
Over leiderschap
van leraren

Van startende leraar tot 

teacher leader?

Marco Snoek



Opbouw

1. Waiting for Superman!

2. Nog 37 jaar met passie te gaan! Loopbaanmogelijkheden
voor leraren

3. Erkende ongelijkheid veronderstelt leiderschap

4. Waarom aandacht voor teacher leadership?

5. Teacher leadership in Nederland

6. Wat is teacher leadership?

7. Enige existentiële reflecties

8. Het versterken van leiderschap 
van leraren in scholen

9. Tot slot



3

1



Waiting for Superman …?

Onderwijsachterstanden

Inclusie en passend onderwijs

Ouderbetrokkenheid/educatief partnerschap

Hogere leeropbrengsten

Duurzaamheid

Hoogbegaafdheid

Radicalisering en intiolerantie

Burgerschap

21ste eeuw vaardigheden

10-14 onderwijs

Onderwijsinnovatie

Samenwerking arbeidsmarkt

Leerlingmotivatie…
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Een complex beroep?
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https://www.careersinhealthcare.com/



6



7



8



Hoe houden 
leraren hun passie 

vast gedurende 
hun loopbaan als 

leraar?
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Variatie

Uitdaging

Groei

Erkenning
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Loopbaanmogelijkheden voor
leraren?

Leraar

Bestuurder

Directeur

Teamleider

Verticaal, formeel, 
positioneel

LB

LD

LC



Mogelijke ‘loopbaanpaden’
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Na inductie: Navigeren in je
loopbaan



Erkende ongelijkheid?

• Van in-opleiding naar expert/meester

• Specialisatie op verschillende domeinen

Veronderstelt erkenning van elkaars expertise

Leidt tot minder gelijkheid in het onderwijs

•En daarmee tot ‘leiderschap van leraren’ : 

het proces waarbij leraren op basis van expertise en affiniteit 
invloed uitoefenen op collega’s, schoolleiders en andere actoren 
binnen en buiten de school. Deze invloed overstijgt het eigen 
klaslokaal. 
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Leiderschap van leraren? 3



Aanleiding

Thematisch overzichtartikel NRO

1. Waarom is er in toenemende mate aandacht 
voor teacher leadership?

2. Wat is teacher leadership precies?

3. Wat is er uit onderzoek bekend over de 
effecten van en condities voor teacher 
leadership?

4. Welke vormen van teacher leadership zijn er 
in de Nederlandse context reeds zichtbaar?

 Hoe kan het leiderschap van leraren in 

scholen versterkt worden?



Onderzoeksopzet

Bronnenonderzoek: 

• Nationale en internationale praktijk- en 
beleidspublicaties,

• Twee overzichtsstudies (2004, 2017)

• Een systematische analyse van 44 
onderzoekspublicaties over teacher leadership tussen
2014 en 2017

Praktijkverkenning

• Interviews met teacher leaders en schoolleiders

• Gesprek met een begeleidingscommissie

• Voorbeelden van teacher leadership trajecten



Waarom is er in 

toenemende mate 

aandacht voor 

teacher leadership?
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Geworteld in mentale modellen

• LEIDERS: Bovengeschikten die over leiderschapscapaciteiten 
beschikken en er voor zorgen dat de ondergeschikten in de juiste 
(actie)stand staan zodat de doelen van de organisatie behaald worden. 

• UITGANGSPUNT: Management staat centraal

• Mijn organisatie

• Strategie en omgeving

• Helicopterview

• Controle: Rationaliteit en meetbaarheid

• Maakbaarheid als onderliggende illusie

De manager als biljarter en medewerkers als biljartballen
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Mentale modellen mbt leiderschap



Mentale modellen mbt organisaties

Leraren

College van Bestuur

Directeuren

Teamleiders

Formeel, positioneel

LB

LD

LC

Leraren

CvB

LA



Dit heeft geleid tot een politiek-
emancipatoire agenda met als 
doel de stem, de professionele 
rol en het eigenaarschap van 
leraren te versterken. Het gaat 
om herwaardering, eigenaar-
schap en zeggenschap.



Teacher leadership in 
Nederland5



Teacher leadership is niks nieuws

• Leraren die hun trekkers zijn van onderwijsvernieuwing
in hun school

• Leraren die invloed uitoefenen via vakbonden

• Leraren die kennisontwikkeling en kennisdeling
stimuleren via vakverenigingen

• Leraren die auteur zijn van lesmethodes

• Leraren die collega’s na- en bijscholen

… zijn van alle tijden!
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Steeds meer erkenning 

Erkend door

• Functies/rollen (bijv. gekoppeld aan de LD-schaal)

• Opleidingen (zoals masters Leren & Innoveren, 
Pedagogiek, Professioneel Meesterschap, …)
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Teacher leadership in NL
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Wat is leiderschap van leraren? 
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Definitie

Het ultieme doel van teacher leadership is 
om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
leerlingen, en kan een grote diversiteit aan 
focusgebieden en reikwijdtes betreffen.

Maar het leiderschap van leraren kan ook 
diverse vormen aannemen: 

formeel of informeel, 

en 

individueel of collectief



Focus en reikwijdte



VORMEN VAN TEACHER LEADERSHIP



Enige existentiële reflecties7



Een afwijkende insteek

• Transformatief leiderschap

• Onderwijskundig leiderschap

• Democratisch leiderschap

• Sustainable leadership

• Teacher leadership …

gaat nergens over!
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Risico’s

• Leraren tegenover schoolleiders? 

In plaats van samen …

• Kiezen voor positie: ten opzichte

van collega’s?

• Risico voor spanningen tussen

collega’s: jij wel en ik niet.

• Bevestiging van het traditionele

heldenparadigma?
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Hoe scherper het leiderschap van leraren 
gekoppeld is aan posities, hoe kleiner 
het beroep dat op andere leraren gedaan 
wordt – en hoe groter het risico dat er 
een tweedeling ontstaat tussen leiders 
die zich erkend voelen en volgers die 
zich buitengesloten voelen en daardoor 
hun eigenaarschap ten aanzien van 
schoolontwikkeling verliezen.



Een ander perspectief

Maatschappelijke opdracht en innovatie:

De vraagstukken die op scholen afkomen (t.a.v. ontwikkeling van 

leerlingen, sociale samenhang, inclusiviteit, duurzaamheid, …) 

vragen om een collectieve inzet van alle energie die er binnen de 

school is.

34



Teacher leaderschip niet als een 
keuze of carrièrestap, maar als een 
opdracht en eis voor elke leraar en 
daarmee een kenmerkend element 
van het leraarschap …



NAAR MEER COMMUNITY-BASED TEACHER LEADERSHIP
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Hoe kan het 
leiderschap van 
leraren in scholen 
versterkt worden?
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• Kennis over goed onderwijs
• Kennis van 

veranderprocessen
• Strategische handigheid



Aandachtspunten voor scholen

• Consistentie tussen cultuur, structuur, onderwijsvisie en 
fysieke omgeving

• Waken om terug te vallen naar oude patronen vraagt 
om geduld en lange adem





Tot slot
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Gespreid leiderschap in Amsterdam

Leergang Gespreid leiderschap / teacher leadership

Voor leraren voortgezet onderwijs

Start in september 2019



Rolmodellen?

In hoeverre

• zijn lerarenopleiders rolmodellen 
voor hun studenten als het gaan 
om (community-based) teacher 
leadership?

• zijn lerarenopleidingen 
rolmodellen voor scholen als het 
gaat om culturen van gedeeld 
leiderschap?
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