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Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder vindt dat scholen veel meer aandacht
moet besteden aan bewegen en muziek. Daarmee biedt het onderwijs belangrijke
bouwstenen voor een verrijkte omgeving, die het jonge brein nodig heeft (zelfs tot
na de studententijd) om zich optimaal te ontwikkelen. En als uitsmijter heeft Scherder ook nog een advies voor oudere onderwijsgevenden.
ERIK SCHERDER:

‘BEWEGEN EN MUZIEK HOUDEN
HET BREIN JONG’

V

oor leerkrachten is het van groot belang te weten dat
de prefrontale cortex nog heel lang bezig is zich te
ontwikkelen. En dat is, zo legt neuropsycholoog Erik
Scherder uit, het belangrijkste gedeelte van de hersenen. ‘Wat het laatst klaar is in aanleg, controleert de rest van
het brein. In het jonge brein groeien daarna nog de frontale
schors en de verbindingen tussen belangrijke neurale netwerken, de zogenaamde witte stof. Alle cognitieve circuits in ons
brein zijn afhankelijk van een goede connectiviteit. De verbinding tussen de frontale en pariëtale hersenkwab is essentieel
voor onze motoriek, maar ook voor de meest complexe hersenfuncties, zoals motivatie en het tonen van initiatief. En wat
verrijkt die verbindingen? De schoolopleiding! Dat kan bewegen zijn, maar ook muziek. Muziek luisteren en vooral spelen.
Hiermee verrijk je die contactpunten en dat levert cognitieve
reserve op, waar je bij het ouder worden een beroep op kunt
doen. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat jonge kinderen die veel en lang piano spelen, een groter hersenvolume
ontwikkelen. Gottfried Schlaug heeft aangetoond dat bij kinderen die musiceren de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften, het corpus callosum, groter wordt. Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren. Met een
verrijkte omgeving doel ik op voldoende uitdaging voor het
leveren van inspanning om nieuwe dingen te doen of te leren.
Dat kan door lichamelijke beweging en ook het creatief of
muzikaal bezig zijn dragen in positieve zin bij.’
PLEIDOOI VOOR MUZIEKONDERWIJS
‘Natuurlijk is er verschil tussen aandachtig naar muziek luisteren en muziek op de achtergrond horen. In ieder geval hebben
beide een activerend effect op het brein. Muziek laat je opleven, we worden er wakker door. En dat kan heel handig zijn
tijdens het concentreren. Mijn muziekgenre is de klassieke
muziek. Ik wil echter benadrukken dat wat klassieke muziek
in mijn brein doet, popmuziek in een ander brein teweegbrengt. Een groot deel van de opleving die muziek in ons
brein veroorzaakt, zit hem namelijk in de herkenbaarheid
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ervan. We weten als we een muziekstuk eerder gehoord hebben
dat NU het gedeelte komt dat we zo mooi vinden. En dat zet
het beloningssysteem in onze hersenen in gang. Is het moment
eenmaal daar, dan maken we dopamine aan, elke keer weer.
Een gevoel van opwinding en tevredenheid volgt. Niet voor
niets werken muziekstukken vaak naar een climax toe. Muziek
zet ons áán.’ Actief muziekonderwijs op school is leuk maar
zeker ook nuttig, volgens Scherder. ‘Het leren zingen of bespelen van een muziekinstrument is heel gunstig voor de ontwikkeling van de prefrontale cortex. Ook voor volwassenen en
ouderen is het maken of zelfs het luisteren naar muziek een
uitstekende manier om kwetsbare breingebieden en neurale

‘ONDERBREEK HET
ZITTEN IN DE KLAS
DOOR OEFENINGEN
BEWEGEND TE DOEN’
netwerken te stimuleren. Ik vind het zonde dat het muziekonderwijs op school zo teloor is gegaan. Er zijn projecten waar
kansarme kinderen met muziek in aanraking worden gebracht.
Dat levert op den duur allerlei economisch meetbare voordelen voor de maatschappij op, om nog maar te zwijgen over de
persoonlijke ontwikkeling van de kinderen zelf.’
BEWEGEN OP SCHOOL
Beweging is een motorische uitdaging met een goede doorbloeding van het brein tot gevolg. Scherder vindt dat je het
lange zitten in de klas moet onderbreken. ‘De frontale hersenkwab moet als het ware worden opgepept. Het zou slim
zijn beweging in de school te integreren, bijvoorbeeld door
tussen de lessen te wandelen of bepaalde oefeningen bewegend
te doen. Waarom staan er in de klas geen fietsjes om even de
benen te laten werken? Bewegen houdt een kind niet alleen
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LOOPBAAN
Erik Scherder (67) was tennisleraar, fysiotherapeut en
werkte in de zaak van zijn vader. Pas daarna werd hij neuropsycholoog. Hij is nu hoogleraar neuropsychologie aan de VU
Amsterdam en de Universiteit Groningen. Scherder schreef
onder meer de boeken ‘Singing in the brain’ en ‘Laat je hersenen niet zitten’.

lichamelijk fit, het brengt ook het brein in topconditie. Je zet
er de motor van je hersenen mee aan. Je brein gaat sneller werken, je denkt sneller. Als je loopt, gaat het hart harder werken.
Dat fungeert ook als pomp voor het bloed in je hersenpan.
Een goede doorbloeding versterkt de communicatie tussen de
verschillende hersengebieden en de stofwisseling in het brein.
Signaaltjes gaan sneller over van het ene breindeel naar het
andere. Hoe actiever de stofwisseling, hoe actiever de hersenen. Je raakt geconcentreerd omdat je hersenschors gestimuleerd wordt. En laten in het voorste gedeelte van die schors, de
prefrontale cortex, nou net belangrijke executieve functies
zitten als de kunst van het plannen, snel schakelen, problemen
oplossen en emoties in bedwang houden. Zo schep je een
betere basis om te leren en je aandacht erbij te houden. Een
recente studie levert het bewijs: kinderen die veel bewegen,
presteren beter op school. Dagelijks een half uur brisk walking,
stevig doorstappen, heeft een positieve invloed op neurale
netwerken in ons brein, belangrijk voor het filteren van informatie en het remmen van impulsgestuurd gedrag. Ik zou willen dat het onderwijs investeert in de beweegnorm: ten minste
een half uur achter elkaar matig intensief bewegen. Daar krijgen zowel de leerlingen als de samenleving veel voor terug:
ontwikkeling, creativiteit en innovatie.’
POLITIEK DOET ER NIETS MEE
‘Van de politiek verwacht ik weinig. Ik zat in een radiouitzending met minister Slob. Hem werd de vraag gesteld:
“Wat vindt u van de staat van het gymnastiekonderwijs op de
scholen?” Reactie van Slob: “Taak van de ouders.” Wat een
ouderwets standpunt! Ik ben het er volslagen mee oneens. De
overheid zou moeten eisen dat scholen hun curriculum aanpassen en ruimte maken voor bewegen en muziek. Maar dat
gebeurt niet, dus moet het uit de scholen zelf komen.’
OP ZOEK NAAR UITDAGINGEN
Scherder heeft ook een boodschap aan oudere werknemers.
‘Leraren en directeuren moeten op een prettige manier hun
werk kunnen doen, ook als ze ouder worden en tegen hun
pensioen aanzitten. Belangrijk is het altijd op zoek zijn naar
uitdagingen. We zijn geneigd het onszelf gemakkelijk te
maken. Maar nieuwe ervaringen opdoen, zeker als je wat
ouder wordt, is heel belangrijk om je hersenen jong en gezond
te houden. Blijf jezelf ontwikkelen, juist in je werk. Onderneem wat, doe wat. Vanaf je dertigste neemt het gedeelte van
de hersenen dat verantwoordelijk is voor motivatie en het
nemen van initiatief af. Dat hersengebied moet actief gestimu-

Hoogleraar Erik Scherder

leerd worden, ook door de omgeving. Als dat gebeurt, halen
mensen gemakkelijker hun pensioenleeftijd. Werkgevers en
overheid moeten dat stimuleren. Dus bestuurders: zorg voor
beleid om je personeel duurzaam inzetbaar te houden. Ook
voor oudere personeelsleden is bewegen ongelooflijk belangrijk
om gezond te blijven. Tijdens lichaamsbeweging maakt het
brein groeistoffen aan, zodat zenuwuitlopers en contacten
tussen hersencellen kunnen herstellen. Door geregelde brisk
walking zien we al minder krimp in de hippocampus en verbeterde executieve functies. Daarnaast kunnen we muziek
maken, gezonder eten, voldoende slapen en vaak onze vrienden opzoeken, als je die hebt natuurlijk. Zelf blijf ik werken zo
lang ik het volhoudt. Niet meer werken is vaak het begin van
het einde, want met de hersenen gaat het vervolgens bergafwaarts. Maar ik heb gemakkelijk praten, mijn werk is mijn
hobby en niet belastend.’
Bronnen: ‘Blijf jezelf ontwikkelen, dat houdt je hersenen jong’,
interview in Eigentijd (Zorg & Welzijn), Muziek geeft een beter
leven,interview in het Parool en diverse lezingen van prof. Scherder. Een ingekorte versie van dit interview verscheen eerder in
NutsNotes, personeelsmagazine van Nutsscholen Breda.
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LEIDERSCHAP

Hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker heeft samen
met Harry Garretsen een boek geschreven met als titel: Goede leiders zweven niet. In het boek verwijzen de auteurs menig populair idee over succesvol leiderschap naar de prullenbak. Ze baseren zich liever op wetenschappelijk onderzoek. Welke inzichten hebben onderzoeken over effectief leiderschap opgeleverd? We laten Stoker hier zelf over aan het woord.
JANKA STOKER:

‘HERWAARDERING VOOR
INHOUDELIJK LEIDERSCHAP’

V

olgens Janka Stoker heeft elke organisatie bestuurders
nodig die zowel over management- als over leiderschapskwaliteiten beschikken. ‘Management en leiderschap vormen geen tweedeling. Wel beschrijven
we in ons boek dat er bepaalde gedragingen van mensen op
leidinggevende posities zijn die meer te kwalificeren zijn als
leiderschap, zoals het uitdragen van een visie, anderen kunnen
inspireren en in beweging krijgen, en andere meer als management, zoals het monitoren of belonen van prestaties of het
regelen van dagelijkse, praktische zaken. We hebben het over
leiders en die kunnen dus goed of slecht zijn in zowel leiderschap als management. Als leider ontleen je je gezag aan kennis over de activiteiten van de organisatie. Als je die niet hebt,
wordt het erg lastig om een effectief leider te zijn.’
ZWEVERIGE CONCEPTEN
‘Ons boek heeft een kort en krachtig motto: goede leiders
zweven niet. Het werkwoord “zweven” heeft daar twee betekenissen. Allereerst zijn zweverige concepten over leiderschap
helaas vaak opvallend populair, terwijl ze meestal onbewezen
zijn. Denk aan de Myers-Briggs-persoonlijkheidstest die je
adviseert bijvoorbeeld een ISFJ-leiderschapstype1 te zijn, ter-

LOOPBAAN
Prof. dr. Janka Stoker (48) is hoogleraar leiderschap en organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
Ze studeerde sociale psychologie en organisatiepsychologie
in Groningen en promoveerde aan de Universiteit Twente.
Stoker werkte tevens enkele jaren als senior managing consultant bij Berenschot. Samen met Harry Garretsen, hoogleraar economie aan de RUG, is ze directeur van In the LEAD,
het onderzoekscentrum naar effectief leiderschap aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zie ook www.rug.nl/inthelead/.
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wijl onderzoek geen spaan heel laat van dit model. Het gevaar
van dit soort populaire concepten is dat mensen ze voor waar
aannemen en ermee aan de slag gaan, terwijl ze eigenlijk met
een kluitje in het riet worden gestuurd. In de tweede plaats
zweven leiders niet, omdat je ze niet los kan zien van hun
omgeving. Het allerbelangrijkste onderzoeksresultaat over

‘MEDEWERKERS ZIJN
TEVREDENER MET HUN
WERK ALS HUN LEIDER
AANVOELT HOE ZE ONDERSTEUND WILLEN WORDEN’
leiderschap is namelijk dat de universele beste leider niet
bestaat. Effectief leiderschap wordt voor een groot deel bepaald
door de tijd en de omstandigheden waarin leider en medewerkers verkeren. Effectief leiderschap is dus in belangrijke mate
context-specifiek. Het hangt er maar vanaf waar of wanneer
welk type leiderschap werkt. Dat goede leiders niet zweven
betekent overigens niet dat visie en vergezichten onzin zijn.
Integendeel, leidinggeven is in belangrijke mate vooruitzien.
Het is van wezenlijk belang dat leiders een inspirerende visie
hebben en dat geldt ook voor schoolleiders.’
PROCESSTURING
‘Er zijn organisatiekundigen die vinden dat het niet uitmaakt
aan wat voor soort organisatie je leiding geeft. Zo zei een
onderwijsbestuurder onlangs nog dat je net zo goed een multinational op het gebied van koekjes kunt leiden. Hoef je dan als
leider inderdaad geen verstand van de inhoud te hebben? In
sommige organisaties, zoals de rijksoverheid, denken ze zo over
leiderschap. Daar staat procesmanagement centraal: het leidinggeven aan interne processen is de belangrijkste kwaliteit
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HATTIE OVER ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP
Scholen die hun leerlingresultaten willen verbeteren, hebben volgens John Hattie juist sterke onderwijskundige leiders nodig. Schoolleiders die hun team op het gebied van
lesgeven en leren kunnen sturen en de leerkrachten en leerlingen monitoren. Maar die ook meerdere keren per jaar
klassenobservaties uitvoeren, het samenwerken van leraren
stimuleren, samen met de leraren het onderwijsprogramma
evalueren en zorgen voor een goede sfeer die leidt tot leren
van alle leerlingen.

uitslag was dat de medewerkers noch de managers zelf het
procesmanagement waardeerden. Juist medewerkers in professionele organisaties hebben pas respect voor hun leidinggevende als deze hen inhoudelijk iets te bieden heeft. Er is sindsdien ook ander onderzoek verschenen, waaruit blijkt hoe
belangrijk functionele expertise voor leiders is. Vooral het werk
van Amanda Goodall, zoals het boek Expert leaders in a fastmoving environment, laat zien dat expertise ertoe doet.
Expert-leiderschap is niet alleen de sterkste voorspeller voor
tevredenheid onder medewerkers, maar ook van cruciaal
belang voor het presteren van een organisatie. De belangrijkste
redenen voor het succes zijn volgens Goodall dat dit soort
leiders begrijpen hoe ze een juiste werkomgeving moeten creëren voor medewerkers en goed aanvoelen hoe medewerkers
beoordeeld en ondersteund willen worden.’

Janka Stoker

van de leidinggevenden. Ze hebben geen verstand van economie, onderwijs of defensie, maar weten alles van sturing op
output en het begeleiden van veranderprocessen. Management
wordt daar gezien als een vak dat leidinggevenden kunnen
uitoefenen zonder veel verstand te hebben van de inhoudelijke
beleidsterreinen. Inhoudelijke kennis strekt niet meer tot aanbeveling. De generalist die overal inzetbaar is, is de baas. En
dat pakt niet altijd goed uit, zo heeft bijvoorbeeld een onderzoeksrapport over de reorganisatie bij de Belastingdienst laten
zien. Een van de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek was
dat er aan het leiderschap veel schortte: met name het gebrek
aan inhoudelijke kennis bij de top van de organisatie viel op.’
INHOUDELIJK IETS TE BIEDEN HEBBEN
‘Al twintig jaar geleden onderzochten we bij middle managers
de ontwikkeling naar meer generalisten in organisaties. De

SCHOOLLEIDER MET VERSTAND VAN ZAKEN
‘Leidinggeven is natuurlijk wel echt iets anders dan zelf de
beste uitvoerder zijn. Laat ik het zo zeggen: een heel goede
leerkracht is niet automatisch een goede schoolleider. Dus de
beste vakman de baas maken, hoeft helemaal niet effectief te
zijn. Maar ik vind wel dat we doorgeslagen zijn in de opvatting
dat inhoud er niet meer zo toe doet. We hebben dat in het
bedrijfsleven gezien en ook bij de overheid. Die gedachte dat
je, als je maar managementvaardigheden hebt, overal leiding
kunt geven is een misvatting. Want onderzoek laat dus zien
dat mensen graag een leidinggevende hebben die verstand
heeft van wat ze doen. Voor scholen betekent het dat je als
leidinggevende verstand van onderwijs moet hebben. Waarom
willen mensen dat? Omdat je van een leidinggevende verwacht
dat hij of zij jouw problemen begrijpt en vanuit de inhoud
naar bepaalde vraagstukken kan kijken. Ik vind het in dat licht
bezien zo gek nog niet dat een schoolleider nog steeds een paar
uur les geeft. Wat wij bepleiten is meer aandacht voor leidinggeven vanuit de inhoud. Voor het onderwijs mag je dat wat
mij betreft gerust onderwijskundig leiderschap noemen.’
Bron: Goede leiders zweven niet, Janka I. Stoker en Harry
Garretsen, Uitgeverij Business Contact (2018).
Noten
1 ISJF staat voor Introversion, Sensing, Feeling, Judgement, een van de
persoonlijkheidstypen geformuleerd door K. Briggs en I. Myers.
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EFFECTIEF SCHOOLLEIDERSCHAP

Hij wist op de basisschool al dat hij het onderwijs in wilde en ook toen al dat hij
directeur wilde worden. Laat dat anno nu de realiteit zijn: Younes Hanin is directeur-bestuurder van de Stichting Nederlandse Islamitische Scholen (SNIS), waar
twee brede scholen in Amsterdam onder vallen: El Amien 1 en El Amien 2.
Bij zijn recente aantreden formuleerde het toezichthoudend bestuur het als volgt:
‘Met zijn komst krijgt de organisatie een ondernemende en vernieuwende leidinggevende als boegbeeld in haar midden, die bekend is met het vervullen van de maatschappelijke opdracht van beide scholen’.
DIRECTEUR-BESTUURDER YOUNES HANIN:

‘KWALITATIEF HOOGWAARDIG
ONDERWIJS STAAT ALTIJD VOOROP’
HANS VERBOON
is redacteur van BSM en andere onderwijsmedia, h.verboon@live.nl.

Younes Hanin (35) studeerde na het
Hervormd Lyceum West in Amsterdam,
commerciële economie. Na een aantal
jaren werkzaam te zijn geweest in dit
vakgebied, studeerde hij aan de iPabo
en kreeg een baan als leerkracht.
Hanin stapte over naar El Amien 1 en
werd er als snel adjunct-directeur,
directeur en daarna meerscholendirecteur. Hij maakte een zijsprong als
directeur van De Ark, een oecumenische basisschool in Amsterdam onder
een katholiek bestuur. Toen de vorige
directeur-bestuurder van SNIS wegging, haalde het toezichthoudend
bestuur Hanin onmiddellijk terug.
El Amien 1 huist in een prachtig
gebouw in Osdorp en telt ruim 400
leerlingen. Het gebouw van El Amien 2
staat in Bos en Lommer en is onlangs
volledig gerenoveerd en uitgebreid.
Deze school heeft bijna 400 leerlingen.
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‘E

l Amien betekent in het
Arabisch de betrouwbare.
Met deze naam willen wij
ouders duidelijk maken dat
de scholen zich bewust zijn van het vertrouwen dat zij in ons stellen en dat wij
er alles aan doen om hun kinderen optimaal te begeleiden. De El Amienscholen
zijn bijzondere scholen, gesticht op islamitische grondslag. Naast het verplichte
aanbod bieden wij ook godsdienstonderwijs aan. De leerlingen krijgen handvatten hoe ze, met behoud van hun identiteit, als volwaardige burger kunnen participeren in de samenleving en leren hen
verantwoordelijkheid te nemen in het
bewerkstelligen van een betere wereld.
Uiteraard is het aanbod afgestemd op de
actualiteit. Het gaat ons met name om
het overdragen van normen en waarden.
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs staat
bij mij altijd voorop. Zorg ervoor dat je
een goed team om je heen hebt, investeer daar in. Dat moet de focus zijn.’
TRANSITIE
‘We hebben een enorme transitie met
onze scholen doorgemaakt. Zes jaar
geleden verkeerden we in zwaar weer:
negatieve inspectierapporten, matige
onderwijsresultaten, bestuurlijk handelen onder de maat en negatieve
media-aandacht. Er is vervolgens ingegrepen in het bestuur, het toezicht en

het leerkrachtenbestand. Mijn voorganger heeft goed werk verricht. Onze scholen functioneren inmiddels naar behoren, dat vindt ook de inspectie. Wat in
het verleden ontbrak waren kaders.
Iedereen kon doen en laten wat zij of hij
wilde, er was geen sturing. Nu zijn de
kaders er wel. Binnen die kaders verwacht ik professionaliteit van de leerkrachten, de directie en de bestuurder en
onderling vertrouwen binnen het team.
Het personeelsbeleid is nu gekoppeld
aan kwaliteitszorg. Dat betekent dat we
in de afgelopen tijd van een aantal personeelsleden afscheid moesten nemen. Het
is belangrijk te constateren dat er een
cultuurverandering heeft plaats gehad:
van een klaagcultuur zijn we gegroeid
naar een oplossingsgerichte cultuur. We
hechten waarde aan een klimaat waarin
kinderen zich erkend voelen. Als een
kind zich veilig voelt, kan het zich pas
goed ontwikkelen.’
KLASSENBEZOEK
‘Een directeur moet klassen bezoeken,
niet vrijblijvend, maar om de kwaliteit
van de leerkracht waar te nemen. Als
directeur deed ik dat met overtuiging,
als directeur-bestuurder sta ik natuurlijk
op enige afstand en laat ik het aan de
directeuren over. Ik laat mij wel uitgebreid informeren over de kwaliteit van
ons personeelsbestand. Een directeur

moet in de eerste plaats een onderwijskundig leider zijn. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat onderwijskundig leiderschap effectiever is dan
andere typen leiderschap. Scholen die
hun kwaliteit willen verbeteren hebben,
volgens onderwijsexpert John Hattie,
juist sterke onderwijskundige leiders
nodig. Die in staat zijn een onderwijskundig klimaat te creëren, waarbij het
om visie en doelen gaat en om gerichte
acties op het gebied van lesgeven en
leren. Ook werken we met interne auditoren die het leerproces van leerkrachten
analyseren en monitoren.’
EERST DOELEN STELLEN
‘Wat je zegt moet je ook uitdragen en
laten zien. Je moet respect hebben voor
andermans opvattingen en kwaliteiten
en heel duidelijk communiceren. Ik
houd er erg van om eerst doelen te stellen en vervolgens pas de activiteiten
daaraan te koppelen. Alles wat niet bijdraagt aan het behalen van de doelen, is
overbodig. Ik wil weten wat er speelt:
onder de teamleden, onder de ouders.
En ik ben geïnteresseerd in de motieven
van de collega’s en geef vertrouwen en

Younes Hanin

verantwoordelijkheid aan de professionals om mij heen. Het toezichthoudend
bestuur faciliteert mij en fungeert als
klankbord. We kijken minder naar wat
het kost en meer naar wat het oplevert
voor onze scholen. Medezeggenschap

ning met de context en de beschikbare
instrumenten. Waar wij geen water bij
de wijn doen, is de prioritering van onze
hoofddoelen. Kwaliteit van het onderwijs voert altijd de boventoon, dit is
nooit ondergeschikt aan het behalen van

‘IK BEN EEN ONDERWIJSMAN
IN HART EN NIEREN’
vind ik van wezenlijk belang. De medezeggenschapsraden ervaar ik als een stimulans. Ik heb van het bestuur een
opdracht gekregen en samen hebben we
een managementcontract opgesteld.
Daarin staan de afspraken die ik in de
nieuwe beleidsperiode moet nakomen.
We zijn nu bezig met de gmr, het toezichthoudend bestuur en mijn directeuren om dat te vertalen in een strategisch
beleidsplan. Dit krijgt een vertaalslag in
de schoolplannen. Door samen na te
denken over ons onderwijs, houden we
elkaar scherp. We formuleren ambitieuze
doelen en willen beter scoren dan
gemiddeld. Daarbij houden we wel reke-

subdoelen. Parallel aan het strategisch
beleidsplan herijken we ook ons personeelsbeleid voor de komende jaren. Als
ik het personeel langs de meetlat van de
inspectie leg, kunnen we tevreden zijn,
maar er kan nog wel een schepje
bovenop. De fase van kijken wat beter
moet, zijn we voorbij. We richten ons
vooral op wat beter kan.’
COMMUNICATIELIJNEN
‘De scholen hebben hun managementteam, waarin naast de directeur ook de
adjunct en de bouwcoördinatoren zitten.
Het is mijn taak om de communicatie
tussen de geledingen te bewaken. We
hebben nu eindelijk de meest effectieve
structuur te pakken. Zo kunnen we ons
concentreren op de kwaliteit van het
onderwijs. Ik ben een onderwijsman in
hart en nieren en praat graag met mijn
directeuren over onderwijs. Ik vind dat
een schooldirecteur een onderwijsbevoegdheid en praktijkervaring met lesgeven moet hebben. Voor een directeurbestuurder is dat niet strikt noodzakelijk,
maar wel mooi meegenomen.
Je mag mij gerust een systeemdenker
noemen. De systeemtheorie gaat er vanuit
dat de mens pas werkelijk begrepen kan
worden in de context van zijn relaties.
Beschouw de school als een systeem, als
een geheel waarin alles met elkaar verbonden is. We zien dat mensen zich in verschillende contexten steeds anders gedragen. Ook mensen die een andere mening
hebben over de koers en over de doelen
behoren tot het systeem. Ik beschouw ze
als een extra informatiebron, waar ik
waardering voor heb. Zo probeer ik met
de hele organisatie, inclusief de ouders en
de gemeenschap, tot een breed draagvlak
te komen, op weg naar kwalitatief excellent onderwijs.’
4 / 2019
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is redacteur van Basisschoolmanagement en andere onderwijsmedia,
h.verboon@live.nl.

INTERVIEW

Wim Daniëls is misschien wel Nederlands meest geliefde taalkundige.
Een liefhebber van mooie zinnen en vol van vreugde om het goede
woord. En hij laat daarbij het (Brabantse) dialect niet links liggen. In een
grijs verleden was hij zelf leraar, maar hij schrijft nu boeken over uiteenlopende onderwerpen. Hij stelde ook diverse Van Dale-woordenboeken
samen en treedt op in het theater en op radio en tv. Daniëls schreef
recent een boek over de lagere school, toen bijna alles nog anders was.
WIM DANIELS:

‘HET GEZAG VAN ONDERWIJZERS
WAS VEEL GROTER’

‘M

ijn jongensjaren speelden zich voornamelijk af
binnen de grenzen van het dorp. En de taal
die daarbij hoorde, was het dialect van Aarle-Rixtel, Noord-Brabant. Ik ben thuis nog
eentalig in het dialect opgevoed. Er waren niet zo veel mensen
in het dorp die geen dialect spraken. De standaardtaalsprekers
waren mensen die de grens over gingen, op vakantie. Dat
deden wij niet. Ze woonden ook nog eens in de beste huizen,
wat tot de gedachtegang leidde dat wanneer je zelf een groot
huis wilde hebben en op vakantie wilde kunnen gaan, je vooral
geen dialect meer moest spreken. Inmiddels is er veel veranderd. Vrijwel iedereen is nu standaardtaalspreker, eventueel
naast nog een dialect. Het is gekomen door de migratie, eerst
binnen Nederland, daarna vanuit andere landen en vanuit
Nederland naar andere landen. Eind jaren vijftig, begin jaren
zestig is die migratie echt goed op gang gekomen. We leven
intussen grenzenloos en daar zijn dialecten niet tegen bestand.
Ook de grensoverschrijdende televisie heeft daarbij een rol
gespeeld. In de grote stad is het dialect nog sneller verwaterd
dan in de dorpen, omdat niet-dialectsprekers in eerste instantie vooral naar de stad trokken en daar hun standaardtaalinvloed uitoefenden. Maar in de dorpen is het nu van hetzelfde
laken een pak. In Aarle-Rixtel hebben de schoolkinderen geen
dialect meer als moedertaal.’
AUTONOMIE
‘Mijn boek De Lagere School gaat over de school zoals die er
was vanaf 1857 en tot 1985 is blijven bestaan. De lagere
school was in de beleving van velen duidelijk een andere
school dan de basisschool van nu. Ze deed het natuurlijk
nog zonder de huidige moderniteiten, zoals de computer en
het digibord. En aan uitvoerig en herhaaldelijk toetsen dacht
men op de lagere school nog niet. Het rapport was meer
gebaseerd op het persoonlijk oordeel van een onderwijzer(es)
over een leerling dan op afgenomen toetsen. Het gezag van
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onderwijzers was ook groot, veel groter dan nu. Dat gold
evenzeer voor hun autonomie. Ze konden goeddeels doen
wat ze zelf wilden. Mijn eigen herinneringen aan de lagere
school gaan terug naar de Sint Jozefschool in Aarle-Rixtel,
waar ik begin jaren zestig op zat. Het was een katholieke jongensschool, wel geleid door gewone meesters en juffen, niet
door broeders, al kwam de pastoor of de kapelaan wel godsdienstles geven en de catechismus overhoren.’
KWEEKSCHOOL
‘Tot 1935 kon je direct vanaf de lagere school naar de normaalschool of kweekschool, de opleiding tot onderwijzer of
onderwijzeres. Met dien verstande dat je op de lagere school
dan wel twee extra klassen had gedaan, de zevende en achtste
klas, die geruime tijd hebben bestaan Vanaf 1935 werd het
onmogelijk gemaakt om vanuit de (verlengde) lagere school
direct naar een kweekschool te gaan. Toen moest je voortaan
beschikken over een mulodiploma. Vanaf 1968 werd dat een
havodiploma. Tegelijkertijd werd ook de naam kweekschool
afgeschaft en vervangen door pedagogische academie. Toen in
1985 de lagere school veranderde in basisschool, veranderde
men die benaming in de afkorting pabo, de pedagogische academie basisonderwijs.Tegenwoordig zitten er op de opleidingen vooral meisjes, ruim 85 procent, maar op de vroegere
kweekscholen zaten juist hoofdzakelijk jongens. Op de lagere
school was de meerderheid van de leraren man. Vrouwen
gaven na hun trouwen hun baan als onderwijzeres noodgedwongen op, want een getrouwde vrouw hoorde geen baan te
hebben, was een breed gedragen opvatting. Onderwijzeressen
die op oudere leeftijd voor de klas stonden, waren vroeger dan
ook vrijwel altijd ongetrouwd. Veel onderwijzers studeerden na
de kweekschool door, voor LO- of MO-akten en kwamen dan
dikwijls in het voortgezet onderwijs terecht of werden schoolhoofd. De kweekschool werd ook wel de universiteit der kleine
luiden genoemd. Een gedegen opleiding waarmee je wat berei-

ken kon. Onderwijzers en zeker schoolhoofden hadden veel
aanzien. Dat is wel wat veranderd.’
MINDER SPEELRUIMTE DAN VROEGER
‘De jaren zestig en zeventig vormen een duidelijke omslag in
het opvoedkundig handelen op lagere scholen. Het was de
tijdgeest die daarvoor zorgde. Er werd veel geschreven over
het onderwijs, dat het allemaal anders moest. En deels wérd
het ook anders: vrijer en met leerkrachten die beter geschoold
waren in pedagogiek en onderwijskunde. Die breuk met het
verleden werd uiteindelijk geformaliseerd in 1985, toen de
lagere school overging in de basisschool. Op de basisschool is
het opvoedkundig klimaat veel beter dan het was op de lagere
school. Maar de gang naar de vroegere lagere school was,
algemeen gesteld, wel wat onbekommerder, zonder toetsstress
bijvoorbeeld. Al was je als leerling beslist nadrukkelijker overgeleverd aan de opvoedmethoden en vooral ook de grillen
van de onderwijzers en onderwijzeressen. Misschien is dat
nog wel het grootste verschil. De leerkrachten van nu hebben
veel minder speelruimte dan die van vroeger. Daarmee
komen uitwassen in negatieve zin weinig meer voor. Tegelijkertijd zijn ook veel positieve gekkigheden uit de enthousiaste leraar gehaald. Iedereen is ingetogener dan vroeger,
omdat er nu via regels, inspecties en ouders veel meer gelet
wordt op degenen die lesgeven. Maar mijn indruk is dat de
voordelen daarvan voor de leerlingen toch groter zijn dan de
nadelen.’
TAALBESCHOUWING MEER AANDACHT
‘Een docent van mij op de lerarenopleiding schreef ooit:
taalbeschouwing gaat vooraf aan taalbeheersing. Ik heb altijd
ervaren dat het zo is. Taalbeschouwing is het kijken naar taal:
hoe het allemaal zo gekomen is dat we kunnen praten, dat
we zo zijn gaan schrijven, dat we het alfabet hebben. Waar
komen in hemelsnaam de letters van het alfabet vandaan? Als
je met die vragen bezig bent, dan ga je het taalonderwijs veel
meer intensiveren en aantrekkelijker maken. Je kunt er leerlingen mee verwonderen. Waarom ziet de A eruit zoals die
eruit ziet? Of de spellingsregels, een ratjetoe, daar is eigenlijk
geen touw aan vast te knopen. Maar als je ziet hoe die regels
ontstaan zijn, welke gedachten erachter schuilgaan, dan is de
acceptatie daarvan bij kinderen veel groter. Ik vind dat er
voor taalbeschouwing in het basisonderwijs en op de pabo te
weinig aandacht is. Onze woordenschat is ook zo’n rijke bron
waarmee te weinig gedaan wordt. Ik zeg altijd: woorden hebben een masker op en het is de moeite waard om met kinderen dat masker van een woord te halen. Neem het woord
eenvoudig, dat is eigenlijk “één keer gevouwen”. Iets één keer
vouwen is heel simpel, daarom is dat de betekenis van dat
woord geworden. Kinderen vinden die maskerade en ontmaskering prachtig en het geeft ze een veel nauwer contact
met de wortels van de taal. Ik heb een poging gewaagd om
dit ook in een methode te vangen en dat is Het Grote Taalboek geworden. Daarin heb ik een poging gedaan om het
voor de leerkracht duidelijk te maken en hoe ermee in de
klas gewerkt kan worden.’

Wim Daniëls

VEEL WINST GEBOEKT
‘Maar ik wil zeker niet afgeven op de basisschool en de leerkrachten. Ze doen veel goed werk. Als ik mijn lagere school
vergelijk met een willekeurige basisschool van nu, dan vind ik
dat er veel winst is geboekt. In mijn tijd zaten we vooral te
zitten en te luisteren. Er was weinig didactiek in die tijd.
Didactiek is ook een vrij jonge discipline. Wel vind ik dat het
taalonderwijs, gedwongen door toetsen en kerndoelen, te veel
de kant van de taalbeheersing is opgegaan. Taalbeschouwing
zou, zoals gezegd, veel meer aandacht moeten krijgen. Maar
dat betekent dat de opleidingen daar ook wat meer aan moeten doen en dat de eindtoetsen misschien anders moeten worden ingericht. Wat ik ten slotte heel dwaas vind, is dat leerkrachten met een hbo-opleiding op een basisschool een lager
salaris hebben dan leraren met een hbo-opleiding in het voortgezet onderwijs. Alsof je op een basisschool een minder soort
onderwijs zou geven dan op een middelbare school. Ik noem
dat verschil, dat altijd al bestaan heeft, curieus en dwaas.’
Bron: De Lagere School, Wim Daniëls ( 2017 ).

Wim Daniels studeerde aan de lerarenopleiding in Tilburg
Nederlands en Duits. Na een jaar les te hebben gegeven,
begon hij een doctoraalstudie Nederlands aan de Radboud
Universiteit in Nijmegen met als hoofdvak vakdidactiek. Hij
werd wederom leraar en kwam na een aantal jaren in dienst
bij de Open Universiteit als tekstwetenschapper. In 1992
besloot hij als zelfstandig gevestigd schrijver verder te gaan.
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Jolanda Hogewind heeft als directeur van het Calvijn College aldaar een heuse transitie bewerkstelligd. De school was een afvoerputje en lijkt nu een modelschool te
zijn. Hoe je dat als leidinggevende voor elkaar krijgt, is voor haar een weet. Hoewel
zij daar nu weg is, wil ze er graag over vertellen.

DIRECTEUR JOLANDA HOGEWIND:

‘WE MOETEN OPHOUDEN MET HET
SLACHTOFFERDENKEN’
HANS VERBOON
is redacteur van Basisschoolmanagement
en andere onderwijsmedia, h.verboon@live.nl.

CV
Jolanda Hogewind (1962) is bestuurder
van het IJburg College (vmbo,havo,vwo)
in Amsterdam. Van 2009 tot 2019 was
ze directeur van het Amsterdamse Calvijn College (vmbo/mbo). Bij haar vertrek was het Calvijn een modelschool.
’Misschien wel de beste school van
Nederland’, zei de in 2017 overleden
burgemeester Eberhard van der Laan
in het tv-programma Zomergasten.
Jolanda Hogewind werkte na de middelbare school zeventien jaar als verpleegkundige, onder meer in de psychiatrie. Later werd ze docent verpleegkunde, waarvoor ze ook de lerarenopleiding volgde. Vanaf 1997 werkte ze als
leidinggevende bij het ROC in Amsterdam. In deze periode studeerde ze aan
de UvA en behaalde haar master Educational Management. Vervolgens
maakte ze de overstap naar het Calvijn.

20

5 / 2019

‘T

oen ik op het Calvijn begon,
trof ik daar een ingewikkelde situatie aan, ik kan
niet anders zeggen. Er was
sprake van verwaarlozing op alle niveaus.
Dat was niet alleen zichtbaar maar ook
voelbaar. In het troosteloze gebouw, bij
de leerlingen, de docenten, de medewerkers en anderen. Je kon het ook horen
aan de negatieve teneur van de gesprekken in de docentenkamer, over leerlingen en hun ouders bijvoorbeeld.
Bij mijn vertrek enige maanden geleden
was de situatie een totaal andere. Wat
geholpen heeft, is dat de school in 2015
een gloednieuw gebouw betrok. Over
het ontwerp hebben we goed nagedacht,
samen met de docenten en de leerlingen.
We hebben het onderwijsconcept als
uitgangspunt genomen voor de bouw en
inrichting. Het is een open, overzichtelijk en fijn gebouw en dat heeft een positief effect op iedereen die er onderwijs
krijgt of geeft. De ramen en deuren
staan open naar de omgeving: de buurt,
de stad en de samenleving als geheel.
Dat past bij de visie van het Calvijn: de
buitenwereld binnenhalen en verbinding
maken. Deze school vervult een functie
in de buurt en in de stad.’

kelt”. Vervolgens moesten we de visie
implementeren en bestaande patronen
en systemen doorbreken. Dat vraagt lef,
geduld en veerkracht. Een nieuwe visie
van bovenaf aan een bestaand systeem
opleggen werkt niet. En het allerbelangrijkste is een goed team. Dat betekent
soms een lastige spagaat: je krijgt de
opdracht goed onderwijs in te richten en
daar word je op afgerekend, maar tegelijkertijd moet je dat doen met mensen die
niet allemaal even gemotiveerd zijn.’

SPAGAAT
‘Verbetering begint met visieontwikkeling. Op het Calvijn hebben we als kernwaarde geformuleerd: “vertrouwen dat
eenieder zich vanuit autonomie ontwik-

REGIE BIJ MEDEWERKERS
‘Bij het bouwen aan een nieuwe cultuur
speelt het management een cruciale rol.
Dat moet de visie en de cultuur voorleven en een goede mix hanteren tussen

PERSONEELSBESTAND
‘Er is veel veranderd in het personeelsbestand. Zo is de samenstelling van het
managementteam gewijzigd. Sommige
docenten hebben een andere baan
gezocht. Er zijn veel wisselingen van de
wacht geweest. We hebben nooit iemand
als persoon gediskwalificeerd, wel was de
vraag: is dit wat bij je past, is de visie van
het Calvijn en jouw taak daarbinnen
compatibel met wat jij kunt of wilt in je
werk? Dat heeft wel tot gedwongen
afscheid nemen geleid. We gaven nooit
een oordeel over hoe iemand was, maar
plaatsten soms wel vraagtekens bij wat
iemand deed. Daar heb ik in geïnvesteerd en op gestuurd.’

EFFECTIEF SCHOOLLEIDERSCHAP

het onderwijs gebeurt op een bepaalde
manier, omdat we dat al jaren zo doen
en het zo gegroeid is. Een denkpatroon
dat stevig verankerd lijkt te zijn, is het
idee dat je zelf geen invloed hebt, dat het
je overkomt en dat resulteert in slachtofferschap. Daardoor lijkt het soms alsof
de hele sector aan een collectieve depressie lijdt. We moeten daar iets aan doen.
We praten veel te negatief over onze
sector. Alles wordt geproblematiseerd.
Zo houd je de problemen in stand.’

Jolanda Hogewind

kennis, kunde, gezag en zorgzaamheid.
Daarnaast is er een omgeving nodig
waarin die nieuwe cultuur tot bloei kan
komen. Bij ons betekende dat snijden in
de vergaderstructuur: geen algemeen
personeelsoverleg meer waar één iemand
bepaalt wat er gedaan wordt. Dat paste
niet meer als je het eigenaarschap en de
regie bij de medewerkers zelf legt.’
VAK APART
‘Leidinggeven vind ik een vak apart. Je
moet oog hebben voor alle processen in
de school. Dat betekent niet dat je altijd
aanwezig hoeft te zijn. Je kunt ook op
afstand sturen met het vertrouwen in
een ieder met betrekking tot de eigen
taak. En je moet strategisch kunnen
denken, de Onderwijsraad benadrukte
dat in een recent advies. Je moet overzicht hebben, de mensen in hun kracht
weten te zetten en het eigenaarschap
organiseren op een manier waarop iedereen een klein deel van de organisatie
onder haar of zijn hoede heeft. Een leidinggevende moet ervoor zorgen dat al
die verschillende onderdelen worden
verbonden. Je moet de voorwaarden
scheppen waardoor iedereen zijn rol
goed kan vervullen. De mensen met wie
je werkt, moeten het gevoel hebben dat
je er voor hen bent. Draagvlak binnen

het team hebben en houden is wezenlijk.
Ik heb altijd veel geïnvesteerd in de relatie met de mensen met wie ik intensief
moest samenwerken. Je moet ook de
persoonlijke behoefte hebben in relatie
te zijn met de ander. Ik heb mijn ervaring in het voortgezet onderwijs opgedaan. Basisscholen zijn vaak kleinere
organisaties en anders georganiseerd,
maar ook daar is het belangrijk naar de
menselijke maat leiding te geven.’
ZELF DE REGIE NEMEN
‘Er heerst, zeker in het basisonderwijs,
nogal wat onvrede over de werkdruk en
de lage salarissen. Ik wil die onvrede
toch wel wat relativeren. Werken in het
onderwijs is best enerverend, maar de
werkdruk heb je ook zelf in de hand. Op
het Calvijn is het gelukt dat met goede
onderlinge afspraken en lessen in geluk
docenten zelf invloed kregen op hun
gevoel van welbevinden en hun ervaren
stress konden beperken. Werkdruk is
volgens mij ook een symptoom van zelf
geen regie nemen over je leven, dingen
niet bespreken met je leidinggevende of
met anderen met wie je werkt.
Waar andere sectoren gedwongen zijn
om te veranderen, lijkt het alsof de prikkel om te reflecteren op het eigen handelen in het onderwijs ontbreekt. Veel in

POSITIVITEIT GEEFT ENERGIE
‘Het feit dat wij mensen evolutionair
gezien meer gericht zijn op het negatieve
- ooit was er dan een grotere overlevingskans - is in het onderwijs zeker terug te
zien. Die neiging neemt toe naarmate er
meer angst is. En er zit veel angst in de
sector, die deels te maken heeft met de
afrekencultuur. Die negatieve houding
heeft ook invloed op het aantal mensen
dat de lerarenopleiding gaat doen. Positieve dingen leveren energie op en negatieve dingen kosten energie. Mensen die
in het onderwijs werken, hebben soms
de neiging om negatief te denken en
hebben ook het idee dat het hen allemaal
overkomt. Terwijl ik denk: als je de regie
pakt, moet je eens kijken wat er allemaal
kan. Regie nemen levert zoveel mogelijkheden op. Een belangrijke taak voor een
schoolleider is ervoor te zorgen dat de
organisatie overzichtelijk wordt en dat
duidelijk is wie wat doet. Dan wordt de
ervaren werkdruk minder en krijg je
invloed op je eigen gevoel van welbevinden. Je kunt heel lang met collega’s praten hoe ongelukkig je bent over bepaalde
dingen, maar dan wordt het steeds groter
en ga je erin geloven. Je kunt het ook
anders doen: kijken hoe je het wel voor
elkaar krijgt. Een directeur van een basisschool zei pas tegen me: “Bij ons ervaart
niemand werkdruk want we doen het
gewoon. We hebben zo’n positieve werksfeer dat mensen graag bij ons werken.
En we praten er niet vaak over, want dat
kost ook tijd.” Als schoolleider moet je
een positieve grondhouding hebben en
daar neem je dan je team in mee.’
Bron: Een radslag in het onderwijs- over
de cultuurverandering op het Calvijn College van Jolanda Hogewind en Mohamed
El Jaouhari (Uitgeverij Phronese, 2017).
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HANS VERBOON
redacteur Basisschoolmanagement en andere onderwijsmedia,
h.verboon@live.nl

Het maatschappelijk aanzien van de leraar in het basis- en voortgezet onderwijs is
achteruitgegaan, vooral in de laatste tien jaar. De leraar basisonderwijs heeft beduidend minder aanzien dan de collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat komt ook tot
uitdrukking in het grote salarisverschil. Investeren in het imago van de leraar is
vooral een zaak van lange adem. Professor Frank Cörvers heeft onderzoek gedaan
naar het imago en de status van de leraar in de 21ste eeuw.
MAATSCHAPPELIJK AANZIEN IS ACHTERUITGEGAAN

‘WE MOETEN IETS DOEN AAN HET
IMAGO VAN DE LERAAR’

‘O

ns onderzoek toont aan
dat er sprake is van een
versnelde duikeling van
het imago van de leraar in
vergelijking met andere beroepen. De
resultaten zijn een trendbreuk: de afgelopen dertig jaar was het imago van het
lerarenberoep nagenoeg onveranderd.
Nu zie ik een neerwaartse trend, zeker
van basisschoolleraren. In de beroepsprestigeladder, een ranglijst met 138
beroepen, dalen ze van plek 42 naar 69
ten opzichte van tien jaar geleden.
Lerarenberoepen wordt nog steeds een
redelijk maatschappelijk aanzien toegedicht, maar ze behoren absoluut niet
tot de top. Vergeleken met bijvoorbeeld
hooggeschoolde professionals in de
zorg, notarissen en advocaten, geniet de
leraar veel minder maatschappelijk
aanzien. Hoewel we daar niet specifiek
over een langere periode naar gekeken
hebben, hebben we wel enige gegevens
over de basisschooldirecteuren. Dat
imago is me meegevallen, ze hebben
best nog wel aanzien. Dus de vrije val
van de leerkracht geldt niet voor de
directeur.’
Hoe is het zo gekomen?
‘We hebben geen harde onderzoeksgegevens hoe het komt, het blijft dus
speculeren. We denken aan een reeks
van factoren. Zo was het opleidingsniveau van leerkrachten altijd hoog, maar
de rest van de beroepsbevolking maakte
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een inhaalslag. Daardoor zijn leerkrachten hun relatieve voorsprong kwijt. Zij
staan nu tegenover ouders die vaak
minstens net zo hoog zijn opgeleid als
zij zelf. En er zijn ook veel leerkrachten
op de basisschool die lesgeven aan leerlingen die een ander cognitief pad
bewandelen, de leerlingen die een
hogere citoscore halen dan de leerkracht ooit heeft gehaald. Een andere
factor is de feminisering van het basisonderwijs. Er zijn nog meer vrouwen in
het onderwijs gaan werken dan voorheen. In het algemeen is het zo dat
beroepen waarin veel vrouwen werken
minder status hebben. Dat zie je ook in
de zorg en bij het openbaar ministerie,
sectoren die vrouwen als het ware hebben geabsorbeerd. Het gaat dan om
beroepen waarin vrouwen zich het
makkelijkst kunnen aanpassen aan de
arbeidsvoorwaarden die ze stellen, zoals
parttime werken. Het onderwijs is bij
uitstek een sector waarin je makkelijk
parttime kunt werken. Het lijkt er soms
op dat voor sommige vrouwen het
leraarschap een bijbaantje bij het gezin
is. Ze dragen bij aan de kosten, maar
zijn zelden kostwinner.’
KLEUTERJUF-EFFECT
‘Het gegeven dat veel vrouwen in het
onderwijs werken, leidt tot vooroordelen over het vak. Dat heeft te maken
met het zogenaamde kleuterjuf-effect.
Vroeger was er voor kleuterleidsters, zo

werden ze genoemd, een eigen opleiding. Na de samenvoeging van de kleuter- en lagere school kwam de pabo als
opleiding voor alle leerkrachten. Dat
had tot gevolg dat je ook zo maar kleuterjuf kon worden, voor de weinige
mannen in de opleiding een schrikbeeld. Zeer ten onrechte overigens,
want uit internationale onderzoeken
blijkt steeds meer dat het begin van je
schoolloopbaan bepalend is voor je
kansen in de rest van je leven, qua
opleiding en werk.’
SALARIËRING
‘Ook lopen de salarissen in het basisonderwijs achter op andere beroepsgroepen, hoewel dat door de recente aanzienlijke salarisverhoging enigszins wordt
gerepareerd. Uit een grootschalig onderzoek van de Amerikaanse onderwijseconoom Eric Hanushek blijkt dat landen
die leraren goed betalen, minder last
hebben van tekorten en de schoolprestaties zien verbeteren. Met een hogere
salariëring kun je slimmere leraren
rekruteren. Blijft de betaling aan de lage
kant, dan kiezen na mannen ook vrouwen voor andere beroepen, zo memoreerde het Onderwijsblad onlangs. En
dat is, gezien het lerarentekort van nu,
geen wenkend perspectief.’
GERICHT OP ONDERWIJS GEVEN
‘Leraren koesteren zelf geen hoge verwachtingen van de waardering van de

Prof. dr. Frank Cörvers (1966) studeerde algemene economie in Maastricht en
Hannover en promoveerde op een onderzoek naar de invloed van onderwijs en
training op de internationale concurrentiepositie van industriesectoren. Hij werkte
als docent aan de economische faculteit van Maastricht University en als onderzoeker, projectleider en leidinggevende bij het CBS en het Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Thans combineert hij de leerstoel Demografische transitie, menselijk kapitaal en werkgelegenheid aan Maastricht University
met het onderzoeksprogramma Menselijk kapitaal in de regio bij het ROA. Hij
bezet een dag per week de leerstoel voor de Onderwijsarbeidsmarkt aan Tilburg
University. Deze leerstoel wordt ondersteund door het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) in Den Haag.

bevolking voor hun vak. Ouders zijn
positiever dan leraren en studenten aan
de pabo, maar negatiever dan de bevolking als geheel. Ook relativeren leraren
het maken van carrière, dat doen
schoolleiders trouwens ook. Carrière
maken is voor veel leerkrachten in het
basisonderwijs niet zozeer geënt op
externe prikkels, carrièrestappen en
-paden, maar op het kunnen voldoen
aan en het behouden van de intrinsieke
motivatie. Het gaat om de waardering
voor het primaire proces en minder om
het vervullen van extra taken naast het
lesgeven.’
KWALITEIT OPLEIDING
‘Er wordt ook nogal eens met een
beschuldigend vingertje naar de pabo’s
gewezen. Sommige waren een tijdlang
onder de maat, maar hebben wel een
kwaliteitsslag gemaakt. In 2009 bleek
een aantal pabo’s niet goed genoeg,
maar in 2015 kregen alle opleidingen
een voldoende en zeven van de 24 een
goed. Ze zijn er in ieder geval mee
bezig. Er zijn ook maatregelen genomen in de vorm van extra toetsen,
waaronder de toelatingstoetsen. Die
laatste hebben overigens nauwelijks het
effect gehad dat daardoor betere studenten naar de pabo kwamen. De uitval in het eerste jaar is slechts weinig
gedaald, in elk geval niet voldoende om
het fors afgenomen aantal aanmeldingen te compenseren. Nog altijd stopt
ruim een op de drie eerstejaars, iets
meer dan gemiddeld in het hbo. Er is
geen bewijs dat het eindniveau van de
studenten werkelijk verbeterd is. Intussen hebben we wel duizenden minder
afgestudeerden van de pabo in tijden
van een groot lerarentekort.’

Is er iets aan te doen?
‘Aan het verbeteren van het imago wel,
maar een snelle ontwikkeling zit er niet
in. Verbetering van de waardering van
leraren is een zaak van lange adem. Er
dient dan over een langere periode consequent geïnvesteerd te worden in de
verbetering van de arbeidsvoorwaarden,
de verzwaring van de opleidingen, de
eisen die worden gesteld aan het leraarschap, de versterking van de beroepsorganisatie en in imagocampagnes om de
aantrekkelijke kanten van een baan als
leraar toe te lichten. Dat moet dan zichtbaar worden in de waarderingscijfers en
in de positie op de beroepenladder. Er
zijn twee effecten die een hoger beroepsprestige bij leraren teweegbrengen. Ten
eerste een selectie-effect. Jongeren kunnen zich vanwege het hoger aanzien van
het beroep meer aangetrokken voelen tot
het kiezen van een opleiding tot leraar
en voor het lerarenberoep. Dat geldt
vooral voor de meer ambitieuze jongeren. En voor zittende leraren betekent
een hoog prestige waarschijnlijk dat ze
minder snel uitstromen naar een andere
sector of ander beroep. Ten tweede is er
een gedragseffect. Aankomende en zittende leraren kunnen geneigd zijn meer
inspanningen te willen leveren door de
betere arbeidsvoorwaarden. Daardoor
kan een hogere status en een beter imago

van het leraarschap een zichzelf waarmakende voorspelling worden, de selffulfilling prophecy. Een positief gedragseffect behelst dat leraren zich graag
identificeren met de hogere standaarden
en de toegenomen beroepstrots en op
een hoger plan gaan functioneren dan
voorheen. Als de status en het imago van
het leraarschap inderdaad stijgen, verwacht ik dat dat een bijdrage levert aan
de kwaliteit van het onderwijs. Scholen
zijn dan in staat om gemotiveerde en
ambitieuze jongeren te interesseren voor
een baan in het onderwijs en om kwalitatief goede leraren aan te trekken en te
behouden. De politiek en de sociale
partners mogen nog wel een tandje bijzetten om het imago van het beroep
verder op te vijzelen en het lerarentekort
met concrete maatregelen aan te pakken.
Verder vooral niet in aandacht verslappen als het lerarentekort weer gaat afnemen. Tot slot vind ik alle inspanningen
om zij-instromers aan te trekken om het
lerarentekort te verlichten heel positief,
het draagt ook bij aan de diversiteit binnen de beroepsgroep. Wel moeten we
ervoor waken dat de bekwaamheden van
de zij-instromers niet onderdoen voor
die van de reguliere leraren. Ik hoop
voor de toekomst dat de zij-instroom in
het lerarenberoep een belangrijk kanaal
zal zijn.’

MEER INFORMATIE
• Status en imago van de leraar in de 21ste eeuw, Frank Cörvers, e.a.. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Maastricht en Ecorys, Rotterdam
• Onderwijs aan het werk 2018, CAOP
• Diverse interviews met Frank Cörvers in NRC, Volkskrant en Trouw; artikel van
Robert Sikkes in het Onderwijsblad
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HANS VERBOON
redacteur van Basisschoolmanagement en andere onderwijsmedia, h.verboon@live.nl

‘De nood is hoog in het onderwijs, vind ik. De werkdruk, het lerarentekort,
het verfoeilijke salarisverschil tussen primair en voortgezet onderwijs, gebrek
aan ondersteuners. Ik vind het volkomen terecht dat het onderwijs steeds feller protesteert. Daarnaast vind ik ook dat er heel wat schort aan het onderwijs zelf.’ Aldus emeritus hoogleraar onderwijspsychologie Paul A. Kirschner.
PAUL KIRSCHNER:

‘IK BEN GEFASCINEERD DOOR
KENNIS EN BEWIJS’

‘S

ommige mensen zien mij als een grumpy old
man, die graag en luid mag vertellen wat er allemaal niet klopt en mis is in ons onderwijs. Ik vind
dat helemaal niet erg; beter nog: mijn motto is
“beter berucht dan beroemd”. Maar het is niet zo dat ik slechts
aangeef wat niet goed is of werkt. Ik geef ook aan wat wel goed
is en wat wel werkt. Er zijn veel factoren die bepalen of en
hoeveel een leerling leert. Daarmee houd ik me al een leven
lang bezig. Hoe leer je het meest, op een zo effectief mogelijke
manier, met zoveel mogelijk voldoening? Hoe richt je het
onderwijs zo in dat je het leren en het doceren positief beïnvloedt? Daarbij treed ik ten strijde tegen onderwijsmythes
zoals leerstijlen, leerpiramides en pedagogische onzinhypes en
tegen de ongefundeerde claims van zogenoemde onderwijsgoeroes en -kenners. In de jaren tachtig en negentig heb ik de
opkomst van het nieuwe leren en het constructivistische idee
dat er geen vaststaand corpus aan kennis zou zijn met lede
ogen aanschouwd. Kennis moest je vooral zelf of met anderen
construeren. Dat is daarna ook nog eens versterkt door het
internet. Ik heb de idee dat er zo langzamerhand weer een
voedingsbodem is voor bewijs en kennis.’

LOOPBAAN
Paul A. Kirschner (1951, VS) studeerde psychologie, wiskunde, natuurwetenschappen en biologie aan de State University of New York. Aangetrokken door de magie van
Amsterdam, verkaste hij naar Nederland en verblijft hier nu
al 46 jaar. Hij werkte als kok, timmerman en documentalist,
maar keerde terug naar de universiteit om er zijn doctoraal
onderwijspsychologie (UvA) te halen. Na een loopbaan bij
Wolters Noordhoff trad hij in dienst van de Open Universiteit
waar hij in 1991 promoveerde. Kirschner werd hoogleraar
aan de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en de
Open Universiteit. Sinds juni 2019 is hij met emeritaat.
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TEGENSPRAAK
‘Als je doet wat je altijd deed, dan
krijg je wat je altijd kreeg’. In deze
rubriek laten we mensen aan het
woord die vragen stellen bij het
gangbare, een andere mening hebben over onderwijs dan we gewend
zijn en ons aan het denken zetten.

LESSEN EFFECTIEVER MAKEN
‘In ons nieuwe boek Wijze Lessen1 (2019) beschrijven we
twaalf didactische bouwstenen die leraren kunnen gebruiken
om hun lessen effectiever te maken. Leraren treffen daarin
wetenschappelijk onderbouwde principes die hen raken in de
kern van het vak, namelijk het verzorgen van een goede les,
gericht op langetermijnleren. Effectieve instructie zorgt ervoor
dat leerlingen meer en diepgaander leren. Wie wil er nu niet
dat een les duurzame kennis en vaardigheden oplevert?
Instructie, of zeg maar lesgeven, beschouwen wij als een verzameling van de bewuste methodieken of werkvormen die de
leerkracht gebruikt om het leren van leerlingen te ondersteunen. Iets uitleggen, demonstreren, vragen stellen, laten oefenen. Leren betekent dan dat er sprake is van een min of meer
blijvend effect. Niet alleen dat een leerling iets heeft gepresteerd tijdens of direct na de les - bijvoorbeeld een cijfer voor
een toets - maar dat er een permanente verandering in het
langetermijngeheugen van de leerling heeft plaatsgehad.’
CRUCIALE ROL IN HET LEERPROCES
‘Ik kan de rol van de leraar niet genoeg benadrukken. Die
speelt een cruciale rol in het leerproces als de expert die de
leerprocessen van de leerlingen aanstuurt. Als je goed onder-
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wijs wilt geven, heb je diep-conceptuele kennis nodig van hoe
mensen leren. Je moet het leren snappen om leerlingen te kunnen helpen leren. Docenten hebben echter niet geleerd wetenschappelijk te denken en te doen. Dit is geen aanklacht hoor.
Je kunt het niet van ze verwachten. Daar zouden de opleidingen wat aan moeten doen, maar dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Tim Surma en Kristel Vanhoyweghen, twee masterstudenten die mijn collega Gino Camp en ik hebben begeleid, hebben onderzocht in hoeverre de twee belangrijkste bewezen
instructiemethoden, gespreid oefenen en jezelf toetsen, voorkomen in de leerboeken en syllabi van Nederlandse en
Vlaamse lerarenopleidingen. Het bleek dat in het lesmateriaal
die methoden maar in twee van de 61 onderzochte leerboeken/syllabi en één van 24 onderzochte opleidingen nadrukkelijk worden genoemd, uitgelegd, voorzien van hoe ze gebruikt
kunnen worden en van de nodige referenties naar de oorspronkelijke onderzoekingen. Het lijkt erop alsof de twee effectiefste
instructiemethodes toekomstige leerkrachten niet worden aangeleerd. Ik vind dat zeer ernstig.’
DIRECTE INSTRUCTIE
‘Directe instructie stond lange tijd in een kwade reuk. Het
werd geassocieerd met klassikaal, frontaal lesgeven, kinderen
zitten er passief bij. Men denkt dan aan saaie lessen. Maar dan
heb je een stropop2 voor ogen en weet je niet hoe breed en
gevarieerd directe instructie kan zijn. Het gaat mij om het
leren. Directe instructie is voor mij een goed geplande les, met
kleine leerstappen en helder gedefinieerde leertaken; een heldere instructie waarbij misconcepties worden geëlimineerd.
Voor alle duidelijkheid: directe instructie is NIET slechts klassikaal lesgeven en NIET het zuiver overdragen van informatie.
Nee, de nadruk ligt op goed lesgeven. Dat doen de effectiefste
leraren, die geven gewoon goed les in een relaxte leeromgeving. Uit recent onderzoek komt naar voren dat alle effecten
van directe instructie positief en significant zijn, behalve de
affectieve uitkomsten, die wel licht positief waren maar niet
significant. Veel onderzoekers publiceerden wetenschappelijke
artikelen waarin de gedragingen van de meest effectieve leraren
in kaart werden gebracht. Zo maakte Barak Rosenshine3 voor
Unesco een overzicht van de lerareneffectiviteitsstudies, wat

Introductie/
Herhaling

De les goed introduceren en herhaal wat er
reeds geleerd en relevant is (les voorbereiden)

Ontwikkeling
Begeleide
oefening

Modeleer de verwachte leeruitkomsten door
heldere voorbeelden en uitleg te geven
Monitor en betrek de leerlingen bij het
uitvoeren van voorgeschreven leertaken

Sluiting
Vrije oefening
Evaluatie

Sluit een les af met het expliciteren en benadrukken van wat er gedaan en geleerd was
Geef leertaken die de leerlingen onafhankelijk
uit kunnen voeren (ondersteun indien nodig)
Vaststellen wat er wel en niet geleerd is

Paul Kirschner

een lijst van zeventien principes voor instructie opleverde. Zijn
werk krijgt de afgelopen jaren ruime aandacht binnnen onderwijsonderzoek- en praktijk. Ervaren leraren die dit lijstje zien,
herkennen hierin vast wel het ABC van het lesgeven.’
GOED OPGELEIDE DOCENT VOOR ALLE KINDEREN
‘De kwaliteit van het leraarschap moet flink omhoog. Maar
hoe bereik je dat? Als je veel wilt verdienen, ga je niet naar de
pabo. Er vindt dus al een voorselectie aan de poort plaats. Als
de baan van leraar meer aanzien en salaris zou opleveren, zouden ook studenten met een beter vooropleiding misschien
daarvoor kiezen. Dan zou je meer en betere gegadigden zien
instromen. Maar daar moet de politiek zich sterk voor maken
en daar is geen sprake van. De pabo moet in vier jaar studenten vakinhoudelijk, onderwijskundig, didactisch en pedagogisch op een hoog niveau brengen. Dan is een vierjarige opleiding effectief maar drie jaar, na aftrek van de stagetijd, gewoon
ontoereikend. Tot vervelens toe wijs ik dan maar weer naar
Finland. Daar moet je zelfs voor het werken in een crèche al
een bachelor richting vroege ontwikkeling van het kind hebben afgerond. Ik wil een goed opgeleide docent voor alle kinderen. De politiek kiest er echter voor de kwaliteitseisen die nu
aan de opleiding worden gesteld, eerder te verlagen dan te
verhogen. Om het lerarentekort in te dammen. Je krijgt dan
meer handen, maar meer ondeskundige handen. Dat is toch
het paard achter de wagen spannen.’
SCHOOLLEIDERS MOETEN PERSONEEL SCHOLEN
‘Schoolleiders moeten zich echt veel meer en beter bezig gaan
houden met het bevorderen van de kwaliteit van hun
8 / 2019
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leerkrachten. Mijn opvatting is dat ze als onderwijskundig
leider de opdracht hebben hun personeel te laten studeren en
helpen (door)leren. Of beter gezegd: samen met hen te studeren. Ik vind dat schoolleiders een scholingsverantwoordelijkheid hebben. Daar zouden ze die vermaledijde teamvergaderingen voor kunnen gebruiken. Ik wil niet preken voor eigen
parochie maar ons boek Op de schouders van reuzen4 dat ik met
Luce Claessens en Steven Raaijmakers heb geschreven leent
zich daarvoor. Het boek bevat 24 sleutelwerken oftewel kernartikelen over leren en onderwijzen, eigenlijk een module cog-

nitieve psychologie. Hoe kinderen leren en wat zij nodig hebben, dat is door reuzen uit het onderwijsonderzoek beschreven. Maak daar een jaarthema van: samen met collega’s één
uur in de twee weken daar op studeren en over discussiëren.
Het kan leerkrachten inspireren om, staand op de schouders
van deze reuzen, hun prachtige vak verder vorm te geven.’
Meer informatie: interview in NRC, juni 2019, Paul Kirschner:
‘De leraar moet geen hamburgerbakker van de McDonalds zijn’
Voor vragen, advies en lezingen: paul@kirschnered.nl.

Noten
1 Wijze lessen, twaalf bouwstenen voor effectie-

rale variant daarvan. Je interpreteert het stand-

international Bureau of Education [online docu-

ve didactiek, Tim Surma, Kristel Vanhoyweghen,

punt van de tegenstander zo dat dit gemakkelijk

ment: http://www.ibe.unesco.org/sites/default/

Dominique Sluijsmans, Gino Camp, Daniel Muijs,

te weerleggen is en suggereert dan dat dat het

files/resources/edu-practices_03_eng.pdf]

en Paul A. Kirschner, Ten Brink, 2019.

werkelijke standpunt van de tegenstander is.

4 Op de schouders van reuzen, Inspirerende in-

2 Een stropopredenering is een type drogreden

3 Rosenshine, B. (2010). Principles of instruction

zichten uit de cognitieve psychologie voor leer-

waarbij je niet het werkelijke standpunt van de

(Band 21 “Educational Practices Series”). Inter-

krachten, Paul A. Kirschner, Luce Claessens en

tegenstander weerlegt maar een vaak karikatu

national Academy of Education and Geneva:

Steven Raaijmakers,Ten Brink, 2018.

BOEKBESPREKING

CHRIS ZWART
redacteur Basisschoolmanagement, czwart48@gmail.com

HANDBOEK PROFESSIONELE SCHOOLCULTUUR
‘Een managementboek over de cultuur van onderwijsorganisaties, zou mij dat helpen bij mijn werk van alledag?’ Dit
Handboek bevat praktische invalshoeken die managers en bestuurders in het onderwijs kunnen gebruiken bij hun werk.
Het geeft tips en instrumenten waarmee je professioneel gedrag van jezelf en van anderen kunt ‘bekijken’ en beïnvloeden.

O

nder ons gedrag schuilen onbewuste overtuigingen
die we in een team met elkaar delen en communiceren. Die overtuigingen leiden weer tot het bijbehorende gedrag wat ertoe leidt dat deze overtuigingen
bevestigd en behouden worden. Herkenbaar. Galenkamp en
Schut knopen aan deze cyclus herkenningspunten vast waarmee we in een school professioneel, effectief gedrag kunnen
vaststellen en onderscheiden van niet-professioneel, disfunctioneel gedrag. Volgens hen is het de kunst niet-professioneel
gedrag te begrenzen. Dat begint bij het hebben van een heldere koers. De auteurs presenteren ‘instrumenten’ waarmee je die heldere koers en het welbevinden op school kunt ontwikkelen. De
bekende Dramadriehoek waarin je de rol van
Slachtoffer (en van Aanklager en Redder)
inneemt, plaatsen zij tegenover de Winnaarsdriehoek waarin ondersteunend gedrag, assertiviteit en een kwetsbare opstelling thuishoren. Ze hebben het hier dus niet over de
populaire Heldenverhalen zoals ‘Het was
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hier een puinhoop, ik kwam en nu is het dankzij mijn optreden hier fantastisch’. Het hoofdstuk ‘Professioneel gedrag’
bevat uitgebreide overzichten van herkenbare uitingen van
professioneel en van niet-professioneel gedrag. In een
‘niet-professionele cultuur’ is er permanente disfunctionele
angst. Functionele boosheid, grensstellend gedrag en het
maken van echt contact met elkaar zijn kenmerken van een
professionele schoolcultuur. In een niet-professionele cultuur
leiden beperkende overtuigingen (onbewust) tot gedrag waarmee men de eigen (pijnlijke) overtuiging bevestigt en zo de
omgeving negatief beïnvloedt. Galenkamp en Schut zien persoonlijk leiderschap als basis van leiderschap. Het gaat om
leidinggeven aan jezelf en aan de ander ‘vanuit je eigen persoonlijkheid’. Nuttige vragen zijn: ‘Waarvoor kom je ‘s ochtends uit je bed, wat zijn je drijfveren, wat is je verlangen?’.
Pas daarna kom je toe aan de vraag hoe je leidinggeeft aan de
ander. Ook hier bieden de auteurs bruikbare suggesties. ‘
Handboek professionele schoolcultuur; focus op koers en gedrag,
Pica, 2018, ISBN 9789492525000.

HANS VERBOON
redacteur van Basisschoolmanagement en andere onderwijsmedia, h.verboon@live.nl

Schoolontwikkeling, dat is het thema waar Eric Verbiest zich een werkzaam leven lang
op oriënteerde. Hij vindt dat het nu genoeg is geweest en legt zijn werkzaamheden ten
behoeve van het onderwijs neer. Het wordt tijd voor heel andere dingen. Een slotinterview met hem in BSM, waarvan hij ook kernauteur was, is zeker op zijn plaats.
ERIC VERBIEST:

‘EEN MASTEROPLEIDING VOOR
SCHOOLLEIDERS IS WENSELIJK’

‘D

e rode draad in mijn
reflecteren op het schoolleiderschap ligt eigenlijk
al in mijn proefschrift.
Dat proefschrift had als thema de begeleiding van volwassenen vanuit een
dialogisch standpunt. Die opvattingen
heb ik op de vorming van schoolleiders
getransformeerd. Wat ik daarin stipuleer, is het belang van de dialoog tussen
mensen om te leren. Mijn openbare les
bij mijn aantreden als lector ging over
collectief leren in schoolorganisaties.
De belangrijkste functie van een
schoolleider is het helpen van zijn of
haar teamleden, met name als collectief. In mijn publicaties over de vorming van schoolleiders en over professionele leergemeenschappen heb ik dat
voortdurend uitgedragen. Ik denk dat
dit nog steeds een zeer actuele gedachte
is of zou moeten zijn. Je leest het ook
in publicaties van bijvoorveeld Fullan
en Hattie, daar waar het gaat om het
gedeeld onderwijskundig leiderschap
als meest effectieve vorm van leidinggeven. Hattie zegt dat effectieve schoolleiders hun team leiden op het gebied van
lesgeven en leren, de leraren monitoren, regelmatig verschillende klassenobservaties uitvoeren, het samenwerken
van leraren stimuleren, samen met de
leerkrachten het onderwijsprogramma
evalueren en zorgen voor een goede
sfeer die leidt tot leren van alle leerlingen. Daarnaast krijgen leerkrachten van
onderwijskundige leiders veel feedback
op hun functioneren.’
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CAPACITEITSONTWIKKELING
‘Ik heb in 2001 als een van de eersten,
samen met professor Vandenberghe uit
Leuven, het concept van de professionele
leergemeenschap in Nederland en Vlaanderen geïntroduceerd. Mijn overweging
daarbij was dat, naast het implementeren
van vernieuwingen die van buiten
komen, het voor scholen steeds belangrijker werd en is om aan capaciteitsontwikkeling te werken. Dat wil zeggen: werken
aan het vermogen van de school om als
individu, als team en als organisatie te
kunnen leren, zodat men nu en in de
toekomst beter eigen beleid kan voeren
en om kan gaan met vernieuwingen. In
het concept van de professionele leergemeenschap staat deze capaciteitsontwikkeling centraal. Van een professionele
leergemeenschap is sprake als de onderwijsprofessionals in een school duurzaam
individueel en samen leren om het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van
de leerlingen te verbeteren. In een professionele leergemeenschap worden drie
fundamentele, elkaar beïnvloedende capaciteiten onderscheiden: de persoonlijke,
de interpersoonlijke en de organisatorische capaciteit. Persoonlijke capaciteit
bestaat uit het vermogen van individuen
om op een actieve wijze kennis te verwerven, te herzien, bij te stellen en toe te
passen. Interpersoonlijke capaciteit is het
vermogen van een collectief om kennis te
verwerven, te evalueren en toe te passen.
Organisatorische capaciteit bestaat uit
structurele en culturele condities die
ondersteunend zijn voor de persoonlijke

en interpersoonlijke capaciteitsontwikkeling. De ontwikkeling van een professionele leergemeenschap in scholen is nooit
het werk van één persoon. Collectieve
verantwoordelijkheid en collectieve leerprocessen vragen de participatie en
betrokkenheid van allen. Voor de schoolleider is echter een cruciale rol weggelegd
in de ontwikkeling ervan. Zij of hij kan
de rol van cultuurbouwer, educator en
architect vervullen. Er zijn aanwijzingen
dat professionele leergemeenschappen tot
betere leerresultaten leiden. De leergemeenschappen zijn gebaseerd op vertrouwen tussen professionals. Dat is een basisvoorwaarde voor het goed functioneren
van de school. Onderling vertrouwen
reduceert de kwetsbaarheid van leerkrachten als hun gevraagd wordt nieuwe taken
op zich te nemen en dat vergemakkelijkt
het innoveren in de klas. Dat kan dan
weer leiden tot de verbetering van resultaten van leerlingen.’
KERNTAAK SCHIET ERBIJ IN
‘Schoolleiders staan er niet goed voor, is
mijn indruk. Ik heb regelmatig contact
met een schoolleider in Den Haag, die
mij onlangs vertelde dat hij drie problemen had. Om te beginnen, de bekostiging van het onderwijs: ondanks de suggestie dat er meer geld voor het onderwijs
beschikbaar wordt gesteld, is er door
allerlei kortingen toch steeds minder.
Daar komt dan het lerarentekort bij en
moet hij ook steeds vaker mensen voor de
klas zetten die hij in het verleden nooit
zou hebben aangenomen. Dat betekent
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Eric Verbiest

gewoon het verlies aan kwaliteit. Je ziet
ook dat de politiek geneigd is die kwaliteit minder waarde toe te kennen. Zie de
oproepen om de toelatingstoetsen op de
pabo af te schaffen of het toelaten van
onbevoegden om les te geven. En wat is
gedaan met de noodkreet van de Onderwijsinspectie over de dalende onderwijskwaliteit in hun jaarverslag vorig jaar?
Doordat ze voortdurend aandacht besteden aan het lerarentekort en de werkdruk,
komen schoolleiders niet meer aan hun

kerntaak toe, namelijk: leidinggeven aan
het leren van hun team. Ik weet natuurlijk ook wel dat dat niet altijd als kerntaak
door schoolleiders zelf wordt ervaren. Ik
heb wel eens het idee dat schoolleiders
soms te gemakkelijk vluchten in
beheersmatige en administratieve taken.
Dat komt zeker ook door druk van buitenaf. Wat ook een punt is, is de hang
naar egaliteit. Dat is een cultuurverschijnsel in het onderwijs. Als schoolleider ben
je niet meer of beter dan de leerkracht.
Daarmee is de zeggenschap van de directeur ook gelijk gerelativeerd. Het zijn
geen superleraren, de schoolleiders. Dus
kunnen ze de leerkracht eigenlijk ook niet
aanspreken op hun lesgeven. Een leidinggevende zou hoogwaardige kennis moeten hebben van de wijze waarop een
bepaald vak of leergebied onderwezen
moet worden en hoe je leerkrachten in
dat vak of leergebied kunt helpen professionaliseren: wat en hoe moet geleerd
worden, wat zijn de typische fouten die
leerlingen maken en hoe kun je die repareren, hoe toets je een vak? En hoe help je
leraren om zich hierin verder te bekwamen? Dus zou een schoolleider een expert
moeten zijn op minstens enkele leergebieden. Ik ervaar bij schoolleiders huiver om
zich als vakspecialist op te stellen en vanuit die positie leerkrachten te coachen.
Toch blijkt uit onderzoek dat schoolleiders met die pedagogical content knowledge
beter feedback geven aan hun leerkrachten dan schoolleiders die daar niet over
beschikken. Hattie geeft in Educational
Leadership (2015) aan dat meer dan 80
procent van de schoolleiders zich als
transformationeel leider ziet die in hun
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school een visie neerzetten, gezamenlijke
doelen opstellen en de leraren veel autonomie geven. Hij schrijft dat het effect
van transformationeel leiderschap echter
laag is. Dat in tegenstelling tot onderwijskundig leiderschap. Nu is er wel een aantal studies dat aangeeft dat onderwijskundig leiderschap transformationeel leiderschap als conditie nodig heeft. Ik vind dat
een interessante opvatting. Je moet vertrouwen in een team bewerkstelligen, een
human relation approach, om je onderwijskundige missie van de grond te krijgen.’
MASTERNIVEAU
‘De Onderwijsraad heeft ervoor gepleit
dat schoolleiders in alle sectoren een
schoolleidersopleiding op masterniveau
afronden. Daar is veel voor te zeggen.
Met name valt te denken aan professionele masteropleidingen. Deze beogen
een gedegen praktijktheoretische verdieping en/of verbreding, het op een hoger
niveau brengen van professionele vakmanschap, het verder ontwikkelen van
de beroepsethiek en maatschappelijke
oriëntatie en het vaardiger worden in
praktijkgericht onderzoek. Anders
gezegd: professionele masteropleidingen
worden gezien als vervolgopleidingen,
aansluitend op een initiële (bachelor)
beroepsopleiding. Een initiële bacheloropleiding schoolleider bestaat echter niet
in Nederland. Wel zijn er opleidingen
basis- en vakbekwaam, zij het beperkt in
studieduur. Voor zwaardere leidinggevende functies in het onderwijs zijn deze
opleidingen ontoereikend. Voor de functie van directeur, clusterdirecteur en
algemeen of bovenschools directeur is
een masteropleiding wenselijk. Maar ook
de huidige masteropleidingen zijn structureel te kort om een student op een
bepaald hoog niveau te krijgen: expert
zijn op een bepaald vakgebied, expert
zijn in leidinggeven, onderzoek kunnen
doen en statistiek kunnen toepassen.
Ik pleit voor een integraal systeem van
leiderschapsontwikkeling, een continuüm van professionalisering, waarbij
gespecificeerd is voor welke functies of
taken welk opleidingsniveau vereist is.
Voor de Vlaamse overheid heb ik een
aantal jaren geleden een dergelijk professionaliseringscontinuüm geschreven, wat
ook hier in Nederland bruikbaar is.’
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