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In dit essay geven we een voorzet voor het denken over leiderschap. Het vormt daarmee een kader 

voor volgende essays over leiderschap in het onderwijs. We onderzoeken in welke context het onder-

wijs zich bevindt ten opzichte van de ontwikkelingen in de wereld. We schetsen een aantal van deze 

ontwikkelingen en vragen ons af of deze aanleiding zijn voor andere vormen van onderwijs. We onder-

zoeken de vraag of “de rek” eruit is. Dat wil zeggen zijn de eisen die de context aan het onderwijs stelt 

dusdanig veranderd dat een beperkte aanpassing ervan niet meer voldoende is om aangesloten te 

blijven? Moeten we bijvoorbeeld een geheel andere pedagogiek ontwerpen? Wat zijn mogelijke ge-

volgen voor het werk van de leraren en leidinggevenden? Dit alles is aanleiding voor een eerste reflec-

tie op het leiderschap in scholen. In de volgende essays, waarvan er reeds vier zijn verschenen, zetten 

we deze reflectie voort. We zijn ons er van bewust dat we maar een beperkt aantal aspecten die een 

rol spelen in de context van het onderwijs kunnen beschrijven. Soms zullen we wat stellig zijn in onze 

overtuigingen, we willen tenslotte discussie of dialoog entameren. Natuurlijk hebben we een keuze 

gemaakt uit al die boeken, artikelen, lezingen etc. die tegenwoordig voor het grijpen liggen. Graag  

reflecteren we met u als lezer op onze keuzes.  

In zijn boek Grand Hotel Europa schrijft Ilja Pfeiffer; “Nu we een generatie kinderen hebben opgevoed 

met het idee dat het leven dient te worden aangegaan als een concurrentiestrijd hoeven we niet ver-

baasd te zijn dat empathie een rariteit is geworden”. Deze wat stellige uitspraak uit 2019 is misschien 

wat cynisch en provocerend. Als het al waar is dat onze kinderen minder empathisch zijn, dan ligt dat 

dus aan de opvoeders, aldus de auteur. Opvoeders, en daar wordt ook het onderwijs mee bedoeld, 

leren onze kinderen dat winnen alleen dan mogelijk is als de anderen verliezers zijn, dat succes een 

keuze is waarbij je vooral rekening houdt met je eigen belangen.  

Een ander nogal zwart beeld, van Theodore Dalrymple uit 2010, beschrijft dat ‘als een kind zich mis-

draagt - afval op straat smijt, spuugt, luidkeels vloekt, een ander kind treitert of aan het haar trekt, 

alcohol drinkt – oude mensen dit opmerken, maar niets zeggen. De lontjes zijn kort vandaag, de mes-

sen dikwijls lang, en kinderen klitten snel samen om voor hun onvervreemdbare recht op narcistische 

uitingen op te komen’. Ook hier weer geen vrolijk beeld over de jeugd.  

In de bovenstaande citaten is het beeld van onze jongeren natuurlijk sterk aangedikt en gegenerali-

seerd. Of je hetgeen dat wordt geschetst herkent, zou dan ook zo maar eens afhankelijk kunnen zijn 

van de plaats waar je woont, waar je werkt of waar je opgroeit.  

Kortom, deze twee citaten geven, een weinig genuanceerd, beeld van de jeugd die we in het heden-

daagse onderwijs ontmoeten.  

Dat roept de vraag op: Is er wel zoveel veranderd in de wereld van het onderwijs van nu? Klopt het dat 

de leerling zodanig is veranderd dat we ook het onderwijs radicaal moeten veranderen? En wat bete-

kent dat dan voor iedereen die in het onderwijs werkt? Wat houdt het in voor leraren? Hoe gaan lei-

dinggevenden hier aan leidinggeven? Wat betekent het voor het leiderschap van alle betrokkenen in 

het onderwijs? Wat bedoelen we eigenlijk met leiderschap? In dit essay kijken we eerst naar een aantal 

ontwikkelingen in de wereld om ons heen. En we stellen ons de vraag, welke consequenties kunnen ze 

hebben voor ons onderwijs en speciaal het leiderschap in het onderwijs? In de volgende essays gaan 

we samen met u verder op zoek naar vragen die er leven rondom het leiderschap van leidinggevenden.  

Wat zien we als we om ons heen kijken? Wat nemen we waar in de wereld van nu? We schetsen, 

geïnspireerd door Bauman (2011) vijf bewegingen waarvan wordt aangenomen dat ze van invloed zijn 

op de individuele levenskeuzen van mensen en mogelijk consequenties hebben voor de inhoud en 

vorm van het onderwijs. Dus eigenlijk de onderwijsbehoefte.  



2 
 

Wat zijn in het kort die vijf bewegingen? Ten eerste het veranderen van sociale vormen, als tweede de 

veranderende houding tussen politiek en macht, daarnaast het ontstaan van een samenleving van ei-

landjes, als vierde een voorkeur voor korte termijn handelen en tot slot de individuele verantwoorde-

lijkheid van de burger voor globale problemen. Hoewel we ze los van elkaar beschrijven is er natuurlijk 

sprake is van een overlap.  

Ten eerste zien we dat de sociale vormen, de manieren waarop wij als individu samen met anderen 

leven, hun oude vorm niet meer behouden. Dit is langer gaande. Al vanaf de ontzuiling in de jaren ’60 

van de vorige eeuw is er een afnemende invloed  te zien van bijvoorbeeld de kerk en vakbonden. Daar-

naast zijn de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers anders geworden en is er een andere 

relatie tussen leerling en leraar (denk hierbij bijvoorbeeld aan de leraar als coach). De plaats van die 

oude sociale vormen wordt ingenomen door nieuwe. Er ontstaan bijvoorbeeld actiegroepen, zoals PO 

in Actie, die zich richten op positie van de leraar zonder dat daar een initiatief van de vakbond voor 

nodig was. We zien leerlingen ‘spijbelen’ om deel te nemen aan een klimaatmars. Veel van die nieuwe 

sociale vormen krijgen maar weinig tijd om zich te ontwikkelen of worden ingehaald door nog nieu-

were vormen. Vaak zijn deze mede mogelijk gemaakt door de zich steeds sneller ontwikkelde techno-

logie. Als gevolg hiervan ontstaat er vaak een tijdelijk vacuüm waarin verschillende sociale vormen 

naast elkaar bestaan. De oudere vormen boden voor grote groepen mensen en de samenleving, naast 

een beknelling, ook een kader om het handelen vorm te geven. Hebben we er zicht op of een dergelijk 

kader ook wordt geboden door nieuwe sociale vormen? Kan het zo zijn dat de dalende status van het 

beroep als leraar, en daarmee ook de autoriteit van de leraar, het zichtbare aspect is van een zich 

vormend nieuw sociaal kader? En op welke waarden zijn die status en autoriteit dan gebaseerd? Vanuit 

welk normen en waarden geven we vorm aan het onderwijs als we ervaren dat oude sociale vormen 

niet meer bruikbaar of toepasbaar zijn?  

Als we om ons heen kijken zien we als tweede beweging een scheiding tussen macht en politiek. Waar 

worden de werkelijke beslissingen genomen en welke belangen spelen daarin een rol? Er vindt een 

verschuiving plaats van nationaal naar internationaal, van lokaal naar globaal: De politiek als lokale 

factor, op gemeentelijk of landelijk niveau, kan maar weinig oplossen van de globale vraagstukken. De 

coronacrisis, het klimaatprobleem, de immigratieproblematiek of de wereldhandel zijn geen vraag-

stukken die nationale overheden of gemeenten kunnen oplossen. Hoe goed bedoeld ook: op wereld-

niveau leveren plaatselijke initiatieven geen echte bijdrage aan het voorkomen van de opwarming van 

de aarde. Daarentegen zullen we steeds meer zien dat globale problemen wel zeer direct merkbaar 

zijn op lokaal niveau: tropische temperaturen maken het steeds vaker noodzakelijk om in het onderwijs 

met tropenroosters te werken. Mensen ervaren dat de overheid zich steeds meer terugtrekt. Het on-

derwijs neemt volgens sommigen in kwaliteit af en iedere leerling heeft recht op een zo hoog mogelijk 

onderwijsadvies: zie daar de oorzaak van de groei van de bijles praktijk, examentrainingen of rechts-

zaken tegen scholen. We zouden kunnen stellen dat de macht om iets te doen aan de kwaliteit van het 

onderwijs steeds minder bij de overheid ligt, maar dat ouders kwaliteit proberen af te dwingen. Met 

alle gevolgen van dien, want wat is de gepercipieerde kwaliteit van ouders in een tijd waarin we het 

idee hebben dat de hogere opleiding de betere is voor leerlingen en meer kansen biedt voor de toe-

komst  van onze kinderen.   

De derde beweging die we willen voorleggen is dat zich in de samenleving steeds meer eilanden vor-

men. We noemen dat ‘je in je eigen bubbel’ zit’. Solidariteit heeft plaats gemaakt voor concurrentie 

(zie bijvoorbeeld de gebeurtenissen in de pensioensector). Scholen zijn meer dan in het verleden el-

kaars concurrenten; op het terrein van het werven van leraren én op het gebied van het werven van 
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leerlingen. Predicaten als excellente scholen zijn niet alleen een inhoudelijke  beoordeling, maar mis-

schien nog veel meer een uithangbord om leerlingen te werven. En dat in een tijd waar in sommige 

regio’s een krimp in het aantal leerlingen is te zien en er een tekort is aan leraren en leidinggevenden. 

In ons land wordt er meer en meer gesproken over de Randstad en de rest van Nederland, over de 

grote steden en het platteland. Binnen de steden ontstaan gebieden met weinig samenhang: dat zijn 

de plaatsen waar vacatures nog veel moeilijker in zijn te vullen dan in andere gebieden. Er is meer 

vraag naar categorale scholen (Gymnasia), naar scholen op bijzondere, religieuze, grondslag. Deze se-

gregatie leidt er toe dat we niet meer of nauwelijks nog met elkaar in verbinding staan, binnen de 

school niet maar ook niet in de wijken. Het bemoeilijkt het elkaar leren kennen en het ontstaan van 

duurzame verbindingen. Dat wordt nog eens versterkt doordat relaties tussen mensen, dankzij onze 

smartphone, steeds vluchtiger lijken te worden. De fifteen minutes of fame van Andy Warhol kan door 

iedereen, van heel jong tot oud, elke vijf minuten worden beleefd dankzij Instagram, Facebook of 

WhatsApp (en al die andere vormen waar wij nog geen weet van hebben).  

Een vierde beweging is het korte termijn denken. Het onderwijsbeleid in ons land lijkt iedere vier jaar 

te veranderen en er wordt  in dat beleid maar weinig continuïteit ervaren. Wat door de ene regering 

wordt ingevoerd, denk aan het studiehuis, de maatschappelijke stage of de rekentoets, wordt door 

een volgende regering weer ongedaan gemaakt. Deze vierde beweging is de tendens een voorkeur te 

hebben voor korte termijn denken in plaats van het denken en plannen op de lange termijn. Het leven 

van kinderen, jongeren en volwassenen, wordt gezien als een project met deelprojecten. De vader die 

eist dat de school van zijn kind een IQ-test afneemt om daarmee het schooladvies te veranderen is 

maar een klein voorbeeld van dit korte termijn denken. Wordt de leerling hier op lange termijn gelukkig 

van of ligt mislukking in het verschiet? Voor scholen betekent dit korte termijn denken dat ontwikke-

ling of vooruitgang zich steeds moeilijker laten omschrijven. Scholen worden gedwongen beleid te ma-

ken en dit vast te leggen in plannen, terwijl het leidend kader plots kan worden vervangen door een 

ander kader. 

Tot slot, en deze vijfde beweging is misschien wel de meest individuele tendens, zien we dat de indivi-

duele burger steeds meer de verantwoordelijkheid krijgt om zelf problemen op te lossen. Ook als dit 

globale problemen zijn. Dit creëert voor veel mensen een onzekerheid en angst.  Binnen het onderwijs 

zien we dit ook terug en is het zoeken naar manieren om aan deze tendens, het aanraken van thema’s 

zoals racisme, discriminatie en ongelijkheid, vorm te geven. 

Vanuit de globale bewegingen zoals hierboven beschreven proberen we te onderzoeken wat dit even-

tueel voor scholen en schoolorganisaties kan betekenen. Hoe verhouden de geschetste bewegingen 

zich tot wat we in het onderwijs zien gebeuren? Hoe verhoudt de leraar zich tot de veranderende rol 

van de ouders, wat betekent het dat de didactiek van het vak, versneld door het coronavirus, ineens 

in beweging is? Waar begint de frustratie als een leidend kader als het eindexamen ineens voor een 

schooljaar vervalt? Wat is de veranderende rol van de leidinggevende in verwarrende tijden? 

Vanuit hoe het onderwijs nu meestentijds is georganiseerd kan je rustig stellen dat onderwijs een con-

servatieve beweging is. Nog steeds zien we dat schoolgebouwen ontworpen worden vanuit het beeld 

dat er is op onderwijs: lokalen achter of boven elkaar geplaatst met een centrale middenruimte. Na-

tuurlijk zijn er ook wel verschillen op de individuele scholen, maar het is niet geheel misplaatst te stel-

len dat de wijze waarop nu onderwijs wordt gegeven de laatste jaren niet wezenlijk is veranderd. Tech-

nologische veranderingen zijn nadrukkelijk zichtbaar, maar het blijft de vraag of dit maakt dat het on-

derwijs beter aansluit bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Zijn leerlingen door de inzet van tech-

nologie meer gemotiveerd dan voorheen? Heeft het gebruik van het smartbord het beroep van de 

leraar wezenlijk veranderd? Zien we hier nieuwe vormen naast oude vormen ontstaan? Is door de 
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sluiting van de scholen tijdens de coronacrises en daarmee de snelle ontwikkeling van het digitaal leren 

het vak van leraar wezenlijk anders geworden? Furedi (2011) vraagt zich af of de onderwijsbehoefte 

van de leerling werkelijk anders is geworden in de loop van de tijd.  

Al vele jaren wordt er in ons land gesproken over traditionele scholen en scholen die het concept van 

gepersonaliseerd leren aanbieden. Deze vrij strikte indeling is uitermate kunstmatig, maar kan ons 

helpen wat dieper in te gaan op de taak van het onderwijs in relatie tot de geschetste globale en lokale 

ontwikkelingen. Wat doen scholen vanuit traditioneel onderwijs? Grofweg gezegd stapelen deze scho-

len informatie en concentreren zich op de instrumentele vaardigheden. Daarbij wordt gebruikt ge-

maakt van technologie en wordt er ook groeps-doorbroken gewerkt. Maar wat nu als het leren van 

talen en rekenen wordt overgenomen door Google translate op je smartphone? Spreek je dan in het 

buitenland niet gewoon een zin in het Nederlands die simultaan wordt vertaald? Wat betekent het 

eigenlijk dat informatie, fake en echt, nu iedere seconde komt binnenrollen, zoveel dat we niet alles 

kunnen verwerken? Wat doen we met de overmacht aan desinformatie? Kunnen scholen als reactie 

hierop niet beter structuren aanbieden die leerlingen helpen een onderscheid te maken in informatie? 

Deze vraag heeft overigens niet alleen betrekking op traditionele scholen maar ook op scholen die 

claimen gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. Scholing gaat dan over of je in staat bent informatie 

te interpreteren. Of je die informatie tot nieuwe kennis kunt brengen om je er een samenhangend 

beeld van te vormen.  

We schrijven hier over wat scholen doen. Laten we eens reflecteren op het waarom van dat doen. Er 

is een verschil tussen leren en onderwijzen. Bij leren denken we aan het leren op individueel niveau 

en gaat het over de verhouding van het individu en de wereld. Het individu haalt vanuit het persoon-

lijke de wereld naar binnen. Dit leren gaat snel. Onderwijzen daarentegen is gericht op vertraging. In 

tegenstelling tot het persoonlijk leren wordt niet perse het individu, de leerling, centraal geplaatst, 

maar maakt de leerling kennis met een wereld die hij of zij nog niet kent. Bij leren gaat het om levens-

lang leren. Een leven lang leren vanuit de gedachte dat je steeds flexibel moet zijn. Maar wat is daar 

dan de bedoeling van? Wie heeft er belang bij dat we ons voortdurend aanpassen? We zijn een leven 

lang aan het leren om ons aan te passen aan een dynamiek die buiten ons ligt en waar we maar weinig 

controle over hebben. Het is de moeite waard om de vraag te stellen of je wel met die dynamiek mee 

wilt gaan. Want de 21ste vaardigheden zijn vooral aanpassingsvaardigheden. Jammer genoeg ontbreekt 

daarbij de vaardigheid om nee tegen de dynamiek te zeggen. Sociale vaardigheden lijken te worden 

verwaarloosd in plaats meer aandacht te krijgen. Samenvattend, als er sprake is van het loslaten van 

sociale verbanden dan lijkt het haast tegenstrijdig met het centraal stellen van de individuele leerling 

door bijvoorbeeld vormen van gepersonaliseerd leren.  

Een groeiend aantal pedagogen wil het kind en zijn belevingswereld niet noodzakelijk centraal stellen. 

Zij pleiten er voor om het kind binnen te voeren in een wereld die het nog niet kent. Onderwijs wordt 

daarmee meer dan alleen het leren van cognitieve en instrumentele vaardigheden. De school wordt 

dan een plaats met een eigen ruimte en onderbreekt als het ware het leren door bijvoorbeeld lastige 

vragen te stellen aan leerlingen. De eigen leefwereld van het kind kan het vertrekpunt zijn maar van 

daar uit trek je als het ware de wereld voor het kind open. De leerling wordt geen scholingsobject, 

maar een zelfstandig individu. De leerling onderwijzen we om ja of nee te zeggen, met de stroom mee 

te gaan of juist weerstand te bieden. We onderwijzen leerlingen dat ze kunnen onderzoeken uit welke 

opties er gekozen kan worden en welke optie te verkiezen is. Die zelfstandigheid, of juister nog, eigen-

standigheid, is volgens veel pedagogen het doel van opvoeding en onderwijs. De pedagogische taak 

van het onderwijs wordt op deze manier het opwekken van een verlangen om je vrijheid op een vol-

wassen manier op je te nemen. Het gaat om de vrijheid keuzes te maken en beslissingen te nemen. 

Daarbij stel je jezelf steeds de vraag of datgeen waarvoor je kiest ook leidt tot goed samenleven met 
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jezelf en de anderen. Het is dus geen ongebreidelde vrijheid maar juist een vrijheid die maakt dat je 

jezelf kunt begrenzen door rekening te houden met wat je buiten jezelf aantreft. De omgeving zal je 

begrenzen, dat kunnen mensen zijn, maar ook de natuur. Een dergelijke begrenzing zal onherroepelijk 

leiden tot frustratie. De volwassenheid in je kan daar keuzes in maken en reflecteren. 

De andere kant van dit spectrum waarbij de leerling wordt ingeleid in de samenleving is zoals geschetst 

het gepersonaliseerd leren: de leerling als vertrekpunt. In deze visie is er veel aandacht voor het ont-

dekken van het aanpassingsvermogen van de leerling; de manier waarop leerlingen in staat zijn om 

zich aan nieuwe situaties of nieuwe kennis aan te passen, er flexibel op te reageren. Naast de visie om 

de wereld centraal te stellen en de gedachte de leerling centraal te stellen, zien we ook dat het be-

langrijk wordt gevonden om de leerlingen te leren zich kwetsbaar op te stellen, zodat ze nieuwe dingen 

durven uit te proberen. Dit kan bijvoorbeeld door ze met plezier te laten werken aan zaken waar ze 

interesse in hebben. Overigens is het duidelijk dat het gepersonaliseerde leren op de scholen op ver-

schillende manieren wordt vormgegeven. De praktijk is dat het er bij dit leren om gaat leerlingen zo 

effectief en efficiënt mogelijk vooraf door anderen bepaalde doelen te laten bereiken. 

De school staat voortdurend in verbinding met de omgeving. Globale ontwikkelingen komen het klas-

lokaal binnen. De snelheid van veranderingen maakt dat er bijna geen ruimte is voor lange termijn 

denken. De burger moet meer verantwoordelijkheid nemen om zelf problemen op te lossen. Dat is 

trouwens nogal een uitdaging in een onderwijsstelsel waar bijna een kwart van de leerlingen onvol-

doende geletterd is (2020). Er is dus een aantal ontwikkelingen die van invloed zijn op onze manier van 

onderwijzen. Het onderwijs worstelt met de vraag wat die ontwikkelingen voor scholen betekenen. 

Heel veel hulp van de overheid was tot voor kort niet van dezelfde overheid te verwachten vanwege 

een smalle kijk op onderwijskwaliteit en de nog steeds oprukkende afrekencultuur. De overheid heeft 

zich tot op zekere hoogte teruggetrokken en wordt daardoor niet altijd gezien als betrouwbare part-

ner. Daarnaast lijkt er een verschuiving van de macht van het ministerie plaats te vinden naar belan-

gengroepen, raden en het bedrijfsleven met een focus op beperkte sets van vaardigheden. Tot zover 

even de scholen, laten we eens kort de focus leggen op de leerling.  

In de twee citaten waarmee deze tekst begon wordt een weinig rooskleurig beeld geschetst van de 

jeugd. Dezelfde jeugd die we als kind, leerling of student tegenkomen in de klas of op het plein. Er zijn 

natuurlijk verschillen, zoals al aangegeven. Scholen in grootstedelijke gebieden hebben vaak een an-

dere problematiek dan scholen in minder stedelijke gebieden. Het tweede citaat beschrijft het nar-

cisme van de jeugd. Waar komt dat narcisme vandaan? Daarvoor moeten we terug naar de Romantiek. 

Vanuit de romantici werd de onschuld en intrinsieke goedheid van het kind benadrukt. We horen dat 

vaak terug in de in onderwijsland vaak gebruikte frase ‘het kind als onbeschreven blad’. Nog specifieker 

is het terug te horen bij leraren die weigeren aan de overdracht na een schooljaar mee te doen ‘omdat 

elke kind de kans moet krijgen…’. Het ideaal van de romantici was dat de kinderen de vrijheid moesten 

hebben om zelf te ontdekken wat ze wilde leren en daar hadden kinderen geen aanwijzingen voor 

nodig. Onderwijs moest relevant zijn voor de levens en de praktische behoeften van leerlingen. Zoals 

we hiervoor al hebben gelezen wordt dit door pedagogen met enige kritiek bekeken. Zij stellen dat het 

onderwijs er vooral is om de horizon van het kind te verbreden, waarbij je kinderen ook dingen moet 

leren die het kind zichzelf nooit zou leren. Daarnaast zien we dat als het kind het uitgangspunt van de 

opvoeding is geworden dat ouders hun morele gezag overdragen aan het kind. Het vertrouwen in 

scholen neemt af. Er vindt als het ware een gezagscrisis plaats, zowel binnen het gezin als binnen de 

relatie tussen leerling en leraar en tussen ouders en school.  

De veranderende sociale band tussen kinderen en hun ouders leidt volgens sociologen tot een affec-

tieve chaos. Kinderen groeien, zeker in grote steden, soms op zonder aanwezige vader in samenge-

stelde gezinnen. Dertig jaar geleden spraken we al over ‘sleutelkinderen’, kinderen die de huissleutel 
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aan een koord om hun nek hadden hangen om daarmee na schooltijd het huis in te kunnen. Tegen-

woordig komt het ook voor dat moeders kinderen van verschillende biologische vaders opvoeden, 

zonder dat daarbij een rol is weggelegd voor deze vaders. Zowel in het armste en meest kwetsbaarste 

deel van de samenleving als bij de hogere sociale klassen, zien we een te grote toegeeflijkheid naar 

kinderen ontstaan. Er treedt verwaarlozing en soms zelfs mishandeling op. Kinderen groeien op met 

het idee dat alles wat gevraagd wordt ook geleverd kan en moet worden. Ouders geven kinderen alles 

waar het kind om vraagt en vaak kost dat van fikse bedragen. 

De tendens leidt volgens diverse sociologen tot egocentrische en veeleisende jongeren met een lage 

frustratietolerantie. Kern daarvan is dat het eigen belang en het eigen verlangen steeds weer centraal 

staat. Dat belangrijk zijn, het in de belangstelling zijn, is voor iedereen mogelijk. Het internet, van Face-

book tot Instagram en YouTube, heeft dat voorbeeldig gefaciliteerd! Iedereen is op dit moment be-

langrijk of denkt zich belangrijk, of vindt dat hij belangrijk genoeg is om ergens een mening over te 

hebben en deze ook te uiten. De gedachte is dat iets wat niet publiekelijk wordt gedaan of wordt gezien 

niet heeft plaatsgevonden.  

Er zijn, meer dan in het verleden, globale tendensen waar te nemen die, tot in de school, hun invloed 

laten gelden. Dat zien we terug in vraagstukken als immigratieproblematiek, een klimaatcrisis en bij-

voorbeeld een eventuele op handen zijnde recessie als gevolg van de coronacrisis. Meer op microni-

veau zien we een veranderende verhouding in de relatie tussen school en ouders en tussen de leraar 

en de leerling. De invloed van social-media is daarbij een niet weg te denken factor van belang. 

In de afgelopen jaren is het vertrouwen in het onderwijs als geheel, en de leraar in het bijzonder, af-

genomen. Dat het vak van leraar nu ineens wordt gezien als een vitaal beroep, is misschien hoopge-

vend voor de toekomst. Dit is niet alleen terug te zien in het onderwijs, maar zowel bij de overheid, 

politie of ambulancediensten ook waar te nemen. De laatste jaren lijkt er een beweging op gang te 

komen, mede onder invloed van de discussie over werkdruk in het onderwijs, om minder administratie 

te vragen van de school en de leraar. Verschillende beleidsinitiatieven zijn door het ministerie daarvoor 

ontworpen en worden op dit moment doorgevoerd. Maar is de kern van het probleem niet de wijze 

waarop we het vak van leraar de laatste jaren hebben benaderd? We hebben als het ware de leraar 

gedeprofessionaliseerd: de enorme verantwoordingscultuur en het vele ‘evidenced-based werken’, 

hebben er aan bijgedragen dat de leraar meer uitvoerende was van iets dat door anderen  was bedacht 

dan dat de leraar zelf kon beslissen hoe het onderwijs vorm te geven in de context van de school. Die 

deprofessionalisering zou er zomaar de aanleiding van kunnen zijn dat vooral jongeren een baan in het 

onderwijs niet meer aantrekkelijk vinden of het onderwijs snel verlaten. Aankomende leraren lijken 

een intellectuele uitdaging te missen, voor hen heeft het beroep te weinig te bieden. Er is een cultuur 

in het onderwijs van controle en controleren. Wantrouwen lijkt daarmee te regeren. In landen waarin 

onderwijs zich blijft ontwikkelen zien we een hoge mate van vertrouwen in de leraar als professional. 

De leraar is daar eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor de ontwikkeling, heeft invloed en krijgt 

ruimte. Daarbij is alles gericht op het samenwerken van de leraren. Het overheidsbeleid is in die landen 

gericht op het faciliteren van die professionele ruimte voor leraren  

Nieuwe kennis over het brein, over de manier waarop leerlingen leren en het gebruik van moderne 

technologieën is niet eens het meest belangrijk om samen onderwijs te verbeteren. Van groter belang 

is de samenwerking tussen leraren. Het gaat om de samenwerking tussen leraren onderling op school 

en zeker ook tussen leraren van verschillende scholen. Het beleid zou er op gericht moeten zijn op wat 

jij als leraar bijdraagt aan de ontwikkeling van het onderwijs in onze samenleving, op zowel globaal als 

lokaal niveau. Dat kan door lessen te delen, samen ideeën te ontwikkelen, bij elkaar te gaan kijken enz. 

Dit staat bijna haaks op het beleid, soms gedwongen, om een zzp’er in te huren als leraar. Naar ons 

idee helpt het dan niet als we scholen nog steeds als concurrenten van elkaar zien met bijvoorbeeld 
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predicaten als excellent. Het gaat er niet om dat een school excellent is, van belang is dat ons onderwijs 

excellent is!  

Al die ontwikkelingen op de verschillende niveaus vragen veel van de scholen. Daarbij komen vragen 

naar voren als ‘is de leraar in staat te reflecteren op de ontwikkelingen en tendensen’, ‘beschikken 

leraren over een mate van mentale wendbaarheid’? En tot slot, ‘wat voor leiderschap past daar bij’? 

Wat betekenen de geschetste ontwikkelingen voor leraren, wat verwachten we van leidinggevenden? 

Bij alle veranderingen moeten we ons realiseren dat het steeds opnieuw weer de vraag is hoe we ons 

tot die veranderingen verhouden. Het is daarom noodzakelijk om voortdurend de tijd nemen voor 

reflectie. Dit staat dan wel op gespannen voet met het streven naar korte termijn oplossingen en te 

weinig focussen op de visie voor een lange termijn, dat in de huidige tijd domineert. Reflecteren op 

wat we aan het doen zijn of willen gaan doen, is daarbij geen keuze maar onlosmakelijk verbonden 

met het waarom van ons onderwijs. Daarbij stellen we ons vragen als ‘hoe verhoud ik me tot een snel 

veranderende omgeving’ en ‘wie ben ik in die zich aandienende werkelijkheid’? Dat dit soort vragen, 

het zelfonderzoek en het samen met collega’s hierop reflecteren, stress met zich meebrengt is meteen 

duidelijk. Het onderzoek van wie je bent, wat je wilt bijdragen aan het leren en leven van leerlingen als 

leraar of als school, vraagt om stilstaan in een tijd van versnelling. 

Hoe reageer ik op wat er om me heen gebeurt? De leraren en leidinggevenden van nu komen uit een 

tijd dat het leven, voor wat school betreft, nog redelijk overzichtelijk voelde. Zoals al eerder beschre-

ven is er in de kern van het onderwijs niet veel veranderd de afgelopen dertig jaar. Tot op heden kent 

men een leerperiode als kind, jongere en volwassene. Na deze leerperiode komt een werkperiode. Een 

vrij overzichtelijke indeling. Maar het is de vraag of deze verdeling in de toekomst blijft bestaan. Gaan 

de leer- en werkperiode door elkaar heen lopen, ontstaat er een snelle en logische samenhang tussen 

het leren en het werken? Tussen het jezelf iedere keer opnieuw uitvinden en het schakelen tussen 

leren en werken? Kun je dan eigenlijk wel voor een lange termijn plannen?  Als dat zo is, hoe bereiden 

we dan als school onze leerlingen voor op zowel de overvloed van informatie als op een onbekende 

toekomst? Wat gaat het de leerling van nu helpen om zichzelf een plaats te geven in die onzekere 

toekomst? Natuurlijk is een dergelijke toekomst altijd al enigszins onvoorspelbaar geweest, maar door 

steeds meer nieuwe (bio)technologie lijkt er zich nu echt iets anders voor te doen. Wat we nu in tradi-

tionele zin leren is, sneller dan voorheen, al gedateerd op het moment dat de leerling van school gaat. 

Welke richting het onderwijs daarbij moet gaan, en wat dat betekent voor het leiderschap, blijft moei-

lijk te duiden.  

Laten we eens het leiderschap in scholen van dichtbij bekijken. In de volgende essays gaan we een en 

ander verder uitdiepen, hier reflecteren we kort op wat waarnemen in zowel literatuur als de praktijk. 

Schoolleiders en andere leidinggevenden in de school zien zich gesteld voor een omgeving in snelle 

ontwikkeling, zowel globaal als lokaal. Zijn ze daar op voorbereid? Veel onderzoekers menen van niet. 

Ze zien dat leiders getraind zijn om problemen en vraagstukken lineair op te lossen, terwijl vraagstuk-

ken veel meer ambigu en complex zijn om lineair te behandelen. Daarnaast lijkt het leidinggevenden 

niet te lukken de schoolorganisatie te verbinden met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en 

krachten. Omdat het concept van veranderen bij leidinggevenden nog steeds lineair is, zien we een 

hoge mate van gebruik en vertrouwen in kwantitatieve data bij veranderingsprocessen. Daarbij wor-

den kwalitatieve data niet gebruikt of worden deze data gewantrouwd als zijnde niet objectief. Ook 

zijn schoolleiders maar zelden in staat om hun organisatie te zien als een onderdeel van de omgeving, 

zowel op lokaal als regionaal of zelfs nationaal niveau. Het lukt schoolleiders daarbij niet om de meest 

noodzakelijke veranderingen in de organisatie over te brengen naar collega’s. Het versterken van de 
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professionaliteit en zelfmanagement van collega’s lijkt daarbij niet voldoende tot ontwikkeling te ko-

men. Schoolleiders, tot slot, beschikken maar over een kleine set middelen, handvatten of instrumen-

ten om een gezamenlijke visie tot stand te brengen. Ze zijn alleen dan effectief als hun persoonlijke 

strategie aansluit bij de omstandigheden. Het model van de held als hoogste leider in de piramide, de 

Leider of Held, lijkt niet langer nuttig te zijn in de huidige tijd. Leiders zijn omgeven door verschillende 

paradoxen: verandering versus stabiliteit, lineair en systeemdenken en globaal versus lokaal. 

In scholen geldt steeds meer, in theorie, de opvatting dat leiderschap voor iedereen van toepassing is. 

Naast het hiërarchisch leiderschap, het management, spreekt men over het leiderschap van leraren én 

van de leerlingen. Het is overigens maar zeer de vraag of in een tijd waarin aan individualisme een 

groot belang wordt gegeven, gespreid leiderschap al niet snel zal uitmonden in een vorm van narcis-

tisch leiderschap. Overigens is het gespreid leiderschap soms een uitermate machteloze poging om 

verantwoordelijkheden te spreiden, bezuinigen door te voeren of te proberen het vak van leraar aan-

trekkelijker te maken. Waar er in het verleden een ruim aanbod van boeken en trainingen was om 

managementvaardigheden te ontwikkelen, zien we nu meer programma’s die gericht zijn op het ont-

wikkelen van persoonlijk leiderschap van zowel het management als van leraren en leerlingen (deze 

laatste dan vooral onder de noemer ‘gepersonaliseerd leren’). In het verleden lag de nadruk vooral op 

het ontwikkelen van cognitieve vaardigheden en het toepassen van management tools (‘het moet 

vooral praktisch zijn en we moeten het morgen kunnen inzetten’). Nu proberen we binnen trainingen 

meer te werken aan het ontwikkelen van technische-, relationele- en sociale vaardigheden. Er is min-

der nadruk op de instrumentele vaardigheden. Het ontwikkelen van ‘zachte’ vaardigheden (coachend 

leiderschap, dienend leiderschap, ethisch leiderschap) is daarmee een voorwaarde geworden om een 

‘platte’ organisatie als een school, waarin tegelijk er ook een piramide van leiderschap is, waarin veel 

netwerken zijn en samenwerking centraal hoort te staan te organiseren.  

Wat zouden kenmerken zijn van het gewenste leiderschap op scholen in de huidige tijd? Ook hier zijn 

meerdere perspectieven voorstelbaar. We bespreken in de komende essays er een flink aantal. Hier 

noemen we specifiek die kenmerken die volgens Nussbaum (2010) van toepassing zijn voor leiderschap 

in verwarrende tijden; kritisch denken, het verbeelden van de situatie, het tonen van empathisch be-

grip en het hebben van besef van de complexiteit van de wereld waarin we leven. Juist in dit soort 

tijden, een crisis, is leiderschap belangrijk. Juist een crisis vraagt om leiderschap, om samen vanuit 

inspiratie op weg te zijn naar een onzekere toekomst, een toekomst die we hiervoor in vijf mogelijke 

bewegingen hebben besproken. Het gaat dan om leiderschap dat zich laat zien in het denkvermogen 

en de verbeeldingskracht van mensen om de situatie, samen met anderen, hanteerbaar te maken.  

De wereld om ons heen verandert, soms snel, soms zo langzaam dat we pas als we terugkijken de 

beweging zien. Er zijn veranderingen op globaal en lokaal niveau. We zien dat deze twee niveaus soms 

onafhankelijk van elkaar maar ook dat ze elkaar juist beïnvloeden. We zien in onze schoolorganisaties 

bewegingen. Soms wat traditioneel, vaker vernieuwend. Welke richtingen de vernieuwen gaan is niet 

altijd even duidelijk. Er is binnen de beroepsgroep onrust over werkdruk, over relaties met ouders en 

met leerlingen. We zien dat scholen het leiderschap aan het spreiden zijn. Er zijn formele en niet-for-

mele leiders. Ook merken we dat er een afnemende belangstelling bestaat voor het invullen van het 

formele leiderschap in de scholen. De rol van een formele leidinggevende op school vereist in een 

complexe context andere vaardigheden dan we uit de geschiedenis gewend zijn. Onderzoek (Ladkin, 

2010) wijst in de richting van een leider die in staat moet zijn om de situaties te begrijpen, daarop te 

reflecteren om zodoende vanuit een holistische blik de situatie betekenis te geven; de leiderschaps-

momenten. In de volgende essays verdiepen we daarom specifieke aspecten van leiderschap in de 

leiderschapsmomenten.  
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Reflectievragen 

• Hoe gaat jouw school om met de professionele ruimte? En wat zou je daar in willen versterken? 

• Wat betekenen de vier kenmerken van Nussbaum voor jou? Welke gedragingen laat je daar in zien? 

• Wat wil jij eigenlijk de leerlingen leren? Vanuit welke waarden wordt dat gevoed? 
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