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Vraag 

Welke interventies van een schoolleider bevorderen dat lerarenteams het eigenaarschap 
van leerlingen gaan versterken? 

 

Kort antwoord  

Er is geen direct onderzoek beschikbaar naar het effect van schoolleidersinterventies op 
het eigenaarschap van leerlingen. Wel biedt onderwijsinnovatieliteratuur enkele 
aanknopingspunten. Naast meer algemene innovatieliteratuur betreft het in het bijzonder 
literatuur over innovatietrajecten die gericht zijn op ‘leren leren’ en het bevorderen van 
leervaardigheden.  

Deze aanknopingspunten zijn: het bevorderen en ondersteunen van een samen lerende 
en onderzoekende schoolcultuur en het (her)ontwerpen van het onderwijs. Het gaat 
bijvoorbeeld om interventies voor praktijknabije professionalisering van leraren en 
lerarenteams, interventies voor een op samen leren en onderzoeken gerichte cultuur en 
interventies voor het gezamenlijk in netwerken (her)ontwerpen en onderzoeken van het 
onderwijs, zo mogelijk samen met onderzoekers. 

 

Toelichting antwoord  

 

Bevorderen van eigenaarschap van leerlingen is veel meer dan louter autonomie geven 

Leerlingen tonen eigenaarschap voor het leren als ze actief de verantwoordelijkheid 
nemen voor het eigen leerproces en -resultaat (Conley & French, 2014; Zimmerman & 
Schunk, 2001). Dit lukt leerlingen beter als zij ook in staat zijn om het eigen leerproces te 
sturen en te bewaken.  
Scholen die aandacht besteden aan het bevorderen van eigenaarschap van hun 
leerlingen, doen dit om de leerprestaties van hun leerlingen te verbeteren maar ook om 



  
  

  

ze goed voor te bereiden op de toekomst (bv Aarssen e.a., 2010; Van den Bergh & Ros, 
2015). 
Om het eigenaarschap bij leerlingen te bevorderen helpt het vaak níet om leerlingen 
louter meer autonomie te geven (Kirschner, e.a., 2006). Belangrijk is wèl dat leraren 
samen met de leerling haalbare en uitdagende doelen stellen (Hattie, 2014), dat zij 
leerstrategieën onderwijzen (‘leren leren’) en inbedden in de lesstof (bv Sins, 2019), dat 
zij procesgerichte feedback geven en de begeleiding geleidelijk afbouwen (Hattie & 
Timperley, 2007).  
Meer informatie is te vinden in een eerder antwoord van de Kennisrotonde (2020a) over 
het bevorderen van eigenaarschap van leerlingen in het primair onderwijs. 

 

Er is geen direct onderzoek naar schoolleidersinterventies die bevorderen dat 
lerarenteams het eigenaarschap van leerlingen gaan versterken 

Er is in het algemeen geen direct onderzoek gedaan naar het effect van interventies van 
schoolleiders op het eigenaarschap van leerlingen. Zowel in effectstudies van 
schoolleidersinterventies als in onderwijsinnovatieliteratuur hebben we onvoldoende 
onderzoek gevonden. De laatstgenoemde literatuur biedt wel enkele aanknopingspunten. 

• Effectiviteitsstudies kijken veelal naar cognitieve leeropbrengsten en niet naar 
eigenaarschap 

In studies naar schooleffectiviteit kijken onderzoekers niet naar het effect van 
schoolleiders-interventies op eigenaarschap van leerlingen, maar naar het mogelijke 
effect op cognitieve leeropbrengsten van leerlingen. Vaak zijn dit de prestaties van 
leerlingen op taal- en rekentoetsen. Onderzoek naar het effect van 
schoolleidersinterventies op motivatie, leervaardigheden of eigenaarschap van leerlingen 
daarentegen is er eigenlijk niet (Neeleman, 2019; Scheerens, 2016).  

Diverse onderzoekers hebben inmiddels wel laten zien dat schoolleiders niet een direct 
effect op cognitieve leeropbrengsten van leerlingen hebben, maar een indirect effect. Dit 
indirecte effect verloopt veelal via schoolklimaat en de onderwijskundige organisatie 
(Schmidt, 2009). Er is echter nog veel onbekend over welke factoren en welke 
interventies van de schoolleider hierbij van belang zijn.  

• Onderzoek naar de rol van de schoolleider bij verander- of verbetertrajecten in 
scholen biedt wel enkele aanknopingspunten 

Al ontbreekt ook binnen de innovatieliteratuur uitgebreid empirisch onderzoek naar de rol 
van de schoolleider bij het versterken van eigenaarschap van leerlingen, het onderzoek 
biedt wel enkele relevante aanknopingspunten. Bij het willen versterken van 
eigenaarschap van leerlingen streven scholen immers ook naar verbeteringen of 
vernieuwingen van de onderwijsdoelstellingen en zijn er aanpassingen nodig in de school, 
in de klas, in het curriculum en lesmaterialen (zie Kennisrotonde, 2020b).  

Relevante onderzoeken gaan bijvoorbeeld over het realiseren van ‘leren leren’, of over het 
ontwikkelen van de zogenoemde 21e eeuwse vaardigheden, zoals het leren van 
vaardigheden voor zelfstandig leren. Deze onderzoeken laten zien dat fundamentele 
veranderingen in het ontwerp van het onderwijs en het bevorderen van een samen 
lerende en onderzoekende cultuur belangrijk zijn. 

https://www.nro.nl/kennisrotondevragenopeenrij/eigenaarschap-versterken-in-het-primair-onderwijs/


  
  

  

Zo is er begin van deze eeuw langdurig onderzoek gedaan naar o.a. een veranderinitiatief 
in Zuid-Australië, dat gericht was op ‘leren leren’, waaraan 200 scholen meededen (zowel 
primair, secundair als voorschools onderwijs). Aan het project lag een constructivistische 
leertheorie ten grondslag en het doel was te zorgen voor condities voor meer 
betrokkenheid bij het leren (Peters en Le Cornu, 2008), en het verbeteren van 
leervaardigheden en levenslang leren (Goldspink & Foster, 2014). 
Tijdens de eerste jaren van dit veranderinitiatief werden twee kleinschalige 
interviewstudies onder schoolleiders uitgevoerd (Peters en Le Cornu, 2008). De 
schoolleiders hadden onder meer ervaren dat het binnen het `leren-leren’-project 
belangrijk is om de focus te leggen op het herontwerpen van het onderwijs, en om een 
cultuur op te bouwen die gericht is op samen leren en samen herontwerpen van het 
onderwijs. Ook vervolgonderzoek (bestaande uit casestudies en kwalitatief onderzoek) 
toonde aan dat voor het versterken van ‘leren leren’ bij leerlingen diverse 
samenhangende factoren en interventies belangrijk waren (Goldspink & Foster, 2014), 
onder andere door bij leraren een dieper begrip van leertheorieën te bewerkstelligen. Bij 
scholen die fundamentele culturele en pedagogische veranderingen gerealiseerd hadden, 
hadden lerenden meer eigenaarschap in leren gekregen en behaalden zij onder meer 
hogere scores in rekenen en taal en metacognitieve vaardigheden. 

Naast deze onderzoeken rondom het genoemde ‘leren leren’-project is er onderzoek 
gedaan naar innovatief leiderschap om 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen, zoals 
vaardigheden in het zelfstandig leren. Zo deed Owen (2015) onderzoek in drie 
innovatieve scholen in Zuid-Australië. Zij concludeerde op basis van documentstudie, 
vragenlijstonderzoek en interviews dat het belangrijk is een leiderschapsvisie te hebben 
op de nieuwe pedagogische praktijken, het goede voorbeeld te geven en te bouwen aan 
commitment van het personeel. Dit zijn tamelijk algemene vereisten voor geslaagde 
onderwijsinnovaties. Daarnaast zijn het bevorderen en ondersteunen van een samen 
lerende en onderzoekende cultuur en het tot stand brengen van samenwerkende en 
professionele leerteams belangrijk gebleken.  

• Enkele bevindingen uit meer algemene innovatieliteratuur 

Ook uit meer algemene innovatieliteratuur blijkt dat het versterken van een op leren en 
onderzoeken gerichte cultuur en structuur in de school en het ondersteunen van het 
gezamenlijk (her)ontwerpen van het onderwijs belangrijk zijn voor verdere 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs. In veel van deze literatuur zijn ook concrete 
aanbevelingen voor interventies te vinden. 

Zo werken praktijknabije interventies voor professionalisering van leraren(teams) in het 
algemeen beter dan interventies, die niet aansluiten bij het eigen werk, voorkeur, 
ervaringen en/of praktijkvraagstukken van betrokkenen (Van Veen e.a., 2010). Ook het 
bevorderen en faciliteren van het samen werken en leren van leraren ondersteunt in het 
algemeen de professionele ontwikkeling van leerkrachten en het schoolteam (Berkvens, 
e.a., 2008; Castelijns, e.a., 2009; Doppenberg, 2012; Verbiest, 2009, 2014).  

Daarnaast draagt het bevorderen van een onderzoekende cultuur en van collectief leren 
ook bij aan verdere professionalisering van leraren(teams) en de ontwikkeling van het 
onderwijs (Amels, e.a., 2019; Ros & Keuvelaar-Van den Berg, 2017; Uiterwijk-Luijk, 
2017; Uijterwijk-Luijk, e.a., 2019). Ook het inrichten en ondersteunen van netwerken 
voor gezamenlijk onderzoeksmatig werken, eventueel in samenwerking met 
onderzoekers, kan onder bepaalde condities, interventies en processen behulpzaam zijn. 
Hierbij kan gedacht worden aan professionele leergemeenschappen (Hargreaves & Fullan, 



  
  

  

2012; Sligte, e.a., 2018; Verbiest, 2004), ontwikkel- en onderzoeksgroepen waarin 
onderwijsprofessionals samen werken aan het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe 
(ict-)toepassingen voor de eigen onderwijspraktijk (Voogt, e.a., 2019), 
kenniswerkplaatsen of werkplaatsen onderwijsonderzoek (NRO & PO-Raad, 2018; Zuiker 
e.a., 2017).  

Belangrijk bij deze netwerken is echter om de verschillende condities, interventies en 
processen in samenhang en in wederzijdse afhankelijkheid aan te pakken, te faciliteren en 
te ondersteunen (Verbiest, 2004; Zuiker, e.a., 2017). Het is in het algemeen gunstig als 
er in deze netwerken sprake is van een gedeelde uitdaging en ambitie, van vertrouwen 
(zie ook Zheng, e.a., 2018) van wederzijdse afhankelijkheid en gelijkwaardigheid, en een 
op leren en ontwikkeling gerichte structuur en cultuur. Deze cultuur, werkwijze en 
randvoorwaarden zijn al vanaf de start van de genoemde netwerken van belang (zie ook 
Van den Berg & Teurlings, 2019). 
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