KWALITEITEN SCHOOLLEIDING & LERAAR
Een perspectief
dat de eigen
werkomgeving
overstijgt
Gunnen en
gerichtheid op
consensus
Lef, initiatief en
ondernemerschap
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Teacher Leadership

Onderwĳs heeft als ultiem doel om de
ontwikkeling van leerlingen te versterken.
Leraren spelen daar een sleutelrol in.

Hoe kunnen we het leiderschap
van leraren versterken?

Geloof in eigen kunnen
Verantwoordelijkheid

HET OBSTAKEL

Interactie en
samenwerking

Het probleem is dat de kwaliteit
en expertise van leraren niet altĳd
voldoende benut wordt. Het is
beter voor het onderwĳs en de
innovatiekracht van een school als
de kwaliteit en expertise van leraren
erkend en benut wordt, en zĳ meer
regie hebben.

Een visie
en moreel
bewustzijn
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OPGAVE VOOR SCHOLEN

www.hva.nl/teacher-leadership
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Community-based leiderschap leidt tot
een cultuur waarin leraren ondersteund,
erkend en uitgedaagd worden om
hun leiderschap te pakken en waarin
zĳ elkaars leiderschap accepteren en
erkennen.

E
LL
CO

Om alle leraren uit te nodigen
hun expertise in te zetten voor de
ontwikkeling van leerlingen en de school
is juist informeel, community-based
leiderschap gewenst.

TEACHER LEADERSHIP ALS OPLOSSING
Voor het versterken van het onderwĳs is het
van belang om het leiderschap van leraren
(‘teacher leadership’) te stimuleren.
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COMMUNITY-BASED LEADERSHIP

Initiators
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Op school moet er consistentie
zijn tussen schoolvisie,
onderwijsconcept, cultuur,
structuur en fysieke omgeving.
Ook vraagt het geduld en
aandacht van de betrokkenen.
Dat vraagt ook speciﬁeke
kwaliteiten van leraren en
schoolleiders.
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WAT IS TEACHER LEADERSHIP?

Teacher leadership is 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. Teacher Leadership
kan formeel of informeel en individueel of
collectief vormgegeven worden.
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DE PARADOX VAN TEACHER LEADERSHIP
Op dit moment betekent teacher leadership
vaak het toewĳzen van formele, individuele
rollen. Het risico daarvan is dat andere leraren
buitengesloten worden en niet uitgenodigd
worden om bĳ te dragen aan ontwikkeling en
innovatie.
Wil je als school de nadruk leggen op de rol
van een enkele leraar, of op de gezamenlĳke
uitdaging?

REIKWIJDTE

Teacher leaders kunnen
invloed hebben op
collega’s binnen hun team,
hun school, het bestuur
of zelfs landelĳk (system
leadership)
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FOCUS

Leiderschap van leraren
kan betrekking hebben op
verschillende thema’s:





Onderwĳsontwikkeling
Praktĳkonderzoek
Organisatie en beleid
Collegiaal leren

