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PO/VO ONDERZOEK 

Versterk de leidende leraar 
Wat is teacher leadership precies? En hoe kun je dit stimuleren in je school? 
Informeel, collectief leiderschap lijkt de beste kansen op succes te geven, blijkt 
uit literatuuronderzoek. 

Informele initiator 
zoekt toch formele rol 
voor meer waardering 

leiderschap van leraren - oftewel teacher 
leadership - wordt steeds vaker een 
ontwikkelrichting of loopbaan pad. 

Masteropleidingen claimen bij te dragen aan het 
leiderschap van leraren en schoolbesturen bieden 
leergangen aan voor teacher leaders. Maar wat is 
dit precies, waar komt het vandaan en hoe kan het 
versterkt worden? Om dit te ontdekken, hebben 
we een verkennend literatuuronderzoek uitgevoerd, 

gebaseerd op onze 
systematische analyse 
van 44 internationale 
publicaties over 
teacher leadership 
(2014 tot 2017) en 
op twee internationale 
overzichtsstudies. 
Om de uitkomsten 
te kunnen verbinden 
aan de Nederlandse 
context, hebben 
we daarnaast dertig 

Nederlandse praktijk- en beleidspublicaties en vijf 
scholingstrajecten geanalyseerd. Ook hebben we zes 
leraren en vijf schoolleiders geïnterviewd. 
Leiderschap van leraren is het proces waarbij zij op 
basis van expertise en affiniteit invloed uitoefenen 
op collega's, schoolleiders en anderen binnen en 
buiten de school. Deze invloed overstijgt het eigen 
klaslokaal en kan gaan over verschillende thema's, 
bijvoorbeeld de kwaliteit of ontwikkeling van het 
onderwijs, curricula en lesmethoden, organisatie en 
beleid, het leren van leerlingen of professionalise 
ring. Ook wie er bereikt worden, kan variëren: van 
enkele collega's tot het hele team, de school of het 
schoolbestuur, en de invloed kan ook landelijk zijn 
(bijvoorbeeld als de leraar lid is van een ontwikkel 
groep van Curriculum.nu, een vakvereniging of de 
Onderwijsraad). 

Emancipatoir pleidooi? 
Eigenlijk is het leiderschap van leraren niets nieuws. 
Al decennialang nemen zij het initiatief tot ver 
betering van onderwijs. Toch is er de laatste jaren 
meer aandacht voor. Uit de Nederlandse praktijk 
en beleidspublicaties komt een verklaring naar 
voren: het zou vooral een emancipatoir pleidooi 
zijn. Uit Het Alternatief van jelmer Evers en René 

Kneyber (2013) en publicaties van de Onderwijs 
raad en het ministerie ontstaat het beeld dat veel 
leraren voelen dat ze hun regie zijn kwijtgeraakt 
en dat hun rol beperkt is geraakt tot het uitvoeren 
van onderwijs dat ze zelf niet ontworpen hebben. 
Onder hen afgestudeerden van academische pabo's 
en leraren die een masteropleiding gedaan hebben, 
die daarom meer ruimte willen voor hun professio 
nele rol en inbreng (zoals onder andere blijkt uit de 
doelstellingen van de Beroepsvereniging Academici 
Basisonderwijs). 

Erkenning 
Leiderschap kan individueel of collectief zijn, en 
formeel of niet-formeel. In vrijwel alle geanalyseerde 
studies gaat leiderschap over individuele leraren 
die een formele rol verwerven in de school (als 
teamleider, onderzoeksdocent, coach van collega's, 
jaarlaag-, taal- of rekencoördinator). Murphy (2005) 
noemt dit role-based teacher leadership, dat helpt 
om erkenning te krijgen, gezien te worden en iets 
teweeg te kunnen brengen. Daartegenover stelt 
Murphy community-based teacher leadership: het hele 
lerarenteam is informeel aan zet. 
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Voortbouwend op de kenmerken van Murphy, 
komen wij tot nog twee vormen. Bij collectief en 
formeel leiderschap krijgen werk- of projectgroepen 
van leraren het mandaat om bijvoorbeeld een veran 
dering door te voeren. Individuele leraren zonder 
formele positie noemen we 'initiators'. Zij zijn de 
luizen in de pels die aan stoelpoten zagen, brandjes 
stoken, out of the box met initiatieven komen en 
collega's en schoolleiding op blinde vlekken wijzen. 
Deze initiators kunnen een ontzettend belangrijke 
rol in een school spelen, maar ervaren dit soms als 
eenzaam, wanneer ze bij gebrek aan een formele 
positie genegeerd worden. 

Daag elkaar uit 

Meer invloed 
Over de leiderschapsvormen anders dan individueel 
en formeel is nog weinig te vinden in de literatuur. 
Toch kan onderzoek hiernaar behulpzaam zijn om 
leiderschap van leraren in scholen te versterken. Het 
roept ook een paar fundamentele reflecties en vragen 
op. Allereerst is teacher leadership eigenlijk een raar 
begrip. Het zet één specifieke persoon centraal en is 
daarmee niet-inclusief (het lijkt schoolleiders uit te 
sluiten). In die zin gaat leiderschap van leraren ner 
gens specifiek over, het gaat alleen over iemand: de 
leraar. Dit in tegenstelling tot concepten als moreel, 
duurzaam of transformationeel leiderschap, die ver 
wijzen naar bepaald gedrag of onderliggende doelen. 
De vormen van teacher leadership kennen ook 
knelpunten. Initiators krijgen soms weinig voor 
elkaar, ze streven daarom vaak op den duur naar een 
formele functie, waarmee ze erkenning, waardering 

Uit de overzichtsstudie blijkt dat leiderschap van 

leraren een belangrijk middel is om leraren als ex 

perts meer in stelling te brengen. Ook dient het om 

gezamenlijk binnen de school een antwoord te vinden 

op maatschappelijke uitdagingen. De literatuur geeft 

ook handvatten die daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld 

kwaliteiten zoals lef en ondernemerschap, netwerken 

en geloof in eigen kunnen. Deze eigenschappen zijn 
nodig bij zowel leraren als schoolleiders. Eveneens 

is er een omgeving nodig waarin leiderschap kan 
gedijen. Zijn de schoolcultuur, -structuur, onderwijs 

visie en fysieke omgeving goed op elkaar afgestemd? 

Alleen dan kan iedereen binnen de school - leraren en 

schoolleiders - elkaar uitdagen om initiatief te nemen 

en anderen daarin mee te nemen. 

en invloed krijgen. Dat is herkenbaar bij academische 
leerkrachten en leraren met een masteropleiding, die 
zo opschuiven naar individueel en formeel leider 
schap. Maar hieraan kleeft dan weer het risico van 
uitsluiting: in een school ontstaat onderscheid tussen 
leraren die leiden en leraren die tot volgers bestem 
peld worden. 

Maatschappelijke 
uitdagingen 
De weinige studies die 
aandacht besteden aan 
collectief en informeel 
leiderschap, gaan niet 
zozeer over het eman 
cipatoire doel. Het 
vertrekpunt ligt veel 
meer bij maatschap- 
pelijke uitdagingen 
waar de school voor staat, zoals kansenongelijkheid 
en snel veranderende beroepen. Scholen lijken die 
uitdagingen het beste te kunnen oppakken als ze de 
gezamenlijke expertise van hun teams inzetten. Dit 
vraagt om leiderschap van Iédere leraar, omdat er op 
iedereen een appel gedaan wordt om op basis van de 
expertise die hij in huis heeft, op te staan en initiatief 
te nemen. Collectief en informeel leiderschap betekent 
dat leiders en volgers, afhankelijk van het onderwerp, 
voortdurend kunnen wisselen. Leiderschap is dan geen 
individuele keuze meer, maar een opdracht voor ieder 
een. En inherent onderdeel van het beroep. • 

Meer onderzoek kan 
het leiderschap in 
scholen versterken 

Marco Snoek e.a., Teacher leadership. Hoe kan 
het leiderschap van leraren in scholen versterkt 
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trum Onderwijs en Opvoeding, 2019. Eindrap 
port en samenvatting zijn te downloaden op 
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