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3 Stimuleer een onderzoekende houding

Onderzoekende houding:

• Nieuwsgierig, precies willen weten

• Steeds willen verbeteren

• Open staan voor andere perspectieven

• Gebruik van literatuur en gegevens

• In samenwerking met collega’s



Dilemma: Onderzoekende houding ontbreekt

• Bespreek met leraren welke kwaliteit jullie nastreven

• Analyseer samen leerlingresultaten en andere gegevens

• Formuleer samen verbeterdoelen

• Gebruik checklists en tools als hulpmiddel voor reflectie

• Stel vragen: waar baseer je dat op? Hoe zou het beter kunnen?

• Stimuleer leerkrachten buiten de eigen school te kijken



4) Stimuleer samen leren in het team

• Leercultuur: het is vanzelfsprekend dat iedereen in school 
voortdurend leert

• Samen leren organiseren: PLG/leerteam, lesson study, intervisie

• Samen leren op de werkvloer: feedback, observeren, samenwerken

• Reflectieve dialoog: gesprekken over het lesgeven

• Veilig leerklimaat: leerkrachten voelen zich veilig om zich 
kwetsbaar op te stellen



Dilemma: Elkaar feedback geven komt niet van de grond

Feedback als ongevraagd advies versus feedback als middel om te leren
Focus op feedback vragen
• Start bij een leervraag
• Feedback als interactief proces van betekenisverlening
• Doorvragen, vanuit welke waarden?

Voordelen
• Eigenaarschap bij feedbackvrager
• Leerkrachten leren elkaar kennen
• Leerkrachten reflecteren op hun handelen
• Leerkrachten benutten elkaars expertise



5) Benut kennis en expertise

Benutten van kennis:

• Gebruik van literatuur

• Verbinding met eigen expertise, kennis van de context

Benutten van expertise

• Experts binnen de school

• Experts, goede voorbeelden buiten de school



Dilemma: Leerkrachten gebruiken geen literatuur

• Start laagdrempelig: Onderwijskennis.nl

• Straal het belang van kennis uit 

• Ondersteun leerkrachten bij de vertaalslag naar de eigen context

• Maak gebruik van de Kennisrotonde van NRO

• Geef zelf het goede voorbeeld en benut leerkrachten/studenten 
met een voorbeeldrol



6) Condities voor gespreid leiderschap

Gespreid leiderschap:
• Leerkrachten nemen leiderschap op basis van hun expertise
• Diversiteit aan expertise nodig
• Vaak formele rol: specialisten, coördinatoren, kartrekker
• Voorwaarde: gezamenlijke ambitie, visie/koers

Schoolleider:
• Andere mindset nodig, anders sturen
• Sturen op processen in plaats van op besluiten
• Anderen in positie zetten en coachen ipv zelf op de voorgrond



Dilemma: Rol specialisten leidt niet tot leren van elkaar

Specialist: expert, niet altijd leiderschapsvaardigheden

Risico’s bij andere leerkrachten: 

• Accepteren niet het gezag van de specialist

• Leerkrachten leunen achterover

• Voelen zich onveilig

Coaching van leiderschapsstijl van specialisten: ontwikkelingsgericht



Zelf aan de slag

Waar begin je?

• Waar zie je kansen voor verbetering? 

• Doe de dingen die je doet net iets beter
• Beter onderbouwd

• Meer samen

• Met benutting van meer expertise

• Beter gemonitord (reflectie)

• Kleine aanpassingen, houd vol!



Tool: leeromgeving onderzoekscultuur

Analyse: scans, waar staan we en waar willen we aan werken

Acties: tips hoe we aan de slag kunnen

Werkplan: om het nog concreter te maken

3 rollen: leraar, schoolleider, bestuurder: versterken elkaar



Toolkit Samen innoveren in een innovatieteam

• Samenwerken aan concrete tool, op onderzoeksmatige manier

• In 8 bijeenkomsten van 2 uur via aanpak van design thinking

• Leren van elkaar en elkaars netwerk



Dialooginstrument

6 aspecten: 1 openstaan voor perspectieven, 2 reflecteren, 3 analyseren 
4 onderbouwen van standpunten, 5 kennis benutten, 6 feedback

Concrete tips, voorbeelden, vragen



Dank voor je aandacht!




