
1. om te beginnen

Waarom dit boek?

Scholen werken binnen een context die steeds dynamischer en complexer wordt. 
Onderwijs wordt steeds meer geconfronteerd met complexe, ‘wicked’ problemen 
en vraagstukken. Dat zijn problemen waarvan het niet meteen duidelijk is wat 
precies het probleem is en waarvoor geen eenvoudige oplossing voorhanden is. 
Daardoor zijn de interacties tussen de mensen die met het probleem te maken 
hebben ook minder eenvoudig. Dat het de goede interacties zijn, wordt steeds 
belangrijker. Leidinggevenden en leerkrachten hebben elkaar nodig om de goede 
dingen te doen. Samenwerking, zowel tussen leerkrachten (en leerlingen) als 
tussen leerkrachten en schoolleiders, is essentieel om tot verbeteringen en ver-
nieuwingen te komen.

Uit onderzoek naar succesvolle schoolsystemen1 en professionele leergemeen-
schappen2 blijkt dat samenwerking bijdraagt aan complexere leerprocessen van 
kinderen (bijvoorbeeld creativiteitsontwikkeling) en hoge leerlingresultaten, 
schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling van onderwijsprofessionals. 
Scholen met een lerende cultuur behalen betere resultaten. Onderzoek door leer-
krachten in en aan de eigen praktijk en de samenwerking tussen leerkrachten zijn 
daarbij essentieel. Samenwerking en onderzoek doen zijn beide krachtige leer-
strategieën. De meeste scholen zijn niet ingericht om het samenwerkend en on-
derzoekend leren van de onderwijsprofessionals te stimuleren. Dat is een gemiste 

1 Mourshed, M., Chijioke, C., & Barber, M. (2010). How the World’s Most Improved School Systems 
Keep Getting Better. New York: McKinsey & Company.

2 Van Keulen, H., Voogt, J., Van Wessum, L., Cornelissen, F., & Schelfhout, W. (2015). Professionele 
leergemeenschappen in onderwijs en leerkrachtenopleiding. Tijdschrift voor Leerkrachtenopleiders, 
36(4), 143-160.
Vangrieken, K., Meredith, C., Packer, T., & Kyndt, E. (2017). Teacher communities as a context for 
professional development: A systematic review. Teaching and Teacher Education, 61, 47-59.
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kans omdat we weten dat de leraar3, gevolgd door de schoolleider4, de grootste 
bijdrage levert aan het leren van kinderen en daarmee aan de onderwijskwali-
teit en de leerlingresultaten. Informeel en samenwerkend leren is een uitermate 
krachtige vorm van leren die in succesvolle schoolsystemen volop wordt toege-
past. Het sluit ook aan bij de leerbehoeften van leerkrachten zelf; leerkrachten 
hebben een grote voorkeur om met en van elkaar te leren5. 

Hoe kun je als schoolleider leidinggeven aan het ontwikkelen van een schoolcul-
tuur die is gericht op samenwerken, onderzoeken en leren? Dat is de centrale 
vraag waar dit boek een antwoord op geeft. Dat betekent niet dat we het stan-
daardrecept geven om zo’n cultuur te ontwikkelen. Er is geen ‘one size fits all be-
nadering’ mogelijk als het gaat om ingewikkelde processen die in samenwerking, 
onderzoek en in leren ontstaan.

De kunst is om niet te denken dat je als schoolleider alle antwoorden moet 
kunnen geven. Het is verleidelijk om leraren te helpen als ze met vragen bij 
je komen. Je helpt hen echter meer als je ze geen antwoorden geeft, maar ze 
vragen stelt, zodat je uiteindelijk samen hun beginvraag kunt beantwoorden. 
Waarschijnlijk komt er dan ook een betere oplossing, die bovendien gemakkelij-
ker uitgevoerd zal worden, omdat de leraar zelf heeft meegedacht. Een anekdote 
over Einstein   illustreert dit. Een journalist vroeg aan Einstein hoe het kwam 
dat hij zo’n slimme man is. Einsteins antwoord luidde: “Dat komt door mijn 
moeder. Als ik uit school kwam, vroeg ze me niet wat ik die dag geleerd had, 
maar welke vragen ik gesteld had.” Het stellen van vragen is van belang om 
niet gelijk in de actie te schieten, maar eerst goed te kijken wat er nu echt aan 
de hand is en draagt bij aan leerprocessen. Ook als je met collega-schoolleiders 
gebeurtenissen en problemen in je werk bespreekt, helpt het om eerst door het 
stellen van vragen het probleem goed in beeld te krijgen, voordat je begint met 

3 Hattie, J.A.C. (2009). Visible learning: A synthesis of 800+ meta-analyses on achievement. Oxford, 
UK: Routledge.
Hanuschek E.A., & Rivkin S.G. (2010). Generalizations about Using Value-Added Measures of 
Teacher Quality. The American Economic Review, 100(2), papers and proceedings of the One 
Hundred Twenty Second Annual Meeting of the American Economic Association (May 2010), pp. 
267-271.

4 Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2008). Seven strong claims about successful school 
leadership. School Leadership & Management, 28(1), 27-42. 

5 Van Gennip, H., Van Kuijk, J., & Van der Krogt, F. (2007). Professionele ontwikkeling door werken 
aan onderwijs en loopbaan Onderzoek naar leerrelevante ervaringen van leraren in basisscholen. 
Nijmegen: ITS.
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het bedenken van oplossingen. We hebben daarom als titel van het boek gekozen 
voor ‘Leidinggeven aan een lerende school’ met als ondertitel ‘Welke vragen heb 
jij vandaag gesteld?’.  

Als mensen met elkaar samenwerken en met en van elkaar leren gebeurt er ont-
zettend veel in de interactie tussen mensen. In de menselijke interactie gaat het 
niet alleen om de inhoud, maar ook om de relaties tussen mensen en spelen 
culturele, sociale, psychologische en machtsaspecten mee. Dat is ook wat het 
schoolleiderschap zo’n moeilijk en interessant beroep maakt. We kunnen geen 
recept geven, maar wel ingrediënten beschrijven, gebaseerd op onze praktijk- en 
theoretische kennis. Het is aan de schoolleider om binnen de context waarin hij 
of zij werkt6 en aansluitend op de onderwijsvisie van de school de juiste beslis-
singen te nemen om de schoolcultuur vorm te geven. Om de juiste beslissingen 
te kunnen nemen is het, zeker als het om complexe problemen gaat, verstandig 
om de tijd te nemen het probleem eerst goed te analyseren. Door de hectiek van 
alledag lukt het echter niet altijd om eerst goed te kijken wat er aan de hand 
is voordat je tot handelen overgaat. In dit boek willen we schoolleiders helpen 
afstand te nemen, de situatie te analyseren en interventies te bedenken en uit te 
voeren. We doen dit voor, door en over de praktijk. We presenteren een analyse-
kader dat schoolleiders kunnen gebruiken om praktijkproblemen te analyseren.

de opbouw van dit boek

Dit boek bestaat uit twee delen. 
In het eerste deel (hoofdstukken 2, 3, 4 en 5) bespreken we ons analysekader en 
gebruiken we dit kader om een casus te analyseren. 
In hoofdstuk 2 bespreken we de vragen in ons analysekader. Deze vragen zijn al-
gemeen geformuleerd, zodat ze toepasbaar zijn op verschillende complexe prak-
tijk vraagstukken, maar ze zijn toegespitst op de interacties tussen leerkrachten 
en schoolleider. 
Vervolgens bespreken we in hoofdstuk 3 en 4 een real-life casus in twee stappen 
en analyseren die vanuit onze praktijktheorie, de kennis die we door onze pro-
fessionele ervaringen hebben opgebouwd en die we gebruiken in ons dagelijks 
handelen. 

6 In de rest van het boek hanteren we de vrouwelijke vorm. 
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Door deze analyse expliciteren we onze praktijktheorie, die in het dagelijks han-
delen in de school meestal impliciet blijft. We hebben onze praktijktheorie tevens 
ontwikkeld door literatuur te bestuderen. In het boek expliciteren we welke theo-
retische inzichten we uit deze literatuurstudie hebben gehaald. We doen dit door 
een theoretische bespreking bij de casus te geven. 
In hoofdstuk 5 beschrijven we de laatste stap van de casus, zodat de lezer ook 
een beeld krijgt van de afloop van de casus. 

In het eerste deel blijven we dicht op de huid van de dagelijkse schoolleiders-
praktijk. 

In het tweede deel (hoofdstuk 6) nemen we meer afstand van de dagelijkse prak-
tijk en bespreken we ons algemene theoretische kader dat gaat over succesvolle 
interventies van schoolleiders om leren en samenwerking in de organisatie te 
bevorderen. Wat kan een schoolleider doen om leerprocessen op alle niveaus 
binnen de school te stimuleren? Wat kan een schoolleider doen om het (samen-
werkend) leren van leerkrachten te stimuleren? Wat kan een schoolleider doen 
om de organisatie zo in te richten dat het leren gefaciliteerd kan worden? 
Dit theoretische kader verbinden we met de situatie die in de casus van het eer-
ste deel wordt beschreven, om te laten zien hoe de theoretische inzichten in de 
praktijk kunnen uitwerken. 

We hopen dat het boek de schoolleider een manier van denken biedt die bijdraagt 
aan de ontwikkeling van een samenwerkende, onderzoekende en lerende cul-
tuur. Onze leerkrachten en kinderen verdienen dit!

hoe kun je dit boek gebruiken?

Je kunt dit boek op verschillende manieren gebruiken. De eenvoudigste manier 
is door het boek te lezen (en eventueel aantekeningen te maken) en door de digi-
tale flitscolleges te bekijken. In de flitscolleges lichten we een aantal theoretische 
begrippen verder toe en gaan we ook in op een aantal ambachtelijke aspecten: 
hoe pak je dit in de praktijk aan, als je de theorie kent? In het boek tref je het 

  icoontje aan voor verwijzing naar deze flitscolleges. Zo ontstaat een com-
binatie van onze (persoonlijke) praktijktheoretische inzichten met theoretische 
inzichten. De flitscolleges staan op www.gompel-svacina.com.
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De tweede manier is om het boek te gebruiken als een leerwerkboek. In het boek 
bieden we de mogelijkheid om zelf actief aan de slag te gaan door verschillende 
didactische opdrachten aan te bieden. In deze opdrachten nodigen we je uit te 
reflecteren op jouw rol en stellen we vragen waarvan we hopen dat ze bijdragen 
aan de reflectie door leraren. Het is uiteraard aan de lezer zelf of zij van dat aan-
bod gebruik wil maken. De opdrachten zijn te herkennen aan het    icoontje.

Deze didactische opdrachten kun je alleen maken, maar je kunt er ook voor kie-
zen om dit samen met leerkrachten of collega-schoolleiders te doen. 

De derde manier is om het aangeboden analysekader te gebruiken bij het werken 
aan eigen praktijkproblemen (wat zijn situaties waar je mee worstelt?), bij voor-
keur met anderen (leerkrachten, schoolleiders, bestuur) samen. Door het geza-
menlijk analyseren ontstaat er een rijkere analyse – het probleem wordt immers 
vanuit verschillende perspectieven benaderd – en er kunnen meerdere interven-
ties bedacht worden om het probleem op te lossen. Analyseren van vraagstuk-
ken vanuit verschillende perspectieven is een manier van probleemoplossen die 
gebruikt wordt door excellente probleemoplossers7. Door samen problemen te 
analyseren kunnen ook de eigen praktijktheorieën en mentale modellen geëxpli-
citeerd worden. Dat draagt niet alleen bij aan het analyseren van de problemen, 
maar ook aan de leerprocessen van de deelnemers. Door het expliciteren van de 
eigen praktijktheorie ontdek je hoe je gewend bent te kijken. 

7 Leithwood, K., & Steinbach, R. (1995). Expert Problem Solving: Evidence from School and District 
Leaders. SUNY Press.
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