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E F F E C T I E F  S C H O O L L E I D E R S C H A P

‘BIJ ONS STAAT HET LEREN VAN 
DE PROFESSIONAL CENTRAAL’

ambacht van onderwijzen ligt in handen 
van onze gekwalificeerde vakvrouwen en 
-mannen. De leraar staat centraal: zij/hij 
is de bepalende factor in de leerontwik-
keling van het kind. In de onderwijs-
kunde wordt dit concept collective  
teacher efficacy genoemd: de gemeen-
schappelijke overtuiging van de teamle-
den dat zij het verschil kunnen maken. 
De transitie heeft tot nu toe gunstig 
uitgepakt: de resultaten zijn verbeterd en 
er is sprake van maximale medewerkers- 
en oudertevredenheid.’

PLATTE ORGANISATIE
‘De leerkrachten op onze school werken 
samen in zes leerteams. In die teams 
hebben leerkrachten specifieke rollen, 
waardoor we de expertise omhoog 
schroefden. De rollen binnen een leer-
team zijn bijvoorbeeld die van lees-, 
taal- en rekenspecialist, datateamanalist 
en burgerschapsspecialist. De teams 
hebben ook een kwaliteitscoördinator én 
ze hebben een voorzitter. In de leerteams 
is ruimte om collectief actieonderzoek te 
doen, data te verzamelen en wetenschap-
pelijk onderzoek te bestuderen. Een of 
twee keer per week komen de teams bij 
elkaar en wisselen ze ervaringen uit en 
delen ze kennis. In de leerteams voeren 
de leerkrachten ook de ontwikkel- 
gesprekken en geven elkaar feedback. 
Ook als directeuren van de scholen van 
de stichting vormen we zo’n leerteam, 
een Directeuren LeerKring. We hebben 

‘De kansen van kinderen in de samenleving nemen toe naarmate ze meer kennis en 
vaardigheden hebben. Om ieder kind deze kansen te bieden, hebben we hoge ver-

wachtingen van al onze leerlingen. We menen dat deze hoge verwachtingen haalbaar 
zijn mits er goed en effectief wordt lesgegeven in kennis, vaardigheden en houdings-

aspecten. En dat proberen we dagelijks waar te maken.’ Aldus Dave van der Geer, 
directeur van KBS Drie Koningen in De Meern.
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DIRECTEUR DAVE VAN DER GEER:

‘Toen de huidige bestuurder 
van onze stichting een aantal 
jaren geleden aantrad, ging 
er een andere wind waaien. 

Zij heeft gezegd: we zijn in de regio met 
vijf katholieke scholen die het allemaal 
best wel goed doen maar het zijn eigen-
lijk vijf éénpitters, zonder grote gezamen-
lijkheid en zonder onderwijskundige 
knowhow. Daar had ze gelijk in. De 
leerresultaten van onze leerlingen waren 
jarenlang achtergebleven. Gezien onze 
populatie moesten onze leerlingen hogere 
leerresultaten kunnen behalen. Deze con-
statering heeft de stichting de afgelopen 
jaren intensief doen inzetten op professi-
onalisering van alle geledingen: bestuur, 
directeuren en leerkrachten.’

TRANSITIE
‘De scholen hebben een behoorlijke 
transitie ondergaan, gevoed door de visie 
die de scholen hanteren op leren, profes-
sionaliseren en veranderen. We hebben 
toen afscheid genomen van hiërarchie en 
zijn onze scholen gaan ‘herbouwen’ op 
basis van expertise. Het onderwijs aan 
onze leerlingen moet aangeboden wor-
den door vakkundige professionals die 
zich voortdurend informeren over de 
nieuwste inzichten rondom leren en 
ontwikkelen. Leerkrachten die in staat 
zijn data te analyseren en op kritische 
wijze hun eigen dagelijkse onderwijs- 
praktijk vorm te geven. Dit doen onze 
leerkrachten in PLG’s, leerteams. Het 
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mag worden verwacht. Maar de essentie 
voor mij is dat je verstand hebt van 
onderwijs. Natuurlijk liggen huisvesting, 
financiën en organisatie, het complete 
palet van het managen, op je bordje. 
Maar de school heeft een onderwijskun-
dige directeur nodig. Dat organiseren 
doen we daarna met elkaar. Je bent als 
schoolleider ook een beetje influencer en 
inspirator. Toen ik aan deze baan begon, 
dacht ik: ik word met publiek geld 
betaald dus vind ik het mijn opdracht te 
verantwoorden wat ik dagelijks doe. Ik 
zet regelmatig berichten op LinkedIn 
over wat wij doen op school en straal uit 
hoe geweldig leuk dit vak is. Ik noem in 
die berichten bewust de acties van onze 
leerkrachten. Dat werkt hopelijk 
enthousiasmerend. Er komen geregeld 
directies en besturen op onze school 
kijken. Blijkbaar is het inspirerend. En 
dat moet een schoolleider ook zijn. Je 
moet jezelf goed kennen en dicht bij 
jezelf blijven: persoonlijk leiderschap 
dus. Wat ik wil uitstralen is: wij doen dit 
hier samen.’  

Bronnen: Strategisch Beleidsplan 2018-
2022 Stichting RK Basisscholen Vleu-
ten-De Meern-Haarzuilens; artikel in de 
Volkskrant over het NKC. 

inmiddels een open en betrokken cul-
tuur gecreëerd waarin meer verantwoor-
delijkheden bij de professionals op de 
werkvloer zijn komen te liggen. De pro-
fessionals nemen meer beslissingen over 
onderwijs gerelateerde zaken. Daarnaast 
zijn ook meer HR-taken binnen de leer-
teams van de professionals belegd. Ze 
weten vaak goed wat het team nodig 
heeft en helpen elkaar. Zo worden men-
sen verantwoordelijk voor elkaars functi-
oneren. Beslissingen nemen we op voor-
spraak van de leerteams in het zoge-
naamde Breed MT. Dit is het overleg 
van de voorzitters, kc-ers en directie.’

HPO EN NKC
‘Als stichting hebben wij de lange ter-
mijnvisie en het -doel om onze scholen 
te ontwikkelen tot een High Perfor-
mance Organisatie (HPO). Dat doen we 
door tte investeren in de professionalise-
ring van leraren, ondersteunend perso-
neel, directeuren en bestuur. HPO- 
organisaties kenmerken zich door een 
integraal management en samenhang 
tussen visie, strategie, structuur, cultuur 
en werknemers. We zijn al een High 
Performance School (HPS). Bij de lance-
ring van het Nederlands Kennis Curri-
culum (NKC) stonden wij vooraan. Het 
NKC is ontwikkeld door docenten van 
vier besturen uit het primair onderwijs. 
Wij zijn de eerste pilotschool die het 
helemaal, van de kleuters tot groep 8, 
aan het uitproberen zijn. Het NKC 
vraagt om een geheel nieuwe wijze van 
lesgeven. De leerkrachten krijgen de 
vrijheid om het onderwijs zelf vorm te 
geven; zij zijn aan zet. Aan de hand van 
maatschappelijk relevante thema’s, zoals 
klimaat, arbeid en duurzaamheid, 
maken ze zelf kennisrijke thema’s en 
kunnen zij  invulling geven aan hun 
lessen. Leerkrachten moeten de regie 
terugkrijgen over hun lessen, vinden wij. 
Het accent moet niet langer liggen op 
het volgen van de bestaande methoden, 
maar op het overdragen van kennis. 
Daarvoor worden de nodige handvatten 
aan leerkrachten aangereikt: een kaart 
per thema bijvoorbeeld, waarop staat 
welke voorkennis van leerlingen wordt 
verwacht. En suggesties voor boeken, 
teksten, muziek en activiteiten. Wat 
betekent dat voor de wijze waarop we 
met al die losse vakken omgaan, wat 

betekent het voor onze manier van toet-
sen? Dat overdenken we allemaal in het 
NKC. Ik ben daar erg enthousiast over. 
Kinderen leren door kennis op te slaan 
en verbindingen tussen thema’s te leggen 
De thema’s moeten aansluiten bij de 
kennis van de wereld; kinderen als 
wereldburgers, daar gaat het om. De 
trainingen die onze leerkrachten krijgen, 
zijn gericht op de kennis en achtergrond 
van het curriculum. Het is van groot 
belang dat we de professionaliteit van de 
leerkrachten waarderen. Het gaat om 
wat zij de kinderen willen aanleren. Daar 
zijn ze in de leerteams mee bezig. Daar 
vindt de kennisopbouw plaats en die is 
van hoge kwaliteit. Dat zeg ik niet alleen 
omdat het mijn eigen school is, maar ik 
hoor het ook van mensen van buiten.’

ONDERWIJSKUNDIG LEIDER
‘De schoolleider heeft een grote invloed 
op alles wat er in de scholen gebeurt. 
Daarom investeert de stichting in effec-
tief leiderschap. De kwaliteit en betrok-
kenheid van onze medewerkers vinden 
wij uiterst belangrijk. Dat er een 
beroepsstandaard is voor schoolleiders is 
prima. In de recente beroepsstandaard 
ligt het accent op leiderschapspraktijken.  
Indicatoren die aangeven wat er van je 
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