structuur goed zou zijn, omdat er nu soms opeens dingen op hun pad 

komen waar nog niet over is nagedacht. Iets meer vooruitdenken en plannen zouden zij daarbij 

wenselijk vinden.  

Leiderschapspraktijk: leidinggeven aan het onderwijsprogramma (onderwijs) 

Binnen de school zijn er aanpassingen gedaan in het didactisch concept. Langzamerhand wordt er meer 

vanuit de leerdoelen gewerkt. Voor de zaakvakken zijn de standaardlesmethodes losgelaten. Via het 

overkoepelende thema zoeken de leerkrachten nu zelf naar bronnen. Er wordt gebruik gemaakt van 

coöperatieve werkvormen, waarbij veel feedback wordt gegeven. De leerkrachten hebben op 

kwaliteitskaarten uitgewerkt hoe zij lesgeven. De schoolleider vindt dat leerkrachten nieuwe dingen 

mogen doen, maar wel binnen kaders (verantwoord). Ze wil graag dat leerkrachten onderling qua 

werkwijze min of meer herkenbaar zijn.  Zij vindt het belangrijk om leerkrachten niet compleet vrij te 

laten, maar ze binnen kaders los te laten, en dan tips en tops te benoemen op basis van wat zichtbaar is 

in de klas. De kwaliteitskaarten die voor elk vak gelden, laten bijvoorbeeld zien wat kinderen door 

middel van coöperatieve werkvormen gaan doen. “Niet helemaal vaststellen, maar onderbouwde 

keuzes”. 
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Leerlingen worden rondom een thema of bij bepaalde onderwerpen uitgenodigd te reflecteren: ‘hoe 

heb ik gewerkt? Ben ik nieuwsgierig? Hoe is het met mijn groeimentaliteit? Heb ik zin om dit te kunnen? 

etc. ‘De uitkomsten van deze reflecties worden daarna ook betrokken bij de oudergesprekken.  

De veranderingen zijn voornamelijk te merken in de hogere bouwen, vanaf groep 5. Om deze 

veranderingen ook te kunnen laten doorsijpelen in andere bouwen, heeft de schoolleider er bewust 

voor gekozen om een docent die het concept goed in de vingers heeft voor een andere groep te 

plaatsen. Ze kan het daar vormgeven en neemt haar collega’s mee. “Zo voed ik ook talenten”. Daarnaast 

is er de wens vanuit leerkrachten, mede ingegeven door de leerlingenkrimp, om meer 

groepsdoorbrekend te gaan samenwerken. Dat biedt ook nieuwe perspectieven voor samenwerking en 

didactiek. Tot slot brengt de schoolleider regelmatig ‘flitsbezoekjes’ aan de klassen, schrijft dan tips en 

tops op en bespreekt deze soms in een bijeenkomst. Dit gebeurt wel bewust, maar niet formeel. 

Samengevat 

Tabel 1 geeft een samenvatting van de bevindingen op Openbare basisschool Glanerbrug-Zuid, portret 

A. 

 

Tabel 1: Samenvatting Portret A. 

 Visie Mensen  Organisatie  Onderwijs   

Schoolleider - Gezamenlijk 
gedragen 

- Zoekt steeds 
naar 
concretisering  

- Aandacht voor 
talenten 

- Biedt ruimte voor 
experiment, 
daardoor veilige 
sfeer, positief 
leerklimaat  

- Denkt in kleine 
oplossingsstapjes  

- Faciliteert  
professionalise-
ringsbehoefte: 
o Binnenhalen 

externe 
perspectieven 

o Koppelen voor- 
en achterhoede  

o Masteropleiding 
voor informeel 
leiders 

- Voortleven 
waarden van 
onderzoekend en 
ontwerpend leren  

-  Samenwerken   
-  Overlegstructuur 

op thema (stuur-
groepen) 

-  Aanpak zoekend en 
verkennend, met 
oog voor externe 
ontwikkelingen 

- Docentontwikkel-
teams gevormd  

- Vooral 
zichtbaar in 
bovenbouw 

- Methodes 
loslaten 
(zaakvakken) 

- Meer 
coöperatieve 
werkvormen  

- Vrijlaten, maar 
binnen kaders  

- Wens voor toe-
komst: 
groepsdoor-
brekend 
werken  

- Flitsbezoekjes 
aan de klas, 
met tops en 
tips 

 

Leerkrachten - Gezamenlijk 
gedragen 

- Benoemen zelfde 
punten als 
schoolleider en 

- Missen 
bouwvergaderingen 

- Zelf materiaal 
maken, bronnen 
zoeken 
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spreken hiervoor 
waardering uit. 

- Positief dat ieder 
op eigen tempo 
mag ontwikkelen 

- Waarderen 
verticale maar ook 
horizontale sturing 
door schoolleider 

- Behoefte aan meer 
planmatige 
werkwijze 

- Wens voor toe-
komst: 
groepsdoor-
brekend 
werken  
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3.2 Portret B – Alfonsusschool  

Context 

De Alfonsusschool is een katholieke basisschool in het oosten van het land. De school telt ruim 400 

leerlingen en is onderdeel van een brede stichting. De leerlingen zijn op grond van hun leeftijd in vijftien 

jaargroepen ingedeeld. Daarnaast is er een speciale voorziening voor meer begaafde of hoogbegaafde 

kinderen (plus klas). Veiligheid en geborgenheid zijn twee belangrijke kernwaarden van deze school, 

evenals vertrouwen, respect voor elkaar en voor je omgeving, en je verantwoordelijk voelen voor je 

eigen gedrag. De Alfonsusschool wil het beste uit elke leerling naar boven halen en de talenten van 

leerlingen op het gebied van hoofd, hart en handen ontwikkelen en ruimte geven.  

Typering schoolleider en leerkrachten: een eerste kennismaking 

De school wordt geleid door een zeer ervaren schoolleider, die 28 jaar werkzaam is in deze functie. Vóór 

deze functie heeft ze tien jaar als leerkracht gewerkt en vervolgens vier jaar in de functie van adjunct-

directeur. Tijdens het onderzoek bij Alfonsus zijn drie vrouwelijke leerkrachten geïnterviewd. Ze maken 

alle drie onderdeel uit van de werkgroep/stuurgroep onderzoekend en ontwerpend leren. Ze hebben 

respectievelijk 12, 13 en 22 jaar ervaring als leerkracht basisonderwijs en zijn werkzaam in verschillende 

groepen. 

Het vernieuwingsproces: onderzoekend en ontwerpend leren 

Gedurende schooljaar 2015-2016 heeft de school deelgenomen aan de professionaliseringsactiviteit 

onderzoekend en ontwerpend leren. Aan deze deelname is een ander professionaliseringstraject 

voorafgegaan. Ruim vijf jaar geleden zijn enkele leerkrachten namelijk in aanraking gekomen met het 

aanbod van Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Oost (KWTO). Dit traject leek aan te sluiten bij 

de vraag die in de Alfonsusschool onder zowel het managementteam als de leerkrachten leefde. Deze 

vraag was: “Hoe kunnen we de talentontwikkeling van kinderen nog meer handen en voeten geven?”. Na 

een teamavond over het KWTO-traject is het team enthousiast begonnen. Parallel aan dit traject heeft 

de directeur een workshop bij Tim Post gevolgd. Toen zij hoorde dat hij onderzoek zou gaan doen naar 

talentontwikkeling en daar scholen voor zocht, was zij om. Een gesprek met deze onderzoeker, samen 

met een afvaardiging van het team, heeft ertoe geleid dat de school zich heeft aangemeld voor zijn 

onderzoek. Op dat moment verliep het KWTO-traject om verschillende redenen niet naar wens. De 

school is hiermee gestopt en de schoolleider heeft de onderzoeker gevraagd het 

professionaliseringstraject te hervatten, zodat alle leerkrachten de basiskennis over onderzoekend en 

ontwerpend leren konden opdoen. Zo gezegd, zo gedaan. In schooljaar 2015-2016 is dit 

professionaliseringstraject afgerond. In schooljaar 2016-2017 is het vervolgd in samenwerking met een 

andere externe trainer. De nadruk is toen verschoven naar actief leren met specifieke aandacht voor 

leerkrachtvaardigheden.  

 

Leiderschapspraktijk: ontwikkelen van een visie en aangeven van een richting 

Al terugkijkende op het proces dat de school heeft doorgemaakt vanuit de ogen van zowel de 

schoolleider als enkele nauw betrokken leerkrachten valt op dat de visie van de school, zoals verwoord 
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in het schoolplan 2015-2019, het startpunt is geweest om te investeren in onderzoekend en 

ontwerpend leren. Onder begeleiding van een extern adviseur hebben het managementteam en de 

leerkrachten gezamenlijk tijdens een studiedag en enkele teammomenten de visie vastgesteld.  

De bevraagde leerkrachten benoemen expliciet “Ja, zij [de directeur] is iemand die mensen in hun kracht 

zet en heel veel delegeert. En dat werkt op deze school gewoon heel goed. Dus je hebt niet het idee dat 

daar iemand zit die bepaalt wat we gaan doen. Nee, eigenlijk nemen we elkaar bij de hand en trekken 

we gewoon gezamenlijk daarin op. En uiteindelijk is zij gewoon eindverantwoordelijke en neemt zij de 

uiteindelijke beslissingen”. Het werken aan onderzoekend en ontwerpend leren is een gezamenlijk 

gedragen keuze. De drie geïnterviewde leerkrachten geven aan dat zeker 75% van de leerkrachten in het 

team ondertussen enthousiast is over onderzoekend en ontwerpend leren. Een van de leerkrachten 

benoemt: “Je ijkt je visie altijd na zo’n vier jaar, en dan heb je ook weer een nieuw schooljaarplan, daar 

wordt de visie aan gekoppeld.” Wat betreft de toekomstdoelen noemt de schoolleider het belang van 

inbedding. “Die inbedding is natuurlijk essentieel en dat is wel - als je kijkt naar ons schooljaarplan-  de 

hoofdmoot van onze schoolontwikkeling, ook komend jaar. Die inbedding, die leerkrachtvaardigheden 

nog beter, nog steviger maken”.  

 

Leiderschapspraktijk: begrijpen en ontwikkelen van leerkrachten (mensen) 

De schoolleider van de Alfonsusschool ziet haar rol als facilitator van professionaliseringsbehoeften van 

leerkrachten. “Vooral volgen van dat wat er opborrelde, en wat er gebeurde. Ik heb geprobeerd dat te 

faciliteren in zowel tijd als geld. Ik heb gekeken naar behoeftes van mensen daarin en we hebben 

gekeken wat daar qua professionalisering bij zou kunnen passen. Toen heeft het team zich geschoold en 

op basis daarvan hebben we weer een evaluatiemoment gepland om na te gaan waar wij nu staan en 

wat wij dan weer nodig hebben om een volgende stap te gaan zetten.”. 

De schoolleider geeft aan dat zij het belangrijk vindt om leerkrachten te stimuleren en ondersteunen. Ze 

wil dat iedereen betrokken blijft en geen informatie mist. Dit doet zij op verschillende manieren. Zo 

biedt zij ondersteuning op het niveau van de individuele leerkracht. Ondanks dat de drempel naar haar 

laag is, vindt deze nog maar sporadisch plaats. Zij houdt dan een spiegel voor, op basis van observaties 

in de klas. “Er zijn leerkrachten die wel hulpvragen hebben en die een bepaald project doen binnen hun 

groep en aan mij vragen: ‘wil je eens komen kijken? Hoe sta ik voor de groep, hoe begeleid ik die 

kinderen, probeer ik het ook echt bij de kinderen te laten en niet in mijn eigen valkuilen als leerkracht te 

stappen?’ Het is niet zo dat ik dan al die wijsheid in pacht heb maar ik kan hun in ieder geval wel een 

spiegel voorhouden door ze een verslagje terug te laten lezen, puur wat ik gezien heb.”  

Tijdens het interview met de schoolleider komt ook naar voren dat zij een voorbeeld probeert te zijn 

voor de leerkrachten. Dit doet zij door leerkrachten intellectueel te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is 

het delen van relevante informatie of literatuur. Een ander voorbeeld dat tijdens het interview ter 

sprake komt, is het stimuleren van de nieuwsgierigheid in het team door “op het moment dat 

leerkrachten met vragen bij mij komen, hen ook te stimuleren zelf eens op zoek te gaan naar het 

antwoord. Ik ben nog wel heel erg geneigd om die aap op mijn schouder te nemen. Dus daar liggen voor 

mij nog wel leuke uitdagingen…. Dus ja, ik laat dat zien door een nieuwsgierige houding, en ook door te 

laten zien dat ik zelf ook dingen onderzoek en dat ik niet altijd tevreden ben met dat ene antwoord dat ik 
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vind.”. 

Dat de schoolleider een rol speelt bij het stimuleren en enthousiasmeren van leerkrachten wordt door 

beide partijen bevestigd. Die stimulerende aanpak lijkt ook zijn vruchten af te werpen “Ga maar gewoon 

proberen, ga maar kijken hoe en wat voor jou werkt. En doordat je die bal bij een ander neerlegt, krijg je 

ook dat stukje eigenaarschap. En voelt diegene zich ook verantwoordelijk voor datgene wat gaat 

veranderen.”  

Daarnaast streeft de schoolleider ernaar dat leerkrachten elkaar inspireren. “Toen die leerkrachten in 

allereerste instantie terugkwamen en heel enthousiast waren, besefte ik dat dit als een olievlek zou 

kunnen gaan werken binnen onze school. En toen heb ik wel nagedacht over wat te doen om die olievlek 

ook inderdaad te laten werken. Dus toen heb ik in een teamvergadering gevraagd ‘vertel eens wat jullie 

allemaal geleerd hebben bij die cursus en wat kun je daar nu bijvoorbeeld mee in je onderwijs in je groep, 

wat doe je daarmee en wat levert dat dan weer op?’” Ook wordt de app klasbord die in de 

communicatie met ouders wordt ingezet, intern gebruikt om good practices te delen.  

Naast de persoonlijke en individuele kant van ondersteuning door de schoolleider heeft er ook 

intellectuele ontwikkeling in leergroepen plaatsgevonden waarin met elkaar naar oplossingen wordt 

gezocht. En ook heeft de schoolleider geprobeerd leerkrachten aan elkaar te koppelen, door na te gaan 

of ”leerkrachten die wat meer hulp nodig hebben, elkaar daar verder kunnen helpen; als een soort 

maatjes leren ofzo.” Aanvullend op de leergroepen is er gerichte professionalisering door de 

schoolleider georganiseerd. De leerkrachten benoemen dat zij hebben deelgenomen aan nascholing met 

externe ondersteuning. 

 

Leiderschapspraktijk: ontwikkelen en (her)inrichten van de school (organisatie) 

Wat betreft de structuur binnen de school lijkt er geen enkele onduidelijkheid te zijn over het formele 

en informele leiderschap “Zij [de directeur] is de formele. En wij zijn eigenlijk een beetje de informele 

leiders geweest, in onze stuurgroep [werkgroep] natuurlijk.”. Het leiderschap ten aanzien van 

onderzoekend en ontwerpend leren ligt bij het managementteam en de stuurgroep/werkgroep, 

waaraan de geïnterviewde leerkrachten deelnemen. Daarnaast zijn er verschillende leergroepen, waarin 

leerkrachten in kleine groepjes samenwerken aan het ontwikkelen van onderzoekend en ontwerpend 

leren dat een of meerdere middagen per week met leerlingen wordt gedaan. 

De bevraagde leerkrachten typeren de cultuur op de Alfonsusschool als heel open en prettig. Iedereen 

laat ook z’n zwaktes daarin zien.” “En ze durven ook gewoon te vragen om hulp.”. Er is een gevoel van 

vrijblijvendheid. Leerkrachten omschrijven dit als volgt: “Je mag er gewoon je eigen tijd voor nemen. 

Tuurlijk zullen de verwachtingen wel bijgesteld worden, maar ja, er wordt niet aan getrokken. Er wordt 

meer geduwd, zullen we maar zeggen.”. 

Leiderschapspraktijk: leidinggeven aan het onderwijsprogramma 

Bij het werken aan onderzoekend en ontwerpend leren in de onderwijspraktijk geldt op dit moment één 

afspraak. Deze luidt dat in elke groep/klas tenminste een keer per week een middag volgens 

onderzoekend en ontwerpend leren wordt gewerkt. “Een middag per week een wow middag noemen 

we dat, wetenschap op woensdag”, zo vertelt de schoolleider. Als een leerkracht dit vaker wil dan is hij 

hier vrij in. Wat betreft de invulling ervan worden de leerkrachten in dit stadium nog heel vrij gelaten en 
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zo ervaren zij dit ook. “Die ruimte om te experimenten, de mist in te gaan en te genieten van de dingen 

die heel goed gaan”. Hierbij is de afspraak dat de methode Blink vanaf groep 3 als leidraad wordt 

gebruikt. 

Op dit moment worden de resultaten van de activiteiten onderzoekend en ontwerpend leren in de 

lespraktijk nog niet gemonitord. Wel legt de schoolleider regelmatig klassenbezoeken af om te zien wat 

er gebeurt. Ook vindt er terugkoppeling plaats vanuit de leergroepen. Leerkrachten geven aan dat ze 

gestimuleerd worden om gewoon aan de slag te gaan. ”Er is nog geen eis of verwachting, behalve dan 

dat je het uitvoert”. Dat het monitoren van het proces nog niet structureel en systematisch gebeurt, 

blijkt uit de reactie van de schoolleider: “of iedereen een middag per week het middagprogramma 

loslaat, daar durf ik niet 100% ‘ja’ op te zeggen.”. De schoolleider heeft al wel concrete ideeën over hoe 

de onderwijsontwikkeling ten aanzien van onderzoekend en ontwerpend leren gemonitord zou kunnen 

worden. “Ik denk dat we misschien een kijkwijzer gaan ontwikkelen, aan de hand waarvan we gaan 

kijken, zodat je bij iedereen naar dezelfde dingen kijkt.”. Hierbij zullen de bouwcoördinatoren een rol 

spelen. 

 

Samengevat 

Tabel 2 geeft een samenvatting van de bevindingen op Alfonsusschool, portret B. 

 

Tabel 2: Samenvatting Portret B. 

 Visie Mensen Organisatie  Onderwijs 

Schoolleider - Gezamenlijk 
gedragen 

- Basis voor beleid 
- Oog voor verdere 

operationalisering 

- Faciliteren van 
professionaliserings-
behoeften 
- Stimuleren 
- Spiegelfunctie 
- Delen van good 

practice 
- Voortleven waarden 
van onderzoekend en 
ontwerpend leren  

- Duidelijkheid 
over rollen 

- Formeel 
verantwoordelijk 

- Eén leidende 
afspraak: 
tenminste een 
middag per week 
onderzoekend en 
ontwerpend 
leren 

- Klassenbezoeken, 
maar geen 
monitoring 

Leerkrachten - Gezamenlijk 
gedragen 

- Betrokken en 
eigenaar voelen 

- Samen leren  
- Iedere leerkracht 

mag in eigen tempo 
ontwikkelen 

- Duidelijkheid 
over rollen  

- Informele leiders 
- Open cultuur 
- Gevoel van 

vrijblijvendheid 

- Uitvoeren van 
onderzoekend en 
ontwerpend 
leren zonder 
eisen en 
verwachtingen 
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3.3 Portret C – Daltonschool de Rank 

Context 

De Rank is een Daltonschool in nieuwbouwwijk het Broek in Hengelo. Het team bestaat uit 28 

leerkrachten en twee intern begeleiders. De school kent 380 leerlingen. De Rank wil uitdagend en 

vooruitstrevend onderwijs bieden aan al haar leerlingen en werkt samen met de Universiteit Twente aan 

het onderwijsaanbod. Docentprofessionalisering staat hoog in het vaandel van de school. Daarnaast is 

de school een academische opleidingsschool. Dat betekent dat de school via praktijkgericht onderzoek 

de kwaliteit van het onderwijs structureel wil verbeteren. Als team stellen de leerkrachten ieder jaar 

vast welke thema’s in aanmerking komen voor onderzoek. Een van de teamleden is teacher leader en is 

opgeleid om veranderingen in de school goed te begeleiden. Het invoeren van onderzoekend en 

ontwerpend leren past in de visie van de school. Zo hecht de Rank veel waarde aan de eigenheid en 

talenten van alle kinderen. 

Typering schoolleider en leerkrachten: een eerste kennismaking 

De schoolleider is haar loopbaan begonnen als beeldend kunstenaar. Na enkele jaren in de kunst te 

hebben gewerkt, heeft ze een tijd als leerkracht in het Montessori onderwijs gewerkt. De laatste acht 

jaar is ze werkzaam als directeur in het basisonderwijs, waarvan nu vier jaar bij de Rank. Er zijn twee 

leerkrachten geïnterviewd, één man en één vrouw, die beiden meer dan 10 jaar werkzaam zijn in het 

onderwijs. De geïnterviewde vrouw heeft eerder ook als intern begeleider gewerkt in het onderwijs.  Zij 

vervullen beiden binnen de Rank een kartrekkersrol ten aanzien van de onderwijsvernieuwing 

onderzoekend en ontwerpend leren.  

Het vernieuwingsproces: onderzoekend en ontwerpend leren 

De schoolleider is nauw betrokken bij de opzet van de ‘kinderuniversiteit’ van de Universiteit Twente. 

Haar vorige school stond in een achterstandswijk, de populatie nam veel problematiek met zich mee. De 

ouders werkten veelal in technische beroepen, bijvoorbeeld als loodgieter, maar beschouwden zichzelf 

als minder kansrijk. De buurt waar de school gesitueerd was werd vaak negatief weggezet en kreeg 

commentaar. De schoolleider zag het als een uitdaging om kansen voor de kinderen in deze buurt te 

vergroten, door hen in aanraking te brengen met wetenschap & techniek onderwijs. Dit resulteerde in 

een aanbod voor onder en voor na schooltijd. Het bieden van een kwalitatief aanbod van Wetenschap & 

Techniek vraagt veel van de houding en kennis en vaardigheden van leerkrachten. Dit is nadrukkelijk 

meegenomen in de scholing van het team.  

 

De schoolleider maakt de overstap naar de Rank: “Ik dacht hier heb ik een hele goede voedingsbodem 

voor een vernieuwing.” De schoolleider bespreekt onderzoekend en ontwerpend leren (wetenschap en 

techniek onderwijs, bèta-denken) met haar team binnen de Rank. Daarna heeft de schoolleider met 

haar team de tijd genomen om te gaan oefenen met onderzoekend en ontwerpend leren in de klas: “ik 

heb er niet echt tijd aan verbonden, van zo lang mag het uitproberen duren. Onderzoekend en 

ontwerpend leren is eigenlijk iets heel raars, het is geen methode maar een levenshouding waarbij je 

steeds blijft veranderen.”  
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Vervolgens heeft het team deelgenomen aan een aantal workshops onderzoekend en ontwerpend leren 

onder leiding van onder andere Tim Post, zodat de leerkrachten in de klas aan de hand van een 

talentenwijzer aan de slag konden. De deelname aan de workshops heeft de school geholpen om een 

eerste impuls te geven aan de professionalisering van leerkrachten richting onderzoekend en 

ontwerpend leren. Op dit moment is de professionalisering nog volop in ontwikkeling en blijkt dat de 

professionalisering van leerkrachten naar onderzoekend en ontwerpend leren geen vast omschreven 

volgorde en opbouw kent. Het is maatwerk, waarin begin- en eindpunt per leerkracht kunnen 

verschillen en waarin persoonsgebonden kenmerken een grote rol spelen.  

Leiderschapspraktijk: ontwikkelen van een visie en aangeven van een richting (visie) 

Toen de schoolleider onderzoekend en ontwerpend leren introduceerde heeft ze deze vernieuwing 

meteen gekoppeld aan de reeds bestaande Daltonvisie van de school en de visie van de academische 

basisschool, die de Rank is. “Als je die drie dingen op elkaar legt, dan heb je talentontwikkeling ten top, 

zeg maar.” De schoolleider geeft aan dat onderzoekend en ontwerpend leren niet helemaal uitgewerkt 

moet worden voor leerkrachten. Ze geeft aan dat je het los moet durven laten: “kijken, vragen, hoe 

staat het ermee, visie blijven delen, maar niet heel veel op papier vastleggen. Heel veel doen in de 

praktijk, in de uitvoering.” Wel heeft ze vervolgens samen met haar team kernwaarden bij 

onderzoekend en ontwerpend leren bedacht, “onderbuik dingen” aldus de schoolleider. Samen met het 

team heeft ze gebrainstormd onder het genot van muziek: “een beetje zweverig maar wel inspirerend.” 

De kernwaarden heeft ze goed zichtbaar in de school opgehangen en op de website geplaatst. De 

leerkrachten geven aan dat ze echt samen de visie en de kernwaarden hebben ontwikkeld. “Dit hebben 

we echt met z’n allen gedaan,” aldus de leerkrachten. “Een beetje filosoferen van waar willen we naar 

toe. De droomwereld bekijken, zeg maar, en dat wordt wel gevoed door Jacqueline, maar een echte 

letterlijke stip is er niet. Dat is wel fijn hoor, dat geeft vrijheid.”  

 

Daarnaast laat de schoolleider onderzoekend en ontwerpend leren iedere vergadering aan bod komen. 

De schoolleider geeft aan erg betrokken te zijn bij het onderwerp. In haar visie is talentontwikkeling en 

maatwerk een zeer belangrijke opdracht voor het onderwijs. De schoolleider is van mening dat het 

huidige klassensysteem niet geschikt is voor talentontwikkeling en verwacht dat de kinderen uit de 

verschillende klassen meer gaan samenwerken: “Eigenlijk gaan we toe bewegen naar allemaal hele 

kleine mini klasjes, van vijf kinderen.”  

Leiderschapspraktijk: begrijpen en ontwikkelen van leerkrachten (mensen) 

De schoolleider steekt veel energie in het inspireren van leerkrachten binnen de Rank. Ze geeft ze de 

ruimte om van elkaar te leren en fouten te maken: “want als je geen fouten maakt doe je niks eigenlijk.” 

Verder heeft ze weleens coaching ingezet maar zo langzamerhand is ze ervan overtuigd geraakt dat je 

mensen niet moet pamperen. Ze geeft aan dat er ongeveer vier leerkrachten achterblijven in de 

ontwikkeling naar onderzoekend en ontwerpend leren. Ze organiseert voor deze leerkrachten intervisie 

en koppelt ze aan andere leerkrachten.  Verder stelt de schoolleider zich niet op als alwetende: “Ik ben 

meer geïnteresseerd in het proces. Ik voel me meer een soort oliemannetje.”  
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De leerkrachten geven aan dat de schoolleider hen gestimuleerd heeft om zich te ontwikkelen: “Steeds 

meer leerkrachten binnen de Rank gaan een studie volgen, Jacqueline heeft dit echt aangewakkerd.” 

Maar échte coaching gericht op onderzoekend en ontwerpend leren in de klas is er niet. De leerkrachten 

geven aan dat ze elkaar scherp houden. Maar ze vinden het jammer dat ze geen gerichte feedback 

krijgen van een expert op hun nieuwe manier van lesgeven, zoals ze dat destijds een aantal keren van 

Erik Groot Koerkamp hebben gekregen.  

Leiderschapspraktijk: ontwikkelen en (her)inrichten van de school (organisatie) 

De schoolleider heeft het werken in een docentontwikkelteam (DOT) in het kader van onderzoekend en 

ontwerpend leren opgezet. Het is volgens de schoolleider van belang dat leerkrachten samenwerken 

aan hun eigen professionele groei en op de hoogte blijven van relevante nieuwe ontwikkelingen op het 

gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. Samen bespreken zij nieuwe ontwikkelingen en werken 

zij aan de ontwikkeling van nieuw onderwijsmateriaal. Niet alle docenten zitten in de DOT, ongeveer vijf 

docenten. De andere docenten krijgen het materiaal van de DOT. Daarnaast heeft ze de manier van 

vergaderen binnen de Rank aangepast. De schoolleider heeft het sociocratisch gesprek ingevoerd. 

Iedereen krijgt de ruimte voor zijn of haar eigen inbreng: “Toen ik net nieuw was, nou ja, toen was de 

veiligheid hier niet echt, in dit grote team. Ik wilde de cultuur inbrengen dat iedereen moet meedenken.” 

De leerkrachten geven aan dat de DOT veel sturing heeft gehad. Ook zat er in de DOT een teacher 

leader: “de kartrekkers van onderzoekend en ontwerpend leren zitten allemaal in de DOT.” Vervolgens 

geven ze aan dat het op een sociocratische manier vergaderen na anderhalf jaar vorm begon te krijgen 

en dat ze er plezier in hebben: ”nu denken we, sociocratisch is veel leuker.” Daarnaast wordt er gewerkt 

met een Padlet prikbord. De leerkrachten zetten hier inhoudelijke onderwerpen op, ook vanuit de DOT, 

en ze bespreken elke woensdag of donderdag de onderwerpen.  “We zijn langzaam toe aan minder 

vergaderen. In de vergaderingen worden ook steeds meer tijd vrij geroosterd om met je duo partner of 

met je parallel groep partner lessen voor te bereiden op het gebied van talentontwikkeling, om elkaar te 

professionaliseren met elkaars ideeën.” 

Leiderschapspraktijk: leidinggeven aan het onderwijsprogramma (onderwijs) 

Volgens de schoolleider is het van belang om onderwijsmateriaal voor onderzoekend en ontwerpend 

leren te ontwikkelen. Binnen de Rank wil ze dat er binnenkort gebruik gemaakt gaat worden van een 

rapportfolio. De rapportfolio is een instrument dat de leerling, leerkracht en ouders inzicht biedt in de 

persoonlijke ontwikkeling van de leerling, gedurende zijn of haar basisschooltijd. Via het stimuleren van 

het maken van concreet onderwijsmateriaal probeert ze de onderwijsvernieuwing door te voeren: “Ja 

eigenlijk is de rapportfolio een instrument geworden waarmee je de vernieuwing ook echt 

verduurzaamt.” 

De leerkrachten geven aan dat de schoolleider veel ‘flitsbezoeken’ in de klas doet. Ze staat meestal even 

vijf minuten te kijken en loopt dan binnen voor een praatje. De schoolleider helpt echter niet inhoudelijk 

met de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren, aldus de leerkrachten.  

 



 

TechYourFuture 22

Samengevat 

Tabel 3 geeft een samenvatting van de bevindingen op School De Rank, portret C. 

 

Tabel 3: Samenvatting Portret C. 

 Visie Mensen Organisatie Onderwijs  

Schoolleider - Koppeling aan 
Daltonvisie en 
visie van 
academische 
basisschool 

- Nadruk op 
visie uitvoeren 
in plaats van 
vastleggen 

- Visie vast 
agendapunt 

- Inspireren 

- Rekening houden 

met verschillen 

tussen leerkrachten 

- Faciliteert 

professionaliserings-

behoefte 

- Voortleven waarden 

van onderzoekend 

en ontwerpend 

leren  

 

- DOT opgezet 
om 
samenwerken 
te bevorderen 

- Sociocratisch 
gesprek: 
iedereen denkt 
mee 

- Stimuleren van het 
zelf ontwikkelen van 
onderwijsmaterialen 
 

Leerkrachten - Gezamenlijke 
ontwikkeling 
van visie en 
kernwaarden 

- Vrijheid door 
ontbreken van 
echte stip 

- Elkaar scherp houden 

- Missen gerichte 
feedback  

- Teacher leader 
om DOT aan te 
sturen 

- Sociocratisch 
gesprek begint 
te bevallen 

- Flitsbezoeken in de 
klas door de 
schoolleider 

- Geen inhoudelijke 
ondersteuning door 
schoolleider bij 
onderzoekend en 
ontwerpend leren 
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4 Conclusie, discussie en aanbevelingen  

 

Dit onderzoek is toegespitst op de wijze waarop onderwijskundig leiderschap wordt vormgegeven en 

kan bijdragen aan het veranderen naar onderzoekend en ontwerpend leren in de school. In dit 

onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Op welke wijze krijgen leiderschapspraktijken, 

in de ogen van zowel de schoolleider als leerkrachten, vorm in de context van onderzoekend en 

ontwerpend leren in het basisonderwijs? Data zijn verzameld op drie verschillende basisscholen door 

middel van een open en een semi-gestructureerd interview met zowel de schoolleider als een groepje 

leerkrachten. Dit proces heeft geresulteerd in drie schoolportretten, zoals beschreven in hoofdstuk 3. In 

dit hoofdstuk beantwoorden we onze onderzoeksvraag. We gaan op zoek naar overeenkomsten en 

verschillen tussen de drie scholen, en besteden aandacht aan wat in de portretten naar voren is 

gekomen als werkzame principes rondom onderwijskundig leiderschap.  

 

Allereerst kijken we terug op hoe het proces rondom de invoering van onderzoekend en ontwerpend 

leren in de drie basisscholen vorm krijgt (paragraaf 4.1). Daarna bespreken we elk van de vier 

leiderschapspraktijken (paragraaf 4.2) en formuleren we welke werkzame principes we binnen de drie 

scholen hebben geïdentificeerd. Tot slot formuleren we in paragraaf 4.3 aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek. 

 

4.1 Terugkijken op het proces in de drie basisscholen 

Als we in algemene zin terugkijken op de doorlopen processen in de drie basisscholen, zijn enkele zaken 

opgevallen.  

Allereerst blijkt uit de drie portretten dat het vernieuwingsproces naar onderzoekend en ontwerpend 

leren in de drie basisscholen geen vast omschreven volgorde of opbouw kent. Het is maatwerk, waarin 

het beginpunt per school verschilt en waarin situatie gebonden kenmerken een rol spelen. 

Dienovereenkomstig verschilt ook de wijze waarop de vernieuwing geïmplementeerd wordt. Bij portret 

A is bijvoorbeeld vooral begonnen in de bovenbouw, bij de zaakvakken, en wordt er langzaam richting 

de onderbouw gewerkt. Bij portret B vindt uitvoering schoolbreed plaats, maar dan één dag per week. 

Elke leerkracht behoeft een andere aanpak van de schoolleider ten aanzien van inspireren en 

professionaliseren.  

Daarnaast laten de portretten zien dat de ontwikkeling naar onderzoekend en ontwerpend leren van 

leerkrachten een forse omslag vraagt in denken en doen. Dit proces ontwikkelt zich gaandeweg. Binnen 

de scholen zijn zowel vernieuwingsgezinde leerkrachten als leerkrachten die de vernieuwingsslag niet 

meteen kunnen bijbenen. Uit de portretten blijkt dat de vernieuwingsgezinde leerkrachten niet bang zijn 

om nieuwe ideeën te onderzoeken en uit te proberen. Deze leerkrachten nemen vaak de kritische 

collega’s mee in hetgeen zij doen in hun eigen onderwijspraktijk en laten hun zien wat de mogelijkheden 

zijn. De term ‘maatjes-leren’ is hier een paar keer voor gebruikt. Echter, uit de portretten blijkt ook dat 
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de meer kritische leerkrachten constante aandacht nodig hebben. Dit aspect krijgt bij de 

leiderschapspraktijk ‘begrijpen en ontwikkelen van leerkrachten’ nog verder aandacht.  

Tot slot is de verandering in het onderwijs naar onderzoekend en ontwerpend leren een proces van 

lange adem. De verandering is dusdanig fundamenteel dat schoolleiders er niet blind op kunnen 

vertrouwen dat het zonder aandacht goed zal gaan. De schoolleiders zijn hiervan goed doordrongen en 

zetten bewust verschillende strategieën in om hieraan leiding te geven (Rikkerink, Verbeeten, Simons & 

Ritzen, 2015). Al samen werkend en lerend geven de schoolleider en de leerkrachten dit proces samen 

vorm. In de volgende paragrafen wordt het proces per leiderschapspraktijk besproken.  

4.2 Werkzame principes in de leiderschapspraktijken  

Tijdens de interviews hebben de schoolleiders en leerkrachten uitspraken gedaan die iets zeggen over 

de vier leiderschapspraktijken. Aan het eind van elk portret, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is een 

samenvatting van de vier praktijken opgenomen in een tabel. Ten behoeve van de discussie worden 

hieronder per leiderschapspraktijk de samenvattingen van de betreffende praktijk van de drie scholen 

naast elkaar gezet. Op die manier worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar. We proberen die 

vervolgens te duiden tegen het licht van de theorie van Leithwood et al. (2006) en sluiten iedere 

leiderschapspraktijk steeds af met de werkzame principes. Deze zijn geformuleerd wanneer er in alle 

drie de portretten consistente aandacht voor is geweest vanuit het perspectief van zowel de 

schoolleider als de docenten. In de laatste paragraaf doen we een aantal aanbevelingen voor 

vervolgonderzoek.  

Leiderschapspraktijk: ontwikkelen van een visie en aangeven van een richting (visie) 

Onder de leiderschapspraktijk over visie verstaan Leithwood et al. (2006) de inzet van de schoolleider 

om leerkrachten te inspireren en motiveren om toe te werken naar een gezamenlijk doel (toekomst). De 

schoolleiders en leerkrachten geven aan dat ze gezamenlijk vormgegeven hebben aan de ontwikkeling 

van de visie. De visie binnen school B en C is gezamenlijk tijdens teamvergaderingen uitgewerkt. 

Hiermee is de visie een gezamenlijk gedragen keuze van de schoolleider en de leerkrachten. In school B 

is een externe en daarmee onafhankelijke adviseur betrokken geweest bij het gezamenlijk ontwikkelen 

van de visie. In school A was de visie al grotendeels ontwikkeld toen de huidige schoolleider aantrad, 

maar ook daar is in gezamenlijkheid met de leerkrachten gestalte gegeven aan de visie. Door samen aan 

de visie-ontwikkeling te werken wordt deze ook gezamenlijk gedragen.  

 

Uit de drie portretten (Tabel 4) blijkt dat alleen het gezamenlijk ontwikkelen van een visie niet 

voldoende is. Een verdere concretisering is van belang om het gesprek met elkaar te kunnen blijven 

voeren. De geïnterviewde schoolleider in portret A geeft aan dat ze voortdurend op zoek is naar het 

uitwerken en concretiseren van de visie, bijvoorbeeld in gesprek met leerkrachten, ouders of externen. 

Uit portret C blijkt dat het fysiek ophangen van de uitwerking van de visie in de school, in de vorm van 

bijvoorbeeld kernwaarden van onderzoekend en ontwerpend leren, kan bijdragen aan het zichtbaar 

maken van het toekomstbeeld, wat vervolgens sturing geeft aan de doorontwikkeling. Daarnaast geeft 

de schoolleider aan dat ze de visie iedere vergadering aan bod laat komen.  
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Tabel 4: Leiderschapspraktijk ‘Ontwikkelen van een visie‘ op de drie basisscholen.  

 Glanerbrug Zuid (A) Alfonsusschool (B)  De Rank (C) 

Schoolleider - Gezamenlijk gedragen 
- Zoekt steeds naar 

concretisering  

- Gezamenlijk gedragen 
- Basis voor beleid 
- Oog voor verdere 

operationalisering 

- Koppeling aan Daltonvisie 
en visie van academische 
basisschool 

- Nadruk op visie uitvoeren 
in plaats van vastleggen 

- Visie vast agendapunt 

Leerkrachten  - Gezamenlijk gedragen - Gezamenlijk gedragen - Gezamenlijke 
ontwikkeling van visie en 
kernwaarden 

- Vrijheid door ontbreken 
van echte stip 

 

 

In lijn met Leithwood et al. (2006) maken de portretten duidelijk dat de invloed van de schoolleider ten 

aanzien van het ontwikkelen van een visie indirect verloopt. De respondenten uit de drie portretten 

laten allen het belang zien van het gezamenlijk ontwikkelen, vormgeven en concretiseren van een visie. 

Daarbij wordt in de interactie de visie steeds verder uitgewerkt en geoperationaliseerd op basis van 

voorbeelden. Daarnaast is deze bevinding geheel in lijn met het recent verschenen rapport van März, 

Gaikhorst, Mioch en Geijsel, (2017, p.92) dat schoolleiders bij het werken aan visie zoeken naar 

gespreide vormen van leiderschap.  

 

Ten aanzien van de leiderschapspraktijk ‘Ontwikkelen van een visie en aangeven van richting’ zijn we tot 

de volgende werkzame principes gekomen: 

 Een gezamenlijk gedragen visie is het vertrekpunt voor vernieuwing. Een visie dient samen 

ontwikkeld te worden, bijvoorbeeld tijdens een studiedag of teamvergadering, eventueel begeleid 

door een (externe) adviseur.  

 De visie dient voortdurend geoperationaliseerd en geconcretiseerd te worden in een continue 

interactie tussen schoolleider en leerkrachten. Visie als vast agendapunt tijdens een 

teamvergadering en het ophangen van kernwaarden in de school (Wall of Wonder) helpen hierbij.  

Leiderschapspraktijk: begrijpen en ontwikkelen van leerkrachten (mensen) 

Deze tweede praktijk wordt door Leithwood et al. (2006) uitgelegd als de uitdaging voor de schoolleider 

om op individueel niveau steun te geven aan en begrip te tonen voor de leerkrachten. De schoolleider 

dient de intellectuele ontwikkeling van de leerkracht te stimuleren en wordt gezien als een rolmodel 

voor het uitstralen van de juiste waarden en gedragingen (Leithwood et al., 2006).  

 

Uit de drie portretten (Tabel 5) blijkt dat onderzoekend en ontwerpend leren een andere didactiek van 

de leerkrachten vraagt. Sommige leerkrachten passen dit – na onder andere het volgen van de 

workshop van Tim Post – van nature meteen toe. Anderen zijn zoekende naar wat hun nieuwe taken 
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inhouden en hoe daarbij te handelen. Zij zijn nog niet meteen in staat om de vertaalslag van 

professionalisering naar eigen didactiek te maken.  

 

Tabel 5: Leiderschapspraktijk ‘Begrijpen en ontwikkelen van leerkrachten‘ op de drie basisscholen 

(mensen).  

 Glanerbrug Zuid (A) Alfonsusschool (B)  De Rank (C) 

Schoolleider - Aandacht voor talenten 
- Biedt ruimte voor 

experiment, daardoor 
veilige sfeer, positief 
leerklimaat  

- Denkt in kleine 
oplossingsstapjes  

- Faciliteert professio-
naliseringsbehoefte: 
o Binnenhalen externe 

perspectieven 
o Koppelen voor- en 

achterhoede  
o Masteropleiding voor 

informeel leiders 
- Voortleven waarden van 

onderzoekend en 

ontwerpend leren  

- Faciliteren van 
professionaliserings-
behoeften: 
o Stimuleren 
o Spiegelfunctie 

- Delen van good practices 
- Voortleven waarden van 

onderzoekend en 
ontwerpend leren   

 
 

- Inspireren  

- Rekening houden met 
verschillen tussen 
leerkrachten  

- Faciliteert 
professionaliserings-
behoefte  

- Voortleven waarden van 
onderzoekend en 
ontwerpend leren   
 

Leerkrachten  - Benoemen zelfde punten 
als schoolleider en 
spreken hiervoor 
waardering uit 

- Positief dat ieder op 
eigen tempo mag 
ontwikkelen 

- Waarderen verticale maar 
ook horizontale sturing 
van schoolleider 

- Betrokken en eigenaar 
voelen 

- Samen leren  
- Iedere leerkracht mag op 

eigen tempo ontwikkelen 
 

- Elkaar scherp houden 

- Missen gerichte feedback  

 

Op alle drie scholen zijn de schoolleiders bewust bezig met het creëren van mogelijkheden om 

leerkrachten te helpen zich te laten inspireren, de vernieuwing eigen te maken en te professionaliseren. 

Zij benadrukken alle drie dat zij daarvoor externe perspectieven introduceren, in de vorm van een boek 

of artikel, een training of opleiding, of het brengen van een schoolbezoek op een andere locatie. März, 

Gaikhorst, Mioch & Geijsel (2017) hadden eenzelfde bevinding en concludeerden dat dit een belangrijke 

conditie is voor duurzame (door)ontwikkeling van vernieuwingen. De schoolleider bij portret C 

organiseert dergelijke externe perspectieven niet alleen voor de leerkrachten, maar daagt ze ook uit om 

er zelf naar op zoek te gaan wanneer zij met vragen zitten. Alle schoolleiders geven aan dat ze het door 

hen gewenste gedrag bij docenten ook zelf, bewust, tentoonspreiden.  
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Echter, uit de portretten blijkt ook dat inspireren alleen niet voldoende is en dat de meer kritische 

leerkrachten expliciete en constante aandacht nodig hebben. Op alle drie scholen is expliciet aandacht 

voor de achterhoede. Zij trekken gezamenlijk op met collega leerkrachten die de vernieuwing omarmd 

hebben en die gedreven zijn om nieuwe dingen uit te proberen. Deze voorlopers delen daarmee de 

verantwoordelijkheid met de schoolleider voor de achterhoede. Zij worden ‘maatjes’ in het proces. Of 

de schoolleider laat een voorhoedeleerkracht lesgeven in een andere klas of groep om op die manier het 

gedachtegoed van de vernieuwing daar te helpen vormgeven.  

 

Bij alle drie scholen is er expliciet ruimte om te experimenteren en fouten te maken. Daarbij is er voor de 

schoolleider niet altijd tijd of ruimte om iedereen persoonlijk feedback te geven. Zij spreken ook de 

verwachting uit dat leerkrachten naar hen toekomen als ze vragen hebben, omdat ze zichzelf 

laagdrempelig en enthousiasmerend inschatten. Tegelijkertijd geven leerkrachten aan het wel heel 

belangrijk te vinden om gerichte, individuele feedback of coaching te krijgen van hun schoolleider. Het 

wordt erg gewaardeerd dat ze de ruimte krijgen om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen. Hierdoor 

ontstaat voor hen een sfeer van veiligheid.   

 

Ten aanzien van de leiderschapspraktijk ‘Begrijpen en ontwikkelen van leerkrachten’ zijn we tot de 

volgende werkzame principes gekomen: 

 Ter stimulans van vernieuwing zijn externe perspectieven waardevol. Deze kunnen dienen ter 

inspiratie en professionalisering. Door het verkennen van deze perspectieven maken de 

leerkrachten zich de vernieuwing al onderzoekend eigen.  

 Om iedereen mee te krijgen, is het enerzijds belangrijk dat de achterhoede voldoende tijd krijgt zich 

de vernieuwing eigen te maken en anderzijds dat deze groep extra aandacht krijgt, bijvoorbeeld 

door samen op te trekken met voorloperhoede docenten (‘maatjes’) binnen de school, waardoor er 

ruimte is om zorgen en ambities met elkaar in vertrouwen te delen. 

 Leerkrachten zijn meer geneigd de vernieuwing te implementeren wanneer de schoolleider 

voldoende vertrouwen uitstraalt en een atmosfeer creëert waarin het normaal is om te 

experimenteren en fouten te maken, en te genieten van dingen die goed gaan. 

Leiderschapspraktijk: ontwikkelen en (her)inrichten van de school (organisatie) 

Met ontwikkelen en (her)inrichten van de school bedoelen Leithwood et al. (2006) dat een 

leidinggevende werkcondities dient te realiseren die de professional, in dit geval de leerkracht, in zijn 

kracht zetten. Hieronder vallen volgens Leithwood et al. (2006) specifiek het bouwen van een sterke 

cultuur, het creëren van een netwerk met andere stakeholders en, waar nodig, het herstructureren of 

herinrichten van de school.  

In de interviews komen vooral het bouwen aan een cultuur en het herstructureren of herinrichten van 

de school expliciet naar voren (zie Tabel 6). Bij alle drie portretten is een nieuwe werkstructuur 

gecreëerd waarbinnen docenten samen het nieuwe onderwijsconcept ontwikkelen. Op alle drie scholen 

werken leerkrachten van verschillende klassen en/of bouwen met elkaar samen, in de vorm van 

docentontwikkelteams (DOT) op school A en C en leerteams op school B.  
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Het vormgeven van een dergelijke grootschalige vernieuwing kost tijd, energie en brengt veel 

onzekerheden met zich mee. Het is begrijpelijk dat de betrokkenen daarbij op zoek zijn naar enige vorm 

van houvast. Deze wordt mede gezocht in het creëren van duidelijkheid over de (formele) 

verantwoordelijkheden voor de richting, de werkwijze en de planning. Bij school C is de formele leiding 

van een DOT in handen van een teacher leader gelegd (gespreid leiderschap) en bij school B wordt in het 

gesprek nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen de formele en informele verantwoordelijkheid en 

wordt het belang van helderheid in rollen zichtbaar. Op school A, met de minst uitgekristalliseerde 

planning, geven leerkrachten aan hier juist behoefte aan te hebben. 

De cultuur op de scholen, zoals die in de gesprekken benoemd werd, lijkt zich te ontwikkelen van een 

familie- naar een adhocratiecultuur (Quinn & Cameron, 2011), waarbij flexibiliteit en vrijheid van 

handelen hoog in het vaandel staan, met als kernwoord innoveren. De schoolleider speelt een 

belangrijke rol bij het creëren van die cultuurverandering. Op school C wordt de sociocratische 

gespreksmethode, waarbij iedereen gelijke spreekruimte krijgt en deelnemers elkaar bevragen, als een 

goed middel gezien hiervoor. Ook schoolleider A spreekt expliciet uit dat ze doelbewust bezig is om de 

talenten van haar leerkrachten te zien en benoemen, net zoals de leerkrachten dat bij de leerlingen 

moeten doen (visie). Door het voortleven van de visie, versterkt de schoolleider de cultuurverandering. 

Op school B wordt de open en informele cultuur genoemd als een belangrijke pijler onder de 

onderwijsvernieuwing.  

Tabel 6. Leiderschapspraktijk ‘Ontwikkelen en (her)inrichten van de school ‘op de drie basisscholen.  

 Glanerbrug Zuid (A) Alfonsusschool (B)  De Rank (C) 

Schoolleider -  Samenwerken   
-  Overlegstructuur op 

thema (stuurgroepen) 
-  Aanpak zoekend en 

verkennend, met oog 
voor externe 
ontwikkelingen 

- DOT gevormd   

- Duidelijkheid over rollen 
- Formeel verantwoordelijk 

- DOT opgezet om 
samenwerken te 
bevorderen 

- Sociocratische gesprek: 
iedereen denkt mee 

Leerkrachten  - Missen 
bouwvergaderingen 

- Behoefte aan meer 
planmatige werkwijze 

- Duidelijkheid over rollen  
- Informele leiders 
- Open cultuur 
- Gevoel van 

vrijblijvendheid 

- Teacher leader om DOT 
aan te sturen 

- Sociocratische gesprek 
begint te bevallen 

 

Ten aanzien van de leiderschapspraktijk ‘Ontwikkelen en herinrichten van de school’ zijn we tot de 

volgende werkzame principes gekomen: 

 Het ontwikkelen en invoeren van grote onderwijskundige vernieuwingen vraagt doorgaans om 

andere werkstructuren. Deze structuren kunnen samenwerking bevorderen. Nieuwe structuren 

bieden kansen om ook anderen dan de schoolleider een trekkersrol te laten vervullen, waardoor de 

ontwikkeling via gespreid leiderschap verder gestalte krijgt.  

 Docentontwikkelteams of leerteams zijn vruchtbare samenwerkingsvormen, waarbij docenten in 

kleine groepen gericht van en met elkaar kunnen leren en werken.  
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 Een innovatie vraagt om een goede balans tussen helderheid over richting, rollen en plannen 

enerzijds en flexibiliteit met ruimte voor experiment anderzijds.   

Leiderschapspraktijk: leidinggeven aan het onderwijsprogramma (onderwijs) 

De laatste leiderschapspraktijk wordt uitgelegd als het creëren van productieve werkcondities voor de 

leerkrachten. Hierbij staat het monitoren van de activiteiten op school en het behoeden van de 

leerkrachten voor te veel afleiding bij hun werkzaamheden centraal, zodat een optimale leeromgeving 

voor leerlingen wordt gecreëerd (Leithwood, et al., 2006). Uit de portretten (Tabel 7) blijkt dat de 

schoolleiders door middel van flitsbezoeken aan de klas (korte klassenobservatie) proberen zelf zicht te 

krijgen op hoe leerkrachten onderzoekend en ontwerpend leren vormgeven in de klas. In portret C 

geven de leerkrachten aan dat ze daarbij graag meer gerichte feedback op hun handelen in de klas 

volgens de principes van onderzoekend en ontwerpend leren zouden willen krijgen. In de literatuur 

komt ook naar voren dat klassenobservaties aangevuld moeten worden met een terugkoppeling. Imants 

(2010) laat in zijn werk zien dat schoolleiders kunnen bijdragen aan het veranderen van onderwijsgedrag 

naar onderzoekend en ontwerpend leren door te werken met observaties en leerresultaten van 

leerlingen. Via klassenobservaties en feedback kan het gesprek met de leerkracht op gang gebracht 

worden over de invloed van de leerkracht op het leren van de leerlingen. Imants (2010) benadrukt dat 

niet de trucjes van de leerkracht op een checklist centraal moeten staan, maar het leren van de 

leerlingen.  

Daarnaast blijkt uit de portretten dat de leiderschapspraktijk ‘onderwijs’ mede wordt ingevuld door de 

condities waaraan onderzoekend en ontwerpend leren moet voldoen. Uit portret A blijkt bijvoorbeeld 

dat de methodes (zaakvakken) losgelaten moeten worden, meer coöperatieve werkvormen ingezet 

moeten worden en leerlingen binnen bepaalde kaders vrijgelaten moeten worden. En in de toekomst 

zou men graag groep doorbrekend werken aan onderzoekend en ontwerpend leren. Daarnaast worden 

de leerkrachten gestimuleerd om zelf onderwijsmaterialen te ontwikkelen voor onderzoekend en 

ontwerpend leren.  

Tabel 7: Leiderschapspraktijk ‘Leidinggeven aan het onderwijsprogramma‘ op de drie basisscholen.  

 Glanerbrug Zuid (A) Alfonsusschool (B)  De Rank (C) 

Schoolleider - Vooral zichtbaar in 
bovenbouw 

- Methodes loslaten 
(zaakvakken) 

- Meer coöperatieve 
werkvormen  

- Vrijlaten, maar binnen 
kaders  

- Wens voor toekomst: 
groepsdoor-brekend 
werken  

- Flitsbezoekjes aan de 
klas, met tops en tips 

 

- Eén leidende afspraak: 
tenminste een middag 
per week onderzoekend 
en ontwerpend leren 

- Klassenbezoeken, maar 
geen monitoring 

- Stimuleren van het zelf 
ontwikkelen van 
onderwijsmaterialen 

- Flitsbezoeken in de klas 
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Leerkrachten  - Zelf materiaal maken, 
bronnen zoeken 

- Wens voor toekomst: 
groepsdoor-brekend 
werken  

 

Uitvoeren van 

onderzoekend en 

ontwerpend leren zonder 

eisen en verwachtingen 

- Flitsbezoeken in de klas 
door de schoolleider 

- Gerichte feedback 
gewenste door 
schoolleider bij 
onderzoekend en 
ontwerpend leren 

 

Ten aanzien van de leiderschapspraktijk ‘leidinggeven aan het onderwijsprogramma’ zijn we tot de 

volgende werkzame principes gekomen: 

 Voor het veranderen van het onderwijsgedrag van leerkrachten naar onderzoekend en ontwerpend 

leren is het van belang om regelmatig klassen te observeren (onderzoekend en ontwerpend leren in 

de praktijk).  

 Op basis van observaties in de klas zouden leerkrachten voorzien moeten worden van gerichte 

feedback in hun ontwikkeling naar onderzoekend en ontwerpend leren.  

 Onderzoekend en ontwerpend leren wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van de juiste 

methoden, bijvoorbeeld methode van de zaakvakken loslaten, coöperatieve werkvormen en 

leerlingen meer ruimte te geven.  

 Wanneer leerkrachten gestimuleerd worden om zelf onderwijsmateriaal te ontwikkelen voor 

onderzoekend en ontwerpend leren, professionaliseren ze zichzelf en raken ze bekend met de 

didactiek.  

 

4.3 Aanbevelingen 

Na de gedetailleerde beschrijving van de vier leiderschapspraktijken en de werkzame principes in het 

voorgaande deel volgen in dit deel de aanbevelingen. Allereerst hebben we de werkzame principes in 

onderstaande Tabel 8 samengevat.  

Tabel 8: Samenvatting werkzame principes leidinggeven aan onderzoekend en ontwerpend leren  

Leidinggeven aan onderzoekend en ontwerpend leren:  
werkzame principes  

 

Ontwikkelen van een visie en 
aangeven van richting (visie)  

Ontwikkel samen met leerkrachten een visie ten aanzien van onderzoekend en 
ontwerpend leren  

- Zet de visie op de agenda  

- Probeer de visie continue, in interactie met leerkrachten, te 
operationaliseren en concretiseren 

- Hang de kernwaarden op in de school (Wall of Wonder)  
 

Begrijpen en ontwikkelen van 
leraren (mensen)  

Stimuleer professionele ontwikkeling van leerkrachten op het gebied van 
onderzoekend en ontwerpend leren  

- Introduceer externe perspectieven, in de vorm van een boek of artikel, 
training of opleiding. 
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- Geef de achterhoede voldoende tijd en aandacht, bijvoorbeeld door ze te 
laten optrekken met voorloperhoede leerkrachten  

- Geef leerkrachten de ruimte om te experimenteren en fouten te maken in 
hun werk 

 

Ontwikkelen en (her)inrichten 
van de organisatie 
(organisatie) 

Organiseer een samenwerkingsstructuur in de school waardoor leerkrachten 
samen leiding kunnen geven aan onderzoekend en ontwerpend leren  

- Organiseer docentontwikkelteams (DOT’s) of leerteams waarbij docenten 
in kleine groepen gericht samenwerken  

- Wees enerzijds duidelijk over de richting, rollen en plannen en geef 
anderzijds ook voldoende ruimte om te experimenteren  

 

Leidinggeven aan het 
onderwijsprogramma 
(onderwijs)  

Observeer regelmatig de lessen onderzoekend en ontwerpend leren en geef 
gerichte feedback aan leerkrachten op basis van de observaties. Zorg hierbij dat 
de juiste methoden en werkvormen aanwezig zijn.  

- Plan klassenobervaties 

- Geef leerkrachten gerichte feedback  

- Zet de juiste methoden en coöperatieve werkvormen in.  
 

 

Bij alle drie de portretten komen alle vier de leiderschapspraktijken van Leithwood et al. (2006) naar 

voren. Volgens de literatuur is visie-ontwikkeling daarbinnen de belangrijkste (Hallinger, 2003). De 

schoolleider kan via de leiderschapspraktijk ‘visie’ de meeste invloed uitoefenen. Bovenstaande tabel 

laat zien dat het binnen de leiderschapspraktijk visie voornamelijk gaat over het samen vormgeven en 

ontwikkelen van een visie ten aanzien van onderzoekend en ontwerpend leren. De tweede 

leiderschapspraktijk geeft aan dat de professionele ontwikkeling van leerkrachten van belang is om 

onderzoekend en ontwerpend leren vorm te geven. Aandacht voor de professionele ontwikkeling van 

leerkrachten zou zich moeten richten op samenwerken en ruimte geven om te experimenteren. 

Onderwijsontwikkeling wordt dan gezien als continue en cyclisch proces van individuele en collectieve 

betekenisgeving en sociaal interactief leren binnen de eigen praktijk van het werk (Rikkerink, 2011). De 

derde leiderschapspraktijk is ook gericht op het bevorderen van samenwerken. Onderzoek heeft 

aangetoond dat de samenwerking gericht moet zijn op het verbeteren van de instructie en het 

onderwijs (Sleegers et al., 2002). Verder blijkt uit onderzoek dat naarmate leerkrachten binnen een 

team meer afhankelijk van elkaar zijn in de uitvoering van hun werk ze effectiever samenwerken 

(Truijen, 2012). Voor een docententeam is het van belang dat er een gezamenlijke opdracht is ten 

aanzien van onderzoekend en ontwerpend leren. In het onderwijs kunnen leerkrachten er heel 

verschillende visies op onderwijs op nahouden. Vaak blijft de ‘onderstroom’ van individuele drijfveren 

onbenoemd. Bovendien kunnen leerkrachten hun eigen visie op onderwijs in stand houden als de 

gelegenheid er is om ‘de deur van je lokaal achter je dicht te trekken en je eigen ding doen’. Het is dus 

van belang om leerkrachten afhankelijk van elkaar te maken in de uitvoering van onderzoekend en 

ontwerpend leren, ze moeten gestimuleerd worden om samen te werken aan het onderwijs waarbij ze 

van elkaars bijdrage afhankelijk zijn. Daarnaast moet de schoolleider vanaf het begin duidelijke doelen 

stellen om de samenwerking op gang te krijgen. Het team moet weten waarom het bij elkaar zit (Truijen, 

2012; Rikkerink, et al., 2015). Uit de data, zie samenvattende Tabel 8, blijkt ook dat leiderschap verder 

strekt dan de schoolleider alleen en dat er veeleer sprake is van ‘gespreid leiderschap’. Ook in de 

opvatting van Spillane, Halverson & Diamond (2004) is leiderschap geen kenmerk van de leidinggevende 
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alleen. Het wordt mede bepaald door de ruimte die een leidinggevende krijgt van en geeft aan de 

andere actoren in een specifieke situatie. In dit voorliggende onderzoek gaat het dan vooral om 

leerkrachten. Zij zijn geen automatisch gehoorzame volgers, die reageren op rationele argumenten. Op 

basis van hun eigen kennis, ervaringen en opvattingen reageren zij op hun leidinggevende (de 

schoolleider of de directeur), op elkaar en op de situatie. Leerkrachten kunnen dus ook leiden en 

bijdragen aan onderwijskundig leiderschap, zowel formeel als informeel. Tot slot laat de 

leiderschapspraktijk ‘onderwijs’ het belang van observatie en feedback zien. Met het oog op het 

verbeteren van onderzoekend en ontwerpend leren zouden leerkrachten hun functioneren en hun werk 

in de klas open moeten stellen voor de schoolleider, zodat mogelijkheden ontstaan voor onderzoek en 

reflectie samen met andere leerkrachten.  

Voorgaande beschrijving van de specifieke leiderschapspraktijken en werkzame principes als geheel 

kunnen worden omgezet in principes die meer generiek van aard zijn.  

 

 Ontwikkelen van een concrete en gedeelde visie op onderzoekend en ontwerpend 

leren. Een visie kan op papier geformuleerd zijn, maar belangrijk is ook dat de visie 

expliciet zichtbaar en doorleefd is.  

 Ruimte om te experimenteren en fouten te maken. 

 Gerichtheid op effectieve samenwerking in nieuwe werkstructuren. 

 Aandacht voor gespreid leiderschap.  

 Leren door observatie en feedback.  

 

 

4.4 Hoe nu verder? 

Dit onderzoek heeft tot doel gehad ervaringsverhalen van schoolleiders en leerkrachten in kaart te 

brengen om een beeld te vormen over leidinggeven aan onderzoekend en ontwerpend leren. Als eerste 

resultaat van dit onderzoek hebben we drie gedetailleerde portretten van drie basisscholen 

gepresenteerd. De portretten geven een beeld van hoe een concrete invoering van onderzoekend en 

ontwerpend leren eruit kan zien. Daarmee kan het een bron van inspiratie zijn voor schoolleiders en 

leerkrachten voor het implementeren van onderzoekend en ontwerpend leren. Vervolgens hebben we 

uit de portretten werkzame principes gedestilleerd en hebben we meer generieke werkzame principes 

beschreven.  

 

Bij alle drie de portretten komen alle vier de leiderschapspraktijken naar voren. Daarmee is er geen 

afwijking geconstateerd ten aanzien van het model van Leithwood et al (2006) die aangeven dat al deze 

vier leiderschapspraktijken door succesvolle leiders worden beoefend. Wel constateerden de 

onderzoekers tijdens de dataverzameling in de open interviews dat er door de respondenten 

verschillende zwaarte leek te worden toegekend aan de verschillende praktijken. Zo had de schoolleider 

bij portret A veel aandacht voor de ontwikkeling van de leerkrachten, terwijl de schoolleider van portret 

C juist veel aandacht had voor de ontwikkeling van de visie. Het is aannemelijk dat deze verschillen 
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samenhangen met de persoonlijke voorkeuren van de schoolleider. Uit onderzoek is bijvoorbeeld 

gebleken dat de ontwerpstappen die worden gevolgd door ontwerpers van onderwijs sterk 

samenhangen met hun persoonlijke voorkeuren (Visscher-Voerman & Gustafson, 2004). Het ligt voor de 

hand dat dit niet anders is voor leiders die leidinggeven aan het ontwerpen van onderwijs.    

Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of de voorkeuren van een schoolleider voor een bepaalde 

leiderschapsstijl (zoals bijvoorbeeld autoritair, laissez-faire, democratisch of coachend, zie bijvoorbeeld 

Bass & Avolio, 1994) leiden tot voorkeuren voor een of meer leiderschapspraktijken of mogelijk zorgen 

voor een specifieke inkleuring van een of meer van de leiderschapspraktijken. Mogelijk hangen deze 

verschillen in zwaarte voor de leiderschapspraktijken bij de verschillende portretten ook samen met de 

status van de implementatie van de vernieuwing. Schoolleider A kwam bijvoorbeeld pas later in beeld 

toen de visie op hoofdlijnen reeds was uitgewerkt, terwijl de visievorming bij portret C nog aan het 

begin van het proces stond. Daarnaast laten Leithwood et al. (2006) en Day et al. (2010) in hun 

onderzoek zien dat succesvolle schoolleiders bij de uitvoering van deze praktijken contextgevoelig 

handelen. Zij houden rekening met de specifieke situatie. Zo zal in een school waar veel weerstand is 

tegen verandering, eerst de nadruk liggen op het wegnemen van de weerstand. Het zou interessant zijn 

nader te verkennen hoe inzichten die zijn opgedaan in andere contexten zoals bijvoorbeeld de bedrijfs- 

en organisatiekunde doorwerken binnen de schoolcontext en of de aard en fase van vernieuwing ook 

daar om bepaald type leiderschap vraagt.  

 

Zoals reeds genoemd, krijgen in alle drie scholen alle vier leiderschapspraktijken aandacht. Het is daarbij 

verlokkelijk om te veronderstellen dat op de langere termijn onderwijsvernieuwing alleen kan 

verduurzamen, wanneer deze vier praktijken continue aandacht blijven krijgen. Op basis van de 

interviews is hier nu geen uitspraak over te doen, aangezien het vier interviews per school in een korte 

periode betroffen, die in feite een momentopname gaven. Om hier een beter beeld van te krijgen, is het 

wenselijk om de onderwijsvernieuwing gespreid over de tijd op meerdere momenten te volgen. De visie 

op leiderschap en de ontwikkeling hiervan zouden hierin nadrukkelijk meegenomen moeten worden.    

 

Hoewel de drie onderzochte scholen alle drie dezelfde vernieuwing initieerden, laten ze alle drie hun 

eigen dynamiek zien en ontwikkelen de vernieuwingen zich in verschillende richtingen. Tegelijkertijd zijn 

de vier leiderschapspraktijken in iedere situatie goed zichtbaar. Dit maakt het aannemelijk dat deze vier 

leiderschapspraktijken ook zichtbaar zullen zijn bij andersoortige onderwijsvernieuwingen in het primair 

onderwijs of in andersoortige contexten. Het zou relevant zijn om na te gaan hoe de 

leiderschapspraktijken vorm krijgen en zich ontwikkelen bij andersoortige vernieuwingen en in andere 

contexten.  

 
Op basis van het voorgaande is het ons voornemen om in een toekomstig project de volgende stappen 

te zetten: 

- Verkenning van leiderschapspraktijken, volgens dezelfde interviewmethodiek, binnen andere 

sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. Daarbij dataverzameling op 

meerdere momenten uitvoeren, bijvoorbeeld begin, midden en eind, met het oog op uitspraken te 
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doen ten aanzien van de duurzaamheid van de innovatie, gekoppeld aan de beelden en uitingen van 

leiderschap. 

- Ontwikkeling van een instrument/self-assessment tool dat inzichtelijk maakt hoe een 

onderwijskundig leider zich zelf ‘scoort’ op de vier leiderschapspraktijken van Leithwood et al. 

(2006), eventueel ook gekoppeld aan persoonlijke voorkeuren voor leiderschapsstijlen.  

- Bij het onderzoek kijken naar de ontwikkelstadia van de vernieuwing en nagaan of een bepaalde 

fase van een vernieuwing samengaat met of vraagt om bepaald type leiderschap.   

- Toewerken naar inzichten waarbij enerzijds de vernieuwing op een school in kaart kan worden 

gebracht en anderzijds het type leiderschap, gecombineerd met handelingsadviezen met het oog op 

duurzame onderwijsvernieuwing.  
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6 Bijlage 1 Leidraad Interviews  

6.1 Leidraad interview 1 schoolleider 

 

We hebben begrepen dat jullie je enkele jaren geleden hebben aangemeld voor het project van Tim 

Post. Wij zijn nieuwsgierig naar het verloop van dit professionaliseringsproject en wat jouw rol hierin is 

geweest. We onderzoeken drie scholen (cases) die hetzelfde project hebben ingevoerd. 

 

We kiezen voor een opzet met twee gesprekken. Het gesprek vandaag heeft een open karakter, jouw 

verhaal zal vooral centraal staan. In het tweede gesprek bepalen wij meer de gespreksonderwerpen, 

daarbij gebruiken we ook de opbrengsten van vandaag als input. 

 

L of M of K neemt vandaag vooral het voortouw als interviewer. We verwachten dat ons gesprek 

maximaal een uur in beslag neemt. We willen het gesprek graag opnemen. Akkoord? 

Vragen diepte-invoering 

1 Allereerst zijn we benieuwd naar jullie reden om te kiezen voor de professionaliseringsactiviteit 

onderzoekend en ontwerpend leren van Tim Post? Doorvragen op ‘why’, beoogde doelen, 

beoogde effecten? 

2 Wanneer hebben de professionaliseringsbijeenkomsten plaatsgevonden? In hoeverre was het 

hele team hierbij betrokken? 

3 Hoe zijn leerkrachten in de gelegenheid gesteld om onderzoekend en ontwerpend leren in te 

voeren in hun praktijk? Wanneer er een algemene opmerking komt ‘ik heb bijeenkomsten 

georganiseerd’ doorvragen waar deze over ging etc. En wat nog meer? Doorvragen tot er geen 

reactie meer komt. 

4 Wat zie je nu terug van onderzoekend en ontwerpend leren in de dagelijkse praktijk? 

Voorbeelden vragen.  

5 Heeft de invoering van onderzoekend en ontwerpend leren geleid tot aanpassing van afspraken, 

veranderingen in beleid? Voorbeelden vragen. 

Getoond leiderschap 

Je hebt ons net verteld hoe leerkrachten in de gelegenheid zijn gesteld onderzoekend en ontwerpend 

leren in te voeren. We zijn nu vooral nieuwsgierig naar jouw leiderschapsverhaal. Hoe zag het 

leidinggeven aan deze vernieuwing eruit in de dagelijkse praktijk. Wat heb jij gedaan om onderzoekend 

en ontwerpend te begeleiden? Je zou je kunnen voorstellen dat het verhaal begint met ‘er was eens een 

schoolleider genaamd…., ze werkt op …., op deze school werd gekozen voor onderzoekend en 

ontwerpend leren…. etc. Wil jij ons jouw verhaal vertellen?  
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6.2 Leidraad interview 2 Schoolleider 

Dit gesprek heeft een wat ander karakter dan ons vorige gesprek. Vanuit de analyse van ons vorige 

gesprek en ons eigen kader hebben we nu meer gerichtere vragen vanuit verschillende perspectieven 

van leiderschap, namelijk het leidinggeven aan mensen (voornamelijk leerkrachten), onderwijs, leiden 

vanuit visie en als laatste perspectief het eventueel aanpassen van de organisatie in de school. 

 

Ook nu willen we het gesprek graag opnemen. L, K, M zal voornamelijk de vragen stellen. We 

verwachten dat ook dit gesprek maximaal een uur in beslag neemt. 

 

Allereerst hebben we enkele algemene vragen ten aanzien van het leiderschap in jouw school tijdens 

deze vernieuwing: 

 

I  Wie waren de formele leiders tijdens de innovatie? Waarom? Wat zag je hen doen? 

II Wie waren volgens jou de informele leiders tijdens deze innovatie? Waarom noem je deze 

personen? Wat zag je hen doen? 

III Als we dit gesprek over 5 jaar weer zouden voeren, hoe denk je dat onderzoekend en 

ontwerpend leren dan zichtbaar is binnen de school? Waarom verwacht je dat? 

 

1. Nu willen we graag starten met het bespreken van de leiderschapsprakken. We starten met het 

perspectief mensen.  

a. Heb jij leerkrachten op individueel niveau hulp en begeleiding gegeven tijdens deze innovatie? 

Wat maakt dat je dit wel/niet hebt gedaan? 

b. Laat jij docenten blijken dat ze met vragen en problemen bij je terecht kunnen? Zo ja, hoe heb je 

dit gedaan? En is daar gebruik van gemaakt?  

c. Heb je als schoolleider de kennis van leerkrachten over de innovatie gestimuleerd. Zo ja, hoe 

heb je dit gedaan?  

d. De innovatie is gekozen en ingevoerd op basis van toegevoegde waarden voor het onderwijs op 

jullie school. Hoe heb jij als leider deze waarden voorgeleefd en op welke momenten laat jij dit 

zien?  

 

2. Het tweede perspectief dat we willen belichten is onderwijs.  De volgende twee vragen hebben 

betrekking op jouw invloed via de leerkracht op de leerlingen in de klas. Hoe heb je ervoor gezorgd 

dat de innovatie in het onderwijs de leerlingen in de klas kan bereiken.  

a. Wat heb jij gedaan om leraren te ondersteunen om de innovatie in te voeren in hun dagelijkse 

praktijk?  

b. Welke aanpassingen heb je in je didactisch concept gedaan om dit mogelijk te maken? 

(leerkrachten op de juiste plek – inhoudelijk) 

c. Hoe heb jij gemonitord? Hoe krijg jij informatie over wat er in de lessen gebeurt? Hoe weet je of 

de innovatie daadwerkelijk in de klas behandeld wordt.  
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3. Het derde perspectief is visie.  

a. Hoe heb jij als schoolleider het team begeleid om tot een gedeelde visie op deze innovatie te 

komen?  

b. Hoe heb jij verwachtingen uitgedragen ten aanzien van de innovatie?  

 

4. Het laatste perspectief noemen we organisatie. Hiermee doelen we vooral op de wijze waarop het 

samenwerken nu georganiseerd is en passend is bij de beoogde innovatie. 

a. Hoe beschrijf je de cultuur op je school als het gaat om samenwerken? Heb je hier nog speciale 

aandacht aan besteed tijdens deze innovatie? 

b. Hoe was ‘het werk’ verdeeld tijdens deze innovatie? Waren hier nog aanpassingen in nodig? 

Welke? 

c. In hoeverre was de bestaande overlegstructuur geschikt? Waren hier nog aanpassingen in 

nodig? Welke? 
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6.3 Leidraad groepsinterview 1 leraren 

We hebben begrepen dat jullie je enkele jaren geleden hebben aangemeld voor de 

leerkrachtprofessionalisering Onderzoekend en ontwerpend leren. Jullie hebben een training van een 

half jaar ontvangen bestaande uit 6 bijeenkomsten en tussentijdse opdrachten. Er is gewerkt aan jullie 

wetenschapsattitude. Jullie hebben op basis van deze bijeenkomsten zelf lessen bedacht en ontworpen 

om de wetenschapsattitude bij leerlingen te stimuleren. Wij zijn nieuwsgierig naar het verloop van deze 

vernieuwing, wat jullie rol hierin is en hoe leidinggeven aan deze vernieuwing eruit ziet. We 

onderzoeken drie scholen (cases) die hetzelfde project hebben ingevoerd. 

 

In dit interview zijn we benieuwd naar de realiteit van de dagelijkse onderwijspraktijk. Er is geen sprake 

van goed of fout, wij zijn nieuwsgierig naar de praktijk. We kiezen voor een opzet met twee gesprekken. 

Het gesprek vandaag heeft een open karakter, jullie verhaal zal vooral centraal staan. Het tweede 

gesprek is meer gericht, daarbij gebruiken we ook de opbrengsten van vandaag als input.  

 

L of M of K neemt vandaag vooral het voortouw als interviewer. We verwachten dat ons gesprek een 

uur in beslag neemt.  

Vragen  

Om jullie goed te begrijpen tijdens dit interview willen we jullie graag eerst een aantal algemene vragen 

stellen.  

1 Wanneer heeft de scholing plaatsgevonden? Wie was erbij betrokken (jij? Hele team?) 

2 Het nascholingsprogramma was gericht op professionalisering van jullie attitude ten aanzien van 

onderzoekend en ontwerpend leren. Wat zie je nu terug in jouw dagelijkse praktijk? Concrete 

voorbeelden vragen aan iedere gesprekspartner. Is dit wat jullie vertellen representatief voor de 

school 

3 Laten jullie deze onderzoekende en ontwerpende houding ook tijdens andere onderwijsactiviteiten 

zien? Noem eens concrete voorbeelden?  

Vragen gericht op de diepte-invoering 

Jullie hebben net aangegeven wat jullie nu in de dagelijkse praktijk doen. Professionalisering of een 

verandering doorvoeren in het onderwijs is niet iets wat je na één training toepast. Dit project, gericht 

op onderzoekend en ontwerpende houding bij leerkrachten om uiteindelijk bij leerlingen in de klas te 

kunnen stimuleren in deze houding, had een periode van nascholing in zich van een half jaar. Daarna zijn 

er mogelijk nog andere activiteiten geweest om onderzoekend en ontwerpend leren te integreren in 

jullie onderwijspraktijk. Als onderzoekers zijn wij nieuwsgierig wat en hoe aan deze vernieuwing leiding 

is gegeven.  

4 Allereerst zijn we benieuwd naar jullie reden om te kiezen voor dit project? Doorvragen op ‘why’, 

beoogde doelen, beoogde effecten? 
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5 Hoe zijn jullie in de gelegenheid gesteld om onderzoekend en ontwerpend leren in te voeren in jullie 

praktijk? Kun je concrete voorbeelden geven? Doorvragen… En wat nog meer? Doorvragen tot er 

geen reactie meer komt.  

 

Getoond leiderschap 

We weten nu wat jullie in de dagelijkse praktijk doen als het gaat om onderzoekend en ontwerpend 

leren van leraren en leerlingen. Jullie hebben net veel verteld over hoe jullie hiertoe in de gelegenheid 

zijn gesteld. We zijn als onderzoekers nieuwsgierig hoe leiding is gegeven aan dit project. Bij 

leidinggeven kun je denken aan formele leiders. Maar wij zoeken vooral antwoord op de vraag Hoe en 

wie heeft eraan bijgedragen dat dit project daadwerkelijk is ingevoerd in de praktijk?  

 

 In de antwoorden bekijken of er aandacht is geweest voor de formele schoolleider, de rol van 

zichzelf als betrokkenen, de rol van kartrekkers, een gezamenlijkheid als team.   
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6.4 Leidraad groepsinterview 2 leraren 

 

Dit gesprek heeft een wat ander karakter dan ons vorige gesprek. Vanuit de analyse van ons vorige 

gesprek en ons eigen kader hebben we nu meer gerichtere vragen vanuit verschillende perspectieven 

van leiderschap, namelijk hoe is leiding gegeven aan mensen (vnl. leerkrachten), onderwijs, vanuit visie 

en als laatste willen we graag weten of de innovatie heeft geleid tot aanpassingen in de wijze van 

samenwerken of overleggen.  

 

Ook nu willen we het gesprek graag opnemen. L, K, M zal voornamelijk de vragen stellen. We 

verwachten dat ook dit gesprek maximaal een uur in beslag neemt. 

 

1. We starten met het perspectief mensen. Uiteindelijk zijn het de leraren die de innovatie in de 

praktijk moeten uitvoeren.  

 

e. Hebben jullie als leraren op individueel niveau hulp en begeleiding gekregen tijdens deze 

innovatie? Zo ja, van wie? 

f. Hebben jullie het idee dat je met vragen en problemen terecht kunt bij de schoolleider? Zo ja, 

hebben jullie daar gebruik van gemaakt? Of weet je van anderen dat ze daar gebruik van hebben 

gemaakt? 

g. De innovatie vraagt om intellectuele ontwikkeling van leerkrachten. Heeft, volgens jullie, de 

schoolleider bijgedragen aan het versterken van deze ontwikkeling? Hoe dan? 

h. Deze innovatie is gekozen en ingevoerd omdat het een bepaalde toegevoegde waarde heeft 

voor het onderwijs op jullie school. Ervaren jullie dit ook zo? Hoe heeft de schoolleider deze 

waarden voorgeleefd?  

 

2. Het tweede perspectief dat we willen belichten is onderwijs. Als leraren hebben jullie direct invloed 

op het leerproces van leerlingen. De invloed van een schoolleider is vooral indirect, deze invloed 

verloopt vooral via jullie.  

 

d. Wat heeft de schoolleider (en/of leider van het project) gedaan om jullie te ondersteunen bij de 

invoering van deze innovatie in jullie dagelijkse praktijk?  

e. Hoe heeft de schoolleider het innovatieproces gemonitord? Hoe kreeg hij/zij informatie over 

wat er in de lessen gebeurt?  

 

3. Het derde perspectief is visie.  

 

c. Hoe is het team begeleid om tot een gedeelde visie op deze innovatie te komen? Wat is de rol 

van de schoolleider daarin geweest? 

d. Hoe zijn verwachtingen uitgedragen ten aanzien van de innovatie?  
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4. Het laatste perspectief noemen we organisatie. Hiermee doelen we vooral op de wijze waarop het 

samenwerken nu georganiseerd is en passend is bij de beoogde innovatie. 

 

d. Hoe beschrijven jullie de cultuur op je school als het gaat om samenwerken? Is hier nog speciale 

aandacht aan besteed tijdens deze innovatie? 

e. Hoe was ‘het werk’ verdeeld tijdens deze innovatie? Waren hier nog aanpassingen in nodig? 

Welke? 

f. In hoeverre was de bestaande overlegstructuur geschikt? Waren hier nog aanpassingen in 

nodig? Welke? 

 

Afsluitend hebben we nog enkele algemene vragen ten aanzien van het leiderschap in jouw school 

tijdens deze innovatie: 

 

I  Wie waren de formele leiders tijdens deze innovatie? Waarom? Wat zagen jullie hen doen? 

II Wie waren volgens jullie de informele leiders tijdens deze innovatie? Waarom noemen jullie 

deze personen? Wat zagen jullie hen doen? 

III Als we dit gesprek over 5 jaar weer zouden voeren, hoe denken jullie dat de innovatie dan 

zichtbaar is binnen de school? Waarom verwachten jullie dat? 

 


