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Ik trap in deze publicatie af met een eerste beschouwing
op leiderschap in het onderwijs en een wijze les die ik uit
mijn gesprekken heb gehaald. 

Leiderschap in het onderwijs

In 2012 schrijven Sietske Waslander, Michel Dückers en
Gerda van Dijk in opdracht van de VO-raad een review
over schoolleiderschap in het voortgezet onderwijs.
Hierin onderscheiden zij zeven domeinen waarop
schoolleiders actief zijn, en waarop zij derhalve kennis
en vaardigheden moeten hebben of ontwikkelen. Deze
domeinen zijn:

•  Curriculum en instructie
•  Visie en richting
•  Coherente organisatie
•  Professionele ontwikkeling stimuleren
•  Lerende organisatie
•  Strategisch omgaan met de omgeving
•  Persoon van de leider

De nieuwe beroepsstandaard (SRVO, 2021) blijft deze
indeling in grote lijnen volgen, maar zet nu in op een
ontwikkelings- en handelingsgericht model. De persoon
van de leider wordt in de nieuwe beroepsstandaard

In gesprek over leiderschap
met vertrekkende generatie

Eind januari 2021 lanceerde het Schoolleidersregister VO (SRVO) de nieuwe

 beroeps standaard voor schoolleiders (zie SRVO, 2021). Een mooi moment om

daar wat dieper in te duiken. Het is geen geheim dat het onderwijs een relatief

vergrijsde sector is waar de  komende jaren dan ook veel docenten, maar ook

schoolleiders, met pensioen zullen gaan. Hiermee gaat er veel kennis en  wijsheid

uit het onderwijs verloren. Dit is de aanleiding voor een reeks  vraag gesprekken

met afscheidnemende directeuren en conrectoren in het VO over hun loopbaan

en ervaringen, en hun wijze lessen voor de toekomstige generatie schoolleiders.

Mijn gesprekspartners waren Hans Mathijssen (voormalig  conrector Willibrord

Gymnasium), Paul Meijer (voormalig adjunct-directeur  Zwijsen College) en

 Marijke  Broodbakker (voormalig rector OMO sg Tongerlo).

uitgesplitst in enkele kwaliteiten die schoolleiders
zouden moeten bezitten, namelijk cognitieve, sociale,
psychologische en zingevende kwaliteiten. Dat past 
bij de huidige opvattingen over leiderschap, maar 
ook bij de huidige tijdsgeest. 

De persoon van de leider

Niet toevallig staat de persoon van de leider centraal 
in het model van Waslander e.a. (2012). De persoon 
van de leider heb ik van mijn drie gesprekspartners
leren kennen in de korte tijd dat we elkaar spraken. 
De persoon van de leider gaat niet alleen over de 
wijze waarop iemand communiceert, of de mate waarin
iemand zich verbindend opstelt, maar gaat juist over
hoe iemand in de praktijk handelt; diens kwaliteiten 
dus. De persoon van de leider wil ik over het voetlicht
brengen in dit artikel, en ook in de volgende drie te
verschijnen verhalen. De kennis en vaardigheden 
op de andere terreinen zijn de meer technische
vaardigheden, die eenieder in trainingen en
opleidingen kan verkrijgen. Niet onbelangrijk, maar
wel meer eenduidig en duidelijk. Dat geldt niet voor
dit centrale element (persoon), dit is typerend voor
iemand en daarmee uniek. Dat betekent ook dat we
op dit terrein kunnen leren uit de verhalen van
(voormalig) schoolleiders.  



Ik wil hier benadrukken dat dit thema mij boeit en ik er
steeds meer van overtuigd raak dat leiderschap niet iets
is wat je uit boeken leert, maar uit ervaringen (zowel
professioneel als ook privé), en dat we hier met elkaar
meer aandacht aan kunnen en moeten besteden. Het
boek van Barbara Kellerman (hoogleraar aan Harvard
University) uit 2012 met de titel ‘The End of Leadership’
is voor mij daarin een inspiratiebron. 

In de verhalen na deze inleiding staan de personen
Hans, Paul en Marijke centraal. Elk heeft op eigen wijze
inkleuring gegeven aan zijn of haar functie. Hier wil ik
vast uitlichten dat er een zekere overlap bestaat in de
wijze waarop Hans, Paul en Marijke praten over het
onderwijs, en wat ze daarin na aan het hart ligt. 

Allereerst is dat het hart voor het onderwijs, en het hart
voor de leerlingen. Zij praten over de bijdrage die zij
hebben willen leveren in het leren van de leerlingen. Dit
is een centrale drijfveer gebleken. Ze zijn ook alle drie
voor de klas begonnen. In mijn gesprek met Hans
noemt hij bijvoorbeeld dat hij steeds weer nadacht over
de vraag: ”hoe krijg ik ze aan de gang?”, over de vraag
hoe je leerlingen zelf regie kunt laten nemen in hun
leerproces. Of Paul, die op verschillende momenten in
zijn loopbaan bezig was met ”een systeem bedenken
dat ontwikkeling meer mogelijk maakt.”

Er gaat inspiratie en bezieling uit van deze schoolleiders.
Zij tonen karakter en laten zichzelf in de gesprekken
zien. Mijn gesprek met Marijke gaat meer dan bij de
anderen verschillende kanten op. Marijke: “ik vind het
leuk om van de hak op de tak springen. En we komen
wel weer terug bij de hoofdweg.” Die hoofdweg zult 
u in het artikel ook kunnen teruglezen.  

Allen noemen ze tot slot dat ze in de loop van hun
loopbaan hebben geleerd hoe belangrijk het is om een
visie te hebben op wat de school op lange termijn wil.
Hoewel het opschrijven van een langetermijnvisie
inmiddels gemeengoed is geworden, is het hebben van
een doorleefde visie die ook wordt uitgedragen door
de docenten zeker nog geen gemeengoed. Met Marijke
heb ik het over de ontwikkelingen in het onderwijs die
maken dat dit nog geen gemeengoed is. Met Hans over
zijn ervaringen met de ontwikkeling van een dergelijke
visie met een grote groep belanghebbenden die daarin
hebben meegedacht met de schoolleiding.  

Tot slot

Ik heb genoten van de mooie verhalen en de reflecties
van deze ervaren schoolleiders op het onderwijs.
Omgekeerd hebben zij er ook van genoten, zo gaven 

ze terug, om nog eens op hun eigen loopbaan terug te
mogen blikken. Ik wil niet te veel weggeven. 

Een laatste punt wat ik hier nog wel naar voren wil
brengen. Aan het eind van deze inleiding wil ik nog 
een belang rijke les delen, een les die ik zelf haal uit 
de gesprekken en dat is dat complementariteit een
belangrijk onderdeel is van leiderschap. Vaak verwachten
we van onszelf, maar ook van anderen, perfectie. Deze
perfectie gaat in het leidinggeven over de complexe en
gedifferentieerde taken en die ook allemaal kunnen,
lopende processen borgen, mensen motiveren en
innovatie in het onderwijs proces stimuleren. 

Ik zou graag toe willen naar het erkennen van onze
eigen kracht, maar ook onze minder krachtige of ronduit
zwakke kanten, zodat we ons ook vanuit onze kracht
kunnen inzetten. Hierin kunnen schoolleiders het goede
voorbeeld geven aan docenten, maar ook richting de
nieuwe generatie jongeren, die nu nog in de school -
banken zit. Zij horen te leren dat zij niet alleskunners
hoeven te zijn, maar dat zij mogen en kunnen uitblinken
op een of enkele terreinen, en daar ook plezier in
mogen beleven. Marijke, Hans en Paul hebben in mijn
ogen ieder een eigen kracht, een talent om bepaalde
zaken in de school mogelijk te maken. Gelijktijdig geven
ze ook aan dat ze bepaalde zaken minder goed konden,
maar dan gebruik konden maken van de kracht van
anderen.  

Marijke, Hans en Paul hebben in mijn ogen elk een uniek
karakter, dat ze zeer geschikt maakte om hun werk als
schoolleider uit te voeren. 

Reacties op deze publicatie zijn welkom. Mijn mailadres
is m.oosterling@kpcgroep.nl 
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Paul slaagde in de herkansing aan het Sint-Janslyceum in Den Bosch halverwege de jaren ‘70.
Paul verveelde zich veel op het vwo en haalde daardoor lage cijfers; hij deed weinig voor zijn
 vakken omdat zijn motivatie ontbrak. Deze ervaring is voor hem een drive geworden om
 onderwijs radicaal te willen vernieuwen. 

Paul studeerde vervolgens geschiedenis en behaalde ondertussen ook zijn eerstegraads
 bevoegd heid economie. Hiermee kon hij halverwege de jaren ’80 als leraar economie aan de
slag bij het Zwijsen College. Hier heeft hij gewerkt als docent, coördinator en leidinggevende. Hij
is  altijd bij het Zwijsen College gebleven en zegt hierover dat hij het niemand aanraadt om dat te
doen. Af en toe een nieuwe omgeving is volgens Paul belangrijk om nieuwe impulsen te krijgen en
niet  verzuurd en vastgeroest te raken, hoewel hij zichzelf zeker niet als zodanig zou omschrijven.

Pauls leiderschap is gericht op innovatie en vernieuwing. Hier haalt hij ook zijn motivatie uit:
“Waarom jagen wij sinds jaar en dag 30 leerlingen in een lokaal, waar een leraar een behoorlijk
saai verhaal staat af te steken? Dat drijft mij, het op maat bedienen, en dan vooral de zwakkeren
beter kunnen bedienen. De zwakkere leerling gaat er in dit systeem namelijk altijd aan onder-
door en de betere leerling vindt er geen uitdaging in.”

‘Alleen maatwerk 
is goed  genoeg om
leerlingen te
motiveren om te 
leren’

Als ik binnenkom bij het Zwijsen College gaat zojuist de bel voor de
eerste pauze. Ik heb net mijn mondkapje opgedaan omdat dat vanaf
nu verplicht is. Paul haalt mij op bij de receptie, en ik zie hoe hij
voorzichtig langs de leerlingen loopt. Eenmaal op zijn kamer
komt ons gesprek al snel op gang. Voor we het weten is onze tijd
al bijna om. Paul: “Ik ben en blijf een echte leraar. Geef mij een
krijtje en een bord en ik kan nog steeds 50 minuten  volpraten. 
En ik denk dat ze nog opletten ook.”

Paul Meijer

In gesprek met Paul Meijer, voormalig adjunct-directeur
Zwijsen College Veghel



Ontwikkelen van systemen voor maatwerk

In zijn loopbaan heeft Paul diverse nieuwe systemen ontwikkeld, die positief hebben bijgedragen 
aan de mogelijkheden voor leerlingen om zich te ontwikkelen en ontplooien. Paul vertelt graag
over  innovaties waar hij bij betrokken is geweest. Zijn mooiste voorbeeld, zegt hij zelf, was bij de
 invoering van de Tweede Fase. In deze tijd heeft Paul samen met collega’s een systeem ontwikkeld
waarbij financiële bevoegdheden lager in de school werden neergelegd en secties zelf mochten
beslissen hoeveel leerlingen er in een groep zaten, hoeveel lessen per week werden gegeven en in
welke samenstelling van de groep. Dit maakte dat secties de bevoegdheid hadden om te beslissen
over de eigen formatie. Hierdoor werd er bijvoorbeeld voor gekozen om hoorcolleges te geven
om lesstof uit te leggen en werkcolleges, waarin leerlingen met opdrachten aan de slag gingen. Dit
systeem zorgde voor meer gedrevenheid bij docenten en tot mooie nieuwe vormen van onderwijs.
Zo noemt Paul dat leerlingen in vwo 5 lessen verzorgden voor vwo 4, terwijl ze werden gecoacht
door leerlingen van vwo 6. “Hoe mooi kan je het hebben in het onderwijs? En dat hadden wij alle-
maal in huis!” Het liefst zou Paul dit systeem op dit moment opnieuw invoeren als hij zou mogen.

Ook de laatste jaren heeft Paul zich hard gemaakt voor nieuwe vormen van maatwerk. Zo heeft het
Zwijsen tegenwoordig flexibele onderwijstijd en bandbreedte uren waarmee verbreding en  ver -
dieping mogelijk wordt gemaakt. Het online onderwijs en het inhalen van achterstanden door de
coronamaatregelen (lockdowns) bleek hierdoor effectief en goed uitvoerbaar. Ook is Paul trots op
het Fastlane onderwijs, waarbij 30 procent van de leerlingen voor een of meerdere vakken al in 
5 vwo examen doet.

Ze noemen me ook wel de innovator van de school. 
Ik mocht van collega's nooit te lang in mijn jacuzzi zitten, want 

als ik daar te lang in zat, dan had ik weer allerlei ideeën die 
dan weer ingevoerd moesten gaan worden.

Zelf ziet hij dat zijn kracht ligt in het organiseren en het bedenken van ideeën. “Ik ben altijd een
voorloper geweest, soms veel te ver voor de troepen vooruit. Ik zit zo in elkaar, mijn familie ook.”
Paul had bijvoorbeeld al het idee om podcasts (avant la lettre) te ontwikkelen in 2000, door het
 gebruik van videobanden met opnames van lessen, die leerlingen dan uit de mediatheek zouden
kunnen lenen. “De tijd was er nog niet rijp voor.”

Goed onderwijs mogelijk maken

“Slimme leerlingen kun je vakinhoudelijk interesseren, die zijn intrinsiek gemotiveerd. Andere
 leerlingen, daar moet je iets voor doen.” Dit iets ziet Paul bijvoorbeeld in verbreding, waarvan hij
in ons gesprek diverse voorbeelden noemt: rijlessen onder onderwijstijd, toezicht op de schoon-
maak, survivallen in de Ardennen. “Ervaringen vormen leerlingen.” Paul gelooft er ook in dat
dergelijke ervaringen voor een groep leerlingen ook meer leerrendement hebben dan de
 huidige lessen. Juist daarom is hij voorstander van maatwerk, door differentiatie maak je in het
 onderwijs ruimte voor het leren van elk individu. “Gelijke monniken, gelijke kappen, dat werkt
niet,” aldus Paul.

Dit vraagt iets van de school, van de systemen en van de docenten. Er is leiderschap nodig op   
alle niveaus om hier ook werkelijk iets in te bereiken. Paul heeft laten zien dat het mogelijk is, als 
er aansluiting is op deze aandachtsgebieden. Hij heeft echter ook ervaren hoe dit teniet gedaan

“
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wordt. Het experiment in de Tweede Fase bijvoorbeeld hing op de roostering; door maatwerk 
in de roostering kon men het nieuwe onderwijs organiseren. Dit maatwerk bleek goed mogelijk,
maar door standaardisering, de Wet op de Onderwijstijd en de OMO-brede invoering van
 Magister in die tijd, kon het niet worden gecontinueerd. 

Paul ziet op dit moment een mooie kans om maatwerk mogelijk te maken en ook de groeps-
grootte drastisch te verkleinen, door te leren van de ervaringen met afstandsonderwijs en
 flipping the classroom. Er is lef nodig in het onderwijs, om hier op door te kunnen pakken. Vlieg
het daarom niet aan vanuit de verantwoording, dan raakt uit beeld voor wie je in essentie werkt.
Paul ziet dat het particulier onderwijs, en bijvoorbeeld ook de huiswerkbegeleiding, daarin 
een slimme positie inneemt en wel op maat aanbod organiseert. “Zij worden rijk van ons.” Het
 systeem en de weerstand van conservatieve, behoudende leraren, daar ligt een belangrijke
 uitdaging volgens Paul.

Adviezen om te delen met de nieuwe generatie

Paul heeft op veel momenten en vanuit verschillende posities geknokt voor ‘echt maatwerk’ in
het onderwijs. Dat betekent ook dat hij veel barrières heeft moeten beslechten. Enerzijds in de
richting van de directeuren en bestuurders, anderzijds de docenten en medezeggenschap. Hij
 reflecteert op zijn persoonlijkheid: “Ik ben te ongeduldig geweest in mijn leven om met de weer-
stand, die je krijgt bij innovatie, om te gaan.” Wel heeft Paul altijd samengewerkt met mensen
die daar goed in waren, waardoor hij zaken voor elkaar heeft gekregen. 

Doorzettingsvermogen en het geloof in een ideaal zijn voor Paul belangrijke aspecten geweest
om te kunnen volharden. Hij ziet terugkijkend dat hij veel voor leerlingen heeft kunnen bereiken,
maar dat hij voor docenten ook vooral lastig is geweest. Paul heeft daarin een belangrijke mate
van relativeringsvermogen, die hij naar eigen zeggen mede uit het werk van cabaretiers haalt.
Humor in het onderwijs is ook belangrijk. Zijn spreuk over relativeren: “Ach, relativeren is ook
niet het sterkste middel om tot betere prestaties te komen.”

Zijn advies tot slot voor de nieuwe generatie schoollleiders: “Ze moeten nooit bang zijn, bang
voor confrontaties, bang voor veranderingen, ik denk dat dat heel belangrijk is... Als je iets wilt
bewerkstelligen dan moet je veel loslaten, binnen alle beperkingen. Die bult geld, als je die op
een andere manier aanwendt, dan kun je echt naar maatwerk toe.”



Ik leer Hans aan de hand van dit interview op een nieuwe manier kennen. Zo hoor ik dat Hans 
op de middelbare school geïnspireerd is geraakt om het onderwijs in te gaan: zijn docent aard-
rijkskunde Peter Trommar kon zo levendig vertellen en de groep geboeid houden, dat wilde
Hans ook. Niet lang geleden is Hans naar een college van Peter toegegaan. De zaal zat barstens-
vol en er bleken veel meer oud-leerlingen van de docent in de zaal te zitten. Stuk voor stuk geïn-
spireerd door de wijze waarop Peter zijn verhaal weet over te brengen. Hans noemt het  charisma
en de persoon van deze docent als essentiële elementen van diens onderwijs. 

Na zijn middelbare school heeft Hans Sociale Geografie gestudeerd in Tilburg. Hans is zijn
 loopbaan begonnen als onderzoeker, maar merkte al gauw dat hij toch echt voor de klas wilde.
Hij heeft eerst bij een andere school gewerkt, maar kwam al snel op het Willibrord Gymnasium
terecht. Hier is hij gebleven. Hij heeft als docent Aardrijkskunde en Economie gewerkt, is  voor -
zitter geweest van de pera, en vanaf zijn 36e is hij conrector van de school geweest. 

‘Houd oog voor
de leerling 
en krijg ze aan
de gang’

Hans en ik kennen elkaar uit de tijd dat ik secretaris van het
 curatorium van het gymnasium was. Later is dit omgevormd tot
 algemeen (toezichthoudend) bestuur. Ik heb Hans langere tijd
niet gezien en dus praten we eerst bij, voor we aan mijn inter-
viewvragen beginnen. Ik vind Hans op zijn kamer, waar ik hem
voor de bestuursvergaderingen ook vaak zag zitten werken.
Het is fijn om weer op deze prettige school terug te zijn, dat
heb ik elke keer als ik hier ben. 

Hans Mathijssen

In gesprek met Hans Mathijssen, voormalig
 conrector Willibrord Gymnasium Deurne.



“Ik had een slecht gesprek bij mijn sollicitatie. Ik had geen idee wat van mij als leider werd
 verwacht, maar ik ben het toch geworden. Ik zat tegenover een commissie van 11 man. Ik was
de jongste sollicitant en ben het toch geworden.” Hans wil met zijn leiderschap dat de jongeren
aan de gang gaan: “Ik ben het onderwijs ingegaan om kinderen iets te leren.” Dat heeft hij
goed weten over te brengen in dat sollicitatiegesprek en daarvoor heeft hij zich als conrector
vele jaren ingezet.

Verandering ontstaat als je stilstaat bij de mens

Hans is altijd conrector gebleven. Er zijn momenten geweest waarop hij overwogen heeft om 
de overstap te maken naar rector of rector-bestuurder, maar die stap heeft hij nooit willen zet-
ten. “Ik heb zo goed mogelijk nagedacht over wat mijn rol voor de school kan zijn.” Hierbij
wilde hij meer met het  onderwijs bezig zijn, daar ligt ook zijn kracht en motivatie, en daar paste
de functie van conrector beter bij. De vraag die bij Hans in zijn werk steeds weer centraal stond:
“Hoe krijgen we de jongeren aan de gang? Dat is het onderwijs, die jongeren die willen eigen-
lijk wel, maar ergens, door het systeem,  worden ze consumptief en gebeurt er niks.”

Er is een zekere analogie in het werk van de docent en van de conrector, zo valt me op in het
gesprek met Hans. Over de rol van docent zegt Hans dat er sprake moet zijn van vertrouwen,
dat is de basis om de leerlingen los te kunnen laten. Dat betekent ook dat de leerlingen fouten
mogen maken en dat ze daarvan kunnen leren. Dat vinden veel docenten moeilijk, ziet Hans.
Maar als het dan wel lukt, dan  ontstaat er beweging, ruimte en motivatie en ontstaat de
 verandering als vanzelf.

Onderwijs is steeds weer loeren en ouwehoeren.

In zijn werk als conrector is hij steeds meer opgeschoven naar het coachen van docenten en
daarin pakt hij eigenlijk eenzelfde aanpak. Ook hier staat vertrouwen centraal en draait het in 
de kern steeds weer om de verbinding die hij heeft met de docenten. Hans noemt in dit licht
een training van Alex van Emst, die hij nog voor de millenniumwisseling volgde. Hieruit nam hij
mee dat de kern van leiderschap ligt bij de mensen in de organisatie. Het gaat volgens hem
daarbij om “loeren en ouwehoeren.” Dat is tot op de dag van vandaag een belangrijke les voor
Hans: steeds weer de mensen in de beweegstand proberen te krijgen door in gesprek te blijven
en stil te staan bij de mens. 

Hans heeft vele inspiratiebronnen, waaruit hij belangrijke lessen voor zijn leiderschap heeft
 gehaald. Hij noemt daarbij overigens een flink aantal collega’s met wie hij nauw samenwerkte,
en dat typeert Hans als mens. Hans leert van mensen: “dat kan in feite iedereen zijn.” Een
 belangrijke inspiratiebron, die ik specifiek wil uitlichten, is Hans’ vader. “Ik heb van mijn vader
geleerd om beslissingen te nemen en ook de dominante kant wel te laten zien en ook je eigen
mening naar voren durven brengen.” In het gesprek leer ik dat Hans dat af en toe in zijn eigen
ogen nog sterker zou mogen doen. Hij probeert zelf nog steeds elke dag te leren.

Goed onderwijs mogelijk maken

Toen Hans net conrector was geworden, was hij nog vooral gericht op de leerlingen. Hij typeert
zichzelf als “een supermentor”. Zijn rol is langzaam veranderd, en de laatste jaren veel meer
 gericht op het  begeesteren van de collega’s. Het antwoord op de vraag hoe je leerlingen aan 
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de gang krijgt, ligt  volgens Hans in het ze kennen en met ze bezig zijn. Dus kijk naar hun be-
hoeftes en speel daar ook op in, in de wetenschap dat ze uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid
dragen voor hun eigen leerproces. 

Hans ziet veel goede voorbeelden om zich heen. Natuurlijk zijn eerdergenoemde docent 
Peter Trommar, maar hij noemt ook collega’s die de leerlingen met veel plezier en passie weten
te raken en inspireren. “Die docenten hebben geen ordeproblemen, de leerlingen dragen 
die  docenten op handen.” En als je zo gepassioneerd bent, dan maken lange dagen helemaal 
niet uit. Hans heeft er ook nooit een punt van gemaakt om lange dagen en in de vakanties 
te werken. 

Gelijktijdig realiseert Hans zich steeds meer dat ook een goede visie en systemen een belang-
rijke bijdrage leveren aan het kunnen realiseren van goed onderwijs. De school is professioneler
geworden, zo noemt Hans, autonomie ligt meer bij de docenten en de organisatie staat veel
meer in verbinding met de omgeving en is veel minder naar binnen gekeerd. Dit is een proces
dat jaren geleden in gang is gezet en ook als wij elkaar spreken nog doorgaat. Er is daarbij een
duidelijke visie ontwikkeld.

Deze visie heeft ook duidelijke keuzes gebracht in het onderwijs. Het Willibrord heeft daar ook
erg op ingestoken, met Bright Focus Learning. Bandbreedte uren en coaching door docenten
maakt het mogelijk dat leerlingen meer regie op hun eigen leerproces hebben, en ze kunnen
 verbreden en verdiepen. Dat ze echt iets te kiezen hebben (en dat gaat van programmeren,
 muziek, sport tot ‘hoe is iets gemaakt’ en ‘ouder vertellen over hun werk’) maakt dat leerlingen
zichzelf kunnen leren kennen, dat ze motivatie hebben om “daar dan achteraan te gaan”, en 
dat is waar het Hans in de essentie altijd om ging. 

Adviezen om te delen met de nieuwe generatie

Hans heeft zich als conrector vele jaren ingezet voor het onderwijs. Hij heeft altijd goed gekeken
naar zijn persoonlijkheid en de bijdrage die hij kan hebben in het onderwijs. Dat geeft hij ook als
belangrijke les mee: “Dat moet je in het onderwijs: blijf jezelf! Probeer wel te leren, maar blijf
ook bij jezelf.” Daarin heeft Hans in zijn eigen loopbaan het goede voorbeeld gegeven, zie ik.
Hans heeft daarbij bovendien echt hart voor de school en voor de leerlingen. Hij heeft eerder
overwogen om te stoppen, maar realiseerde dat hij op dat moment de school niet goed zou
 achterlaten. Dus is hij nog enkele jaren doorgegaan. Nu is de tijd daar wel: “Ik heb er  
vertrouwen in dat de school goed achtergelaten wordt.”

Hans ziet hoeveel hij teruggekregen heeft in de loop van de jaren: bedankjes van ouders, van
leerlingen en van collega’s: “dat maakt me trots! Voor die lach, daar doe je het ook voor.” Hans
vindt het belangrijk om collega’s te ondersteunen, ook in zware tijden. “Als iemand veel inves-
teert, vind ik dat je als school ook iets terug moet doen. En dat is dan mooi, dat je dat ook kunt.
Zo krijg je ook dingen terug.”

Tot slot noemt hij nogmaals hoe belangrijk het is om naar leerlingen te blijven kijken. Vertrouwen
in dat kind, dat is wel het allerbelangrijkste. “Zoals ik als leidinggevende de docent vertrouw, zo
moet de docent de leerling vertrouwen. Respect voor elkaar speelt hierin een belangrijke rol.
Heb dat gesprek met elkaar.”

Tot slot geeft Hans mee dat dit vertrouwen ook meer in het systeem en vanuit de overheid zou
moeten bestaan. “De overheid moet ook vertrouwen. Durf eens los te laten.” Er is volgens Hans
zoveel creativiteit bij docenten die nu onbenut wordt. Vooral in de klassen 4, 5 en 6 ziet hij dat
men meestentijds gericht is op het CE. Dat zou afgeschaft moeten worden, vindt Hans. 



Marijke is in 1975 na haar opleiding gestart als lerares Nederlands. Ze geeft met veel plezier
19 jaren les, maar vraagt zich dan ook af of dit nou alles is. Dat komt overigens ook in het ver-
volg van ons gesprek nog terug, dat het belangrijk is om af en toe te stretchen, onbekende
wegen te bewandelen en op zoek te blijven naar een nieuwe uitdaging. Ik kan het daar alleen
maar mee eens zijn. 

Marijke maakte in haar loopbaan diverse fusies mee, en zag ook de vervelende consequenties
daarvan voor de school als ecosysteem. Ze werkte als conrector en rector in Veghel, in Nijmegen

‘Leiderschap
gaat over 
mensen én 
over systemen’

Met Marijke spreek ik af bij Restaurant Bomenpark nabij Oss.
Ze heeft zich al met een kop koffie geïnstalleerd aan een
 tafeltje. Ik kom binnen en neem plaats. Als ik uit het raam kijk,
heb ik uitzicht over een plas en ik zie eenden zwemmen op een
verder druilerige dag. We drinken een aantal koppen koffie
 tijdens ons gesprek, dat veel langer duurt dan ik vooraf had
bedacht of verwacht. Dat is niet erg. Marijke vertelt graag en
heeft veel interessante richtingen, anekdotes en verhalen.
 Bovendien blijken we gezamenlijke bekenden te hebben. 
Ook met Marijke vliegt de tijd voorbij. 

Marijke Broodbakker

In gesprek met Marijke Broodbakker, voormalig rector
OMO scholengroep Tongerlo.



en in Tilburg, voordat ze in 2008 startte als rector bij Tongerlo. Daar had men net een fusie ach-
ter de rug en er moest daarom gebouwd worden aan gezamenlijkheid. Daarin heeft Marijke een
 belangrijke bijdrage weten te leveren.

Ik vind nieuwe dingen ontdekken interessant. 
Als ik eenmaal een rooster kan maken, dan moet je 

mij geen roostermaker maken. Dan vind ik het 
niet interessant meer.

Marijke heeft zich het schoolleiderschap eigen gemaakt en heeft oog voor mensen, maar ook 
voor de systemen die goed onderwijs mogelijk maken. In dat leiderschap waren steeds weer
nieuwe elementen te ontdekken. 

De school als ecosysteem en de rol van de leiding daarbinnen

Marijke zou het zo opnieuw doen, strategisch leider zijn binnen het voortgezet onderwijs: “Ik
vind het vo het allerleukste, je hebt maatschappelijk zo’n belangrijke functie… Daar maak je 
van alles in mee en iedereen bemoeit zich ook met je… Dit maakt ook dat je voortdurend 
360 graden waakzaam bent.”

Marijke noemt diverse voorbeelden uit de sportwereld, om te duiden dat een leider een grote
invloed heeft in het leven van zijn of haar mensen en op de resultaten van de groep. Een voor-
beeld wil ik uitlichten. Marijke noemt Toon Gerbrands in zijn omgang met een jonge sterspeler
indertijd als algemeen directeur bij PSV (sinds 2014, red.). Als hij vraagt naar de zieke hond van
de speler, laat hij zien dat niet alleen de zakelijke kant van het voetbal belangrijk is, maar ook de
menselijkheid en menselijke maat. “Hij [de sterspeler] heeft de wereld, die heeft dat leven, 
maar niemand is meer in het leven van die jongen geïnteresseerd. En die eenzaamheid, of die
bewapening van die jongen om te kunnen bestaan, jij moet als leider oog hebben voor dat
soort schizofrene situaties. En niet alleen leiding geven aan getallen, voetballers die je koopt 
en verkoopt.” 

Marijke heeft ook altijd oog willen houden voor die menselijke maat. Dit heeft ze ook willen
doen in de fusieprocessen die ze heeft meegemaakt in haar loopbaan. Fusieprocessen die
 pasten in de nieuwe tijdsgeest van het New Public Management en het marktgerichte denken in
het onderwijs. Marijke noemt hoe het hele ecosysteem van de school kapot kan gaan door een
fusie. Als docent heeft ze daar last van gehad. Het zijn ervaringen die ze heeft meegenomen. 

Later heeft ze als rector zelf ook meegewerkt om fusies voor elkaar te krijgen. Volgens Marijke 
is het vanwege de impact absoluut noodzakelijk dat je weet dat het samengaan van scholen
 onafwendbaar is. “Als je ingrijpt en teams samenvoegt, dat is het ergste wat je kunt doen. Hele
ecosystemen gaan naar de klote, en daarvoor moeten veel mensen een prijs betalen.” Het is
dergelijk ingrijpen, dat je niet in dank wordt afgenomen: “onsympathieke dingen moet je ook
leren.” Schoolleider zijn is dan ook een baan die je volgens Marijke echt leuk moet vinden: “het
is geen dankbaar werk.”

Toch kun je, als het onafwendbaar blijkt, een belangrijke rol spelen in het proces. Het is volgens
Marijke bijvoorbeeld belangrijk om integriteit te bewaren en de menselijke maat in het proces te
behouden. Dat betekent volgens Marijke ook geen dingen beloven die je niet waar kunt maken.

“
”



Als leider moet je begrijpen dat er na een fusie nog wel 10 jaar onrust kan blijven, voordat  
het ecosysteem zich weer heeft hersteld. “Dan moet je oppassen dat oud zeer niet steeds
 opgediept wordt.”

Goed onderwijs mogelijk maken

Marijke komt uit een gezin waar kennis belangrijk wordt gevonden. “Mijn grootvader berede-
neerde dat de wereld vierkant was als dat nodig was, en daar moest je dan van zien te winnen.
Mijn overgrootmoeder heb ik nog gekend, die was ook zo’n type.” Dit betekende voor Marijke
ook dat haar geleerd is om wat met je talenten te doen. Marijke vindt het geluk dat zij in haar
eigen schoolcarrière op goede scholen heeft gezeten. Ze heeft altijd inspirerende situaties
 opgezocht en kennis kunnen vergaren, in brede zin.

Dit is volgens Marijke ook een belangrijke taak van het onderwijs. Leraren moeten in haar ogen
passie hebben. Dat heeft ze zelf ook gezien. Er moet iets gebeuren. “Wat zijn nou die elementen
die maken dat mensen in beweging komen, dat creativiteit loskomt, die intellectuele  nieuws -
gierigheid loskomt, dat je de passie ziet van anderen. Eigenlijk zou de lerarenopleiding daarin
mee moeten doen.” Ze beschrijft ook verschillende voorbeelden van situaties waarin leren wordt
 bevorderd, en waarin het onderwijs een belangrijk verschil maakt. Ontwikkeling houdt ook niet
op in de schoolbanken, benadrukt Marijke. “Wij zijn geen reproductiemaatschappij. Dat kun je
ook nastreven, maar dat vind ik niet. Als je mensen in de school wilt laten ontwikkelen dan
houdt dat niet op als je 20-25 bent. Deze mensen mogen daarbij ook falen. Je wilt een sfeer
creëren waarin mensen initiatieven aandurven en dus geen afrekencultuur ervaren.”

Daar ligt ook een gevaar voor het onderwijs. Aan het einde van de dag gaat het vooral ook over
de niet-meetbare opbrengsten van het onderwijs. Het is volgens Marijke meer dan het opleiden
voor een beroep, zoals nu in het mbo lijkt te gebeuren, of voor het diploma in het vo. Laat leer-
lingen daarom zo veel mogelijk kennismaken met dat wat er is in de wereld. Zo kan onderwijs
ook de belangrijke taak waarmaken om kinderen boven zichzelf en hun eigen milieu uit te laten
stijgen. 

In ons gesprek bespreken we veel aspecten van onderwijs. Aan het eind wil Marijke ook noemen
dat naast alles waar we het over hebben gehad, schoolleiderschap óók gaat over de organisatie
en over procesvoering. Ze noemt het INK-model, kwaliteitszorg en bedrijfsvoering en benadrukt
dat ze blij is geweest met stafleden die op het gebied van ICT, huisvesting, financiën, HRM en
kwaliteitszorg hun vak verstonden. 

Adviezen om te delen met de nieuwe generatie

Marijke vindt ontwikkeling belangrijk. Enerzijds gaat het dan over haar eigen persoonlijke
 ontwikkeling. Marijke heeft gedurende haar loopbaan aanvullend een studie bestuurskunde 
in Rotterdam en een opleiding bij TIAS in Tilburg gevolgd om zich verder te ontwikkelen. 

Anderzijds gaat het om het stimuleren van ontwikkeling van mensen in de school, zodat zij
 inspirerend kunnen zijn en blijven voor jonge mensen en de school een fijne en levendige
 gemeenschap is. Binnen OMO worden verschillende trainingen aangeboden om docenten
 bekend te maken met schoolleiderschap. Marijke vertelt ook over het Palladio programma,
waarin  docenten en teamleiders eens in de twee jaar worden uitgekozen door een rector van
een OMO-school om zich verder te bekwamen en een onvergetelijke ervaring op te doen.
 Marijke geeft daarover aan: “probeer eerlijk te zijn tegenover jezelf waar je ontwikkeling zit.
 Probeer zo’n  opleiding te gebruiken om te ontdekken of je het leuk vindt.” 



Ontwikkelen betekent ook dat je uitdaging zoekt in je werk. En als je die uitdaging niet meer
vindt, dan is het tijd om te vertrekken. Er is geen periode aan verbonden, maar het is belangrijk
dat je naar een nieuwe functie gaat als een situatie langere tijd stabiel is en blijft. Dus niet steeds
opnieuw dezelfde truc blijven uitvoeren. Voor Marijke was dat bijvoorbeeld het geval in Tilburg
toen ze bemerkte: “ik word niet moe van die opdracht.”

Marijke heeft ook een tip voor schoolleiders. “De kunst is om de potentie van mensen de ruimte
te laten.” Dat heeft niet met intelligentie te maken, maar de wijze waarop je met mensen om
kunt gaan. “Koeman lukt het, De Haan niet,” om nog een sportmetafoor te benoemen. En tot
slot geeft Marijke mee: “je moet relativeren wat je doet in je leven.” Een mooie afsluiter.



Schoolleiderschap is sturing geven aan relaties
Schoolleiderschap draait in essentie om het managen van een aantal relaties. Om het niet onnodig gecompliceerd
te maken, noem ik als  belangrijkste hier:  leerlingen, medewerkers en de overheid. In deze bijdrage laat ik ouders
als belanghebbenden buiten beschouwing. Ik realiseer me dat zij (vooral in PO en onderbouw VO) ook een
belangrijke plek hebben in de school. Gelijktijdig zijn zij geen onderdeel van de dagelijkse schoolgemeenschap 
die centraal staat in dit artikel. Daarom is ervoor gekozen ouders hierin niet mee te nemen. Schoolleiders moeten
omgaan met de verwachtingen vanuit deze drie belanghebbenden en hebben het beleid, de uitvoering en de
verantwoording op deze verwachtingen aan te passen (McKevitt, 1998; zie figuur 1). 

‘De school is een gemeenschap van
leerlingen, medewerkers en leiding’
Reflectie van Morris Oosterling op 
schoolleiderschap in het VO

In deze publicatie heb ik verslag gedaan van mijn gesprekken met afscheidnemende
schoolleiders. In deze gesprekken kwam de essentie van het onderwijs voor mijn gespreks -
partners op tafel. Zij spraken zich gepassioneerd uit over hun visie op schoolleiderschap en
wat zij daarin belangrijk vonden.
In deze afsluitende reflectie wil ik ingaan op wat ik belangrijk vind als het gaat over
schoolleiderschap. Die reflectie is mede gebaseerd op  onderzoek en publicaties van
derden en eigen onderzoek. Mijn invalshoek is de rol die de schoolleider speelt bij de
opbouw van een gemeenschap van leerlingen en medewerkers. Hiervoor is de persoon 
van de leider en diens persoonlijke kwaliteiten onontbeerlijk. Niet zonder reden krijgt dit 
in vergelijking tot de vorige beroepsstandaard nu ook meer aandacht in de hernieuwde
beroepsstandaard van de SRVO. 

Figuur 1: De sturingsrelaties van een onderwijsorganisatie (McKevitt, 1998)
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In zekere zin is een schoolleider een evenwichts -
kunstenaar op een complex speelveld. Het wordt
algemeen onderkend dat sprake is van botsende
logica’s, waarbij met name vanuit de overheid gestuurd
wordt op verantwoording (output meten), door
medewerkers wordt verwacht dat zij in een omgeving
kunnen werken waarin zingeving en autonomie centraal
staan en leerlingen de kwaliteit van het onderwijs tegen
nog een andere meetlat leggen (Hooge, 2013).
Schoolleiders moeten zich verhouden tot wat deze
belanghebbenden van ze willen. En wat voor de ene
belanghebbende goed werkt en zeer wenselijk is, is
voor een ander ongewenst en ongewild. Voldoen aan
alle verwachtingen is zodoende onmogelijk. Inherent is
dan ook dat schoolleiders een belangen- en waarden -
afweging maken (Moore, 1995; 2013). 

Visie op onderwijs als afwegingskader

De belangrijke vraag is vervolgens de vraag waartegen
deze waarden afgewogen worden. Een schoolleider zal
zich als eerste moeten uitspreken over datgene wat
voor de onderwijsorganisatie essentieel is en welke
doelen de organisatie nastreeft en hoe hier uitvoering
aan wordt gegeven. 
Het is echter deze uitvoeringspraktijk waar dagelijks
waarde wordt geleverd. Zodoende bepaalt de relatie
tussen schoolleider en docenten of en in hoeverre de
schoolorganisatie publieke waarde levert. Dat kan goed
gaan, maar daar kunnen ook onevenwichtigheden in
ontstaan. Zacka (2017) spreekt van drie onevenwichtige
posities in de uitvoering: de ‘indifferent’, ‘caregiver’ en
‘law enforcer’.  We kennen allemaal wel de docent die
na al die jaren geen zin meer heeft te veranderen en zijn
of haar lesjes maar weer afdraait voor weer een nieuwe
lichting leerlingen. De sleur maakt dat het de docent
niet meer uitmaakt welke leerlingen hij of zij voor zich
heeft. Dit is een voorbeeld van de ‘indifferent’, die
efficiënt maar niet erg effectief is, en leerlingen zeker
niet begeestert. Ook kennen we allemaal de mentor,
met die speciale band met die ene leerling die het thuis
zo moeilijk heeft. De mentor vergeet al zijn of haar
andere mentorleerlingen, en heeft alleen oog voor die
ene leerling. Dit is een ‘caregiver’. Tot slot is er de ‘law
enforcer’, die streng optreedt als regels worden
overtreden. Dit is de docent die in elke situatie
teruggrijpt naar de statuten, de procedures en de
protocollen, zonder naar de situatie te kijken en wat
deze specifieke situatie nodig heeft. In de lessen is het
belangrijker de lesmethode te volgen, dan te kijken of
de leerlingen er ook werkelijk iets van leren.  

Niet de regels, maar ook niet de individuele
overwegingen van docenten zouden moeten bepalen

wat er gebeurt in het onderwijs. Daarom begint goed
leiderschap bij een gezamenlijk gedragen visie als 
basis voor de uitvoering van het onderwijs (Goleman,
Boyatkis & McKee, 2013). Dit belang horen we ook 
alle afscheidnemende schoolleiders die ik sprak
benadrukken. Hart (2015) noemt dit werken vanuit de
bedoeling. Als er in de onderwijsorganisatie vanuit de
wetten, regels, procedures en protocollen (vanuit de
systeemwereld) wordt gedacht, hebben docenten geen
plezier meer in hun werk en ervaren zij geen waardering
voor wat ze doen. Dat komt omdat er niet vanuit de
bedoeling wordt gewerkt. Is de systeemwereld leidend
voor het gedrag, dan zegt Hart dat er te weinig
aandacht kan zijn voor de bedoeling, de uniciteit van 
de docenten, en de relatie tussen docent en leerling:
de relatie die het leerproces uiteindelijk bepaalt. Dit zou
moeten worden omgedraaid, om de ruimte te bieden
aan medewerkers om vanuit hun hart te mogen en
kunnen bijdragen. Dat betekent dat moet worden
teruggegaan naar het doorleven van de missie van het
onderwijs: waartoe, of waarom? De visie op onderwijs
als basis voor de afwegingen wat van waarde is en 
wat niet (Sinek, 2009). Dit  om te voorkomen dat in de
uitvoering onevenwichtigheden ontstaan (Zacka, 2017).

Betrokken leiderschap

Maar hoe krijg je dat als schoolleider voor elkaar? Door
vorm te geven aan de relaties met overheid, leerlingen
en medewerkers, en om belangen die naar voren
worden gebracht al dan niet mee te wegen in de
besluitvorming. Hoe hoger in een organisatie, hoe
minder contact met leerlingen, en zelfs met de
docenten die dagelijks met de leerlingen werken. Een
logische consequentie hiervan is dat besluiten over het
beleid, de regels en de procedures vaker ontstaan
door te praten over leerlingen en docenten, en niet
(echt) met leerlingen en docenten, waardoor deze niet
in lijn liggen met wat de praktijk nodig heeft voor een
evenwichtige uitvoering. Dat is een gemiste kans. Eens
of tweemaal per jaar een bezoek aan een team is
onvoldoende om te weten wat echt speelt. 
Bovendien is het onvoldoende om docenten en
leerlingen het gevoel te geven dat jij je betrokken
voelt bij het onderwijs, bij wat voor hun belangrijk is.

Het begint bij het hebben en uitdragen van de visie en
richting van de onderwijsorganisatie. Maar daarna is
betrokkenheid de belangrijkste factor (Goleman,
Boyatkis & McKee, 2013). Goede schoolleiders zorgen
voor betrokkenheid bij de uitvoering en coaching en
ondersteuning van de docenten. Dit zorgt voor een
goed gevoel van gezamenlijkheid, biedt volop
mogelijkheden om koers en richting te communiceren



zonder dat het opdringerig is, en helpt om tot goede
uitvoering te komen, en zo nodig vroegtijdig bij te
sturen. Om deze reden denk ik dat het belangrijk is dat
een leider goed kennis neemt van het werk dat
medewerkers dagelijks uitvoeren, de ins en outs en de
moeilijkheden. Leiderschap gaat daarmee over de
bijdrage die je levert aan het geluk en de groei van
anderen, en het gevoel van gemeenschap, van samen
iets moois bereiken. En af te bakenen wat daarin wel en
wat daarin niet mogelijk is. Dit draagt bij aan mooiere
scholen, waarin mensen elkaar zien, met elkaar praten,
in plaats van over of vanuit elkaar, en ieder zich
gewaardeerd voelt. 

De lakmoesproef: 
de docent en de leerling

‘The proof of the pudding is in the eating’, zegt een
oud Engels gezegde. Dat is ook hier het geval. Want het
komt toch nog wel eens voor dat datgene wat wordt
gedaan niet congruent is met de visie op onderwijs. In
het schoolplan stelt een school bijvoorbeeld dat iedere
leerling maatwerk krijgt, maar vervolgens zijn alle lessen
frontaal klassikaal. Of op papier wordt gesproken van
een professionele cultuur. Maar in de praktijk trekken
docenten allemaal de deur van hun leslokaal dicht en
willen ze niet van en met elkaar leren. Als dat gebeurt,
ben je niet geloofwaardig. Sinek (2009) stelt dat deze
congruentie essentieel is voor de authenticiteit en
geloofwaardigheid van de organisatie.

Onevenwichtigheden in de uitvoering maken duidelijk
dat er werk aan de winkel is. 

Maar het kan ook subtieler zijn, in situaties dat  niet
direct sprake is van incongruentie of onevenwichtig -
heden. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan
vergade ringen of besprekingen waar steeds een of
twee teamleden niet aan het woord komen, doordat zij
niet haantje de voorste zijn. Dit ondermijnt op lange
termijn het gevoel van gezamenlijkheid. Want wat
betekent dat als het gedrag niet in lijn is met deze
waarde van de organisatie? 

Feedback vanuit betrokkenheid, vanuit de wil om 
te streven naar beter is ook dan noodzakelijk. Als
schoolleider probeer je feedback te verkrijgen en daar
betekenis aan te geven. Wat betekent het voor de
schoolleider als blijkt dat de leerlingen of mede -
werkers de school in een tevredenheidsonderzoek
gemiddeld een 6,5 of een 7 geven? Ben je daar
content mee? Of denk je: als ik een restaurant zie 
met een dergelijke beoordeling dan zoek ik toch een
betere. Dit moet beter, daar hebben die leerlingen
recht op.

Afhankelijk van de situatie en de betekenis die de
school leider geeft, gaat hij of zij nieuwe relaties aan 
met betrokkenen. En geeft de schoolleider sturing 
aan verandering. Situationeel bepaalt de schoolleider
hoe dit aangepakt moet worden (Van Loon, 2019; 
zie figuur 2):

Figuur 2: Sturing bij verschillende vraagstukken (Van Loon, 2019)
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Verschillende vraagstukken vragen andersoortige
sturing en communicatie. Hoe meer onzekerheid er
bestaat over de oplossing, hoe belangrijker het is om de
dialoog met elkaar aan te gaan om te zoeken naar de
oplossing. In een crisissituatie moet gehandeld worden,
dan is het belangrijk dat de leider duidelijk is, het
overzicht bewaart en iedereen vertelt wat er moet
gebeuren. Er is in zo’n situatie geen tijd om te
overleggen, om met elkaar nog eens na te denken over
de beste oplossing. Elke oplossing is beter dan niks
doen. Leiderschap gaat in een dergelijke situatie over
leiding nemen en instrueren.
Heel anders is het als er technische vraagstukken aan 
de orde komen. Nieuwe lesroosters, het jaarlijkse
taakbeleid, professionele ontwikkeling van individuele
medewerkers; dergelijke zaken vragen om management
en het organiseren van deze processen. Een dialoog is
niet nodig, we zijn het er al over eens dat een bepaalde
oplossing nodig is. Wel kunnen we bediscussiëren onder
welke voorwaarden er mogelijke verbeteringen kunnen
zijn. Of kunnen er op basis van nieuwe inzichten
veranderingen worden aangebracht.
Tot slot komen we bij situaties waarin er geen
overeenstemming over waarden is. In dat geval is het
voeren  van de dialoog de beste oplossing. Het is in
deze situaties noodzakelijk om samen te werken, vragen
te stellen en te luisteren om samen tot oplossingen te
komen. Leiderschap gaat in deze situatie om partijen bij
elkaar brengen, wederzijds begrip laten ontstaan en
zoeken naar gemeenschappelijkheid en gemene delers
om daarmee de weg vrij te maken naar mogelijke
oplossingen.

Een laatste reflectie: 
laat elkaar vooral niet vrij

Er is (nog steeds) een groep docenten die pleit voor
meer individuele autonomie. Dit is het klassieke beeld
van de docent die de deur van het klaslokaal dichtdoet
en zich nergens iets van aantrekt. Dit zijn veelal docenten
die verandermoe zijn, die te veel beleids veranderingen
hebben gezien, en het liefst zo min mogelijk met alle
nieuwe ontwikkelingen te maken willen hebben.
Autonomie beperkt zich op deze manier tot het
individu, die op geen enkele wijze verbonden is met de
buitenwereld en ook eigenlijk helemaal geen invulling
wil geven aan sturing op welke manier dan ook. Volgens
mij is deze positie in de huidige tijd niet houdbaar.

Het moge duidelijk zijn dat ik pleit voor het   tegen -
 over gestelde.  Een school is een knooppunt, waar
verwachtingen van vele belanghebbenden samen -
komen. En waar docententeams gezamenlijk
vorm  geven aan het onderwijs, om aan deze

 verwachtingen tegemoet te komen. Het is geen vraag
of inbreng en gezamen lijkheid centraal moeten staan
in het leiderschap. De kernvraag is tot welk niveau
inbreng in de beleids cyclus kan worden gerealiseerd
(zie ook De Wit, 2019). Hierbij gaat het om gradaties
van invloed:  mee weten, mee denken, mee beslissen.
Het ultieme streven daar bij is  om tot het hoogste
niveau (mee beslissen) te komen. Dit zowel voor
leerlingen als voor medewerkers. 

Conclusie

Schoolleiders zouden in mijn optiek  hun verantwoorde -
lijkheid moeten (blijven) nemen voor de definiëring van
de waarden die essentieel zijn voor de school. Hiervoor
moet de schoolleider een nieuwe balans laten ontstaan
tussen het bedrijfsmatig perspectief en het meervoudig
waardenperspectief (Van Dijk & Oosterling, 2012). De
realisatie van waarde in de uitvoering vraagt om
duidelijke strategische intenties, kaders en normen voor
de uitvoering. Tegelijkertijd moet er voldoende ruimte
zijn voor docenten om in specifieke situaties eigen
afwegingen te kunnen maken. Hierdoor kan er meer
vanuit ‘de bedoeling’ worden gewerkt (Hart, 2015) en
kan de relatie tussen docent en leerling meer centraal
komen te staan. Dit vraagt om betrokkenheid,
samenwerking en een gezamenlijke dialoog om tot
(tijdelijke) oplossingen te komen. 
De nieuwe beroepsstandaard (SRVO, 2021), waarin een
ontwikkelings- en handelingsgericht model wordt
gepresenteerd, geeft richting aan wat schoolleiders
hiertoe moeten kunnen, en wie zij moeten zijn. Dat is
positief.  Ik wil echter ook een waarschuwing geven bij
het gebruik van de beroepsstandaard. Het gevaar is dat
deze in de praktijk (te) instrumenteel wordt opgepakt.
Zo is de beroepsstandaard  niet bedoeld en zo zou deze
dus ook niet gebruikt moeten worden. In mijn ogen kan
een schoolleider ‘alle vinkjes checken’, maar in een
bepaalde context toch falen. Omgekeerd zijn er
schoolleiders die nog niet alle vinkjes kunnen checken,
maar wel zeer goede resultaten kunnen neerzetten. We
moeten dus oppassen in het onderwijs met de
toepassing van lijstjes en afvinkgedrag. Dat geldt  voor
de beoordeling van docenten en van de kwaliteit van
onderwijs. Maar evenzeer  voor de beoordeling van
onze schoolleiders.

Tot slot wil ik schoolleiders vooral oproepen om
docenten centraal te (blijven) stellen, zodat zij de
leerling centraal kunnen stellen. Streef naar een
gezamenlijke visie, naar verbinding, naar samenwerking
en gezamenlijkheid in de school: de school is een
gemeenschap waar leren en ontwikkeling centraal
mogen staan. Koester dat.
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