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Vraag 

Welke interventies van schoolleiders in het primair onderwijs zijn effectief om met het 

team een duurzame visie op onderwijs te ontwikkelen? 

 

Kort antwoord 

Schoolleiders die hun schoolteam inspireren tot een gedeelde visie verbeelden mogelijke 

toekomstbeelden en betrekken anderen om aan de gezamenlijke visie te werken. Dit 

gaat gemakkelijker in een participatieve schoolcultuur waarin teamleden veel contact 

hebben met elkaar. Dit impliceert dat schoolleiders mogelijk cultuurinterventies moeten 

doen. Schoolleiders hebben op hun beurt baat bij goede voorbeelden van visies, het 

analyseren van de belangrijkste doelen en acties voor de school, en reflectie. 

 

Toelichting antwoord 

Onderwijsvisie als kenmerk van een kwaliteitscultuur  

Schoolleiderschap in onderwijs is niet dé primaire determinant van leerprestaties van 

leerlingen,1 maar wel een van de factoren (Marzano e.a., 2005, aangehaald in Petrich, 

2019). Effectieve schoolleiders dragen bij aan de kwaliteitscultuur in een school, met 

name door gelegenheden voor het gesprek over kwaliteit te organiseren, teamleden en 

andere belanghebbenden te betrekken bij beslissingen over kwaliteitsontwikkeling, en 

werk te maken van “het opstellen en bewaken van een gedeelde visie en waarden over 

de kwaliteit” (Van der Vegt e.a., 2020, p.17). Een sterke kwaliteitscultuur wordt onder 

meer gekenmerkt door een “duidelijke, gedeelde en doorleefde onderwijsvisie 

voortkomend uit een open dialoog” (Onderwijsraad, 2015, aangehaald in Van der Vegt 

e.a., 2020, p.18).  

                                                           
1 Naast kenmerken van de leerlingen zelf, is lerarengedrag de belangrijkste verklarende factor voor 
verschillende in leerprestaties van leerlingen (Hattie, 2009). 



 
 
 

 
 

Een onderwijsvisie kan worden gedefinieerd als een mentaal model, een ideaalbeeld van 

de toekomst van de school en de leerlingen, waarmee de school zich onderscheidt van 

andere scholen (o.a. Strange & Mumford, 2005). Leiding geven aan visieontwikkeling is 

belangrijk, maar welke interventies van schoolleiders zijn dan effectief, met name om tot 

een visie te komen die gedeeld wordt en langer houdbaar is?  

Inspireren tot een gedeelde visie als gedragskenmerk van succesvolle leiders 

Verschillende onderzoekers (waaronder Martin e.a., 2014; Petrich, 2019; Turan & 

Bektas, 2013) evenals auteurs van handboeken (bijv. Van de Braak, 2014; Van der Loo 

e.a., 2008) verwijzen naar het werk van Kouzes en Posner die al meer dan 30 jaar in 

diverse organisaties onderzoek doen naar gedragskenmerken van leiders die 

veranderingen weten te realiseren. De onderzoekers stelden steeds dezelfde vraag: “Wat 

deed je op het moment dat je op zijn best was als leider?” en ontwikkelden gaandeweg 

een vragenlijst, the Leadership Practices Inventory (LPI). Uit hun onderzoek komen vijf 

samenhangende factoren naar voren, waar het inspireren tot een gedeelde visie er een 

van is (Kouzes & Posner, 2017; aangehaald in Petrich, 2019; zie kader). 

 

Vijf gedragskenmerken van succesvolle leiders volgens Kouzes en Posner 

(2017) 

Succesvolle leiders … 

… modelleren wat hen voor ogen staat: ze maken hun waarden zichtbaar, en zorgen voor 

alignment tussen wat ze doen en de gedeelde waarden,  

… inspireren tot een gedeelde visie: ze verbeelden aantrekkelijke mogelijke 

toekomstbeelden, en betrekken anderen om in de school aan de gezamenlijke 

visie(ontwikkeling) te werken,  

… gaan uitdagingen aan: ze kijken voorbij de huidige situatie naar innovatieve manieren 

om structuren, protocollen en manieren van werken te verbeteren, en ze nemen 

welbewust risico’s, experimenteren en leren daarvan,  

… stellen anderen in staat om te handelen: ze werken aan vertrouwen en koesteren 

relaties, en werken aan competentieontwikkeling van belanghebbenden met het oog op 

gedeeld leiderschap  

… ‘bemoedigen het hart’: ze prijzen individuele excellentie en bevorderen 

gemeenschapszin. 

(Kouzes & Posner, 2017, aangehaald in Petrich, 2019). 

 

Verschillende onderzoekers hebben het model van Kouzes en Posner toegepast, onder 

meer in de zorgsector (bijvoorbeeld Martin e.a., 2014) en het onderwijs. Zo onderzocht 

Petrich (2019) via een meervoudige casestudy op basis van interviews en 

documentenanalyses hoe 7 schoolleiders in het primair onderwijs in Virginia succesvol 

leiding gaven aan het verbeteren van (voorheen) zwakke scholen, de taak waarvoor ze 

aangenomen waren. Elk van hen werkte zichtbaar aan het inspireren tot een 

gezamenlijke visie. Ze deden dit door verschillende mogelijke toekomstbeelden te 

schetsen en door extra medewerkers in te zetten om met anderen in de school aan de 

slag te gaan met de visie(ontwikkeling). Elk van hen werkte ook zichtbaar aan een van 

de andere kenmerken van een succesvolle schoolleider, namelijk anderen in staat te 

stellen tot handelen. De andere gedragskenmerken (modelleren, uitdagingen aangaan en 



 
 
 

 
 

bemoedigen), komen in de onderzoeksgroep minder vaak voor. Dat wil niet zeggen dat 

die kenmerken niet van belang zijn, maar dat niet elk van de leidinggevenden van 

(voorheen) zwakke scholen ze inzetten. Dat kan volgens Petrich liggen aan de specifieke 

context die om prioriteiten vraagt, wat de claim van Kouzes en Posner dat de vijf 

gedragskenmerken universeel gelden ongeacht de context, weerspreekt. 

Het belang van een participatieve schoolcultuur 

Turan en Bektas (2013) komen tot de conclusie dat individuele visies en doelen 

gemakkelijker bij elkaar komen in een participatieve schoolcultuur waarin teamleden veel 

contact hebben met elkaar. Hun onderzoek vond plaats onder 349 leraren van 15 

verschillende basisscholen in Turkije. Ze gebruikten vertalingen van the Leadership 

Practices Inventory (LPI) van Kouzes en Posner om gedragskenmerken van 

leidinggevenden in kaart te brengen. Daarnaast gebruikten ze de School Culture 

Inventory van Grunert en Valentine (Grunert, 2000, aangehaald in Turan & Bekta, 2013) 

om de schoolcultuur in beeld te brengen. In de laatstgenoemde lijst is aandacht voor 

gedeeld leiderschap in de school, samenwerking tussen leraren, professionele 

ontwikkeling, gedeelde doelen en professionele ondersteuning. Op de scholen die daar 

hoog op scoren, heerst een participatieve schoolcultuur.  

De conclusie van de onderzoekers impliceert dat bij afwezigheid van een participatieve 

schoolcultuur mogelijk cultuurinterventies wenselijk zijn om (betere) condities voor 

gezamenlijke visieontwikkeling te realiseren. Het gaat er dan met name om teamleden 

en andere belanghebbenden te betrekken en de dialoog te bevorderen (Van der Vegt 

e.a., 2020). Deze elementen worden ook genoemd in de context van schoolontwikkeling 

en het bevorderen van een kwaliteitscultuur (Van de Braak, 2014; Van der Loo e.a., Van 

der Vegt e.a., 2020). De elementen verwijzen naar gedeeld leiderschap en 

medeverantwoordelijkheid van heel het team. Belangrijk daarbij is maatvoering tussen 

leiden en volgen en tussen tempo maken en rust (Martin e.a., 2014). 

Goede voorbeelden inspireren schoolleiders 

Tot slot, om een bestaande onderwijsvisie (te helpen) doorontwikkelen naar een nieuwe 

visie hebben schoolleiders baat bij goede voorbeelden van visies, bij het analyseren van 

de belangrijkste doelen en acties voor de school, en bij reflectie. Die factoren samen 

dragen bij aan meer beeldende visies (en later ook wat betere implementatieplannen), zo 

blijkt uit kwantitatief onderzoek waarin aan 212 psychologiestudenten in Oklahoma 

gevraagd werd visies op te stellen voor een vo-school waar ze in gedachten directeur van 

zouden worden (Strange & Mumford, 2005). 

 

Geraadpleegde bronnen 

Gruenert, S. (2000). Shaping a new school culture. Contemporary Education, 71(2), 14-

17. 

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of 800+ meta-analyses on achievement. 

New York: Routledge. 

Kouzes, J.M. & Posner B.Z. (2017). The leadership challenge (6th ed.). San Francisco, 

CA, Jossey-Bass. 



 
 
 

 
 

Marzano, R.J., Waters, T., & McNulty, B.A. (2005). School Leadership That Works: From 

Research to Results. Alexandria, VA: Association for supervision and curriculum 

development. 

Martin, J., McCormack, B., Fitzsimons, D., & Spirig, R. (2014). The importance of 

inspiring  a shared vision. International Practice Development Journal 4(2)[4]. 

Onderwijsraad. (2015). Kwaliteit in het hoger onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.  

Petrich, E.R. (2019). Leadership practices of succesfull elementary turnaround principals 

(PhD dissertation). Blacksburn, Virginia: Virginia polytechnic institute and state 

university.  

Strange, J.M.& Mumford, M.D. (2005). The origins of vision: Effects of reflection, models, 

and analysis. The leadership Quarterly 16(2005), 121-148.  

Van de Braak, I. (2014). Inspireren tot medeverantwoordelijkheid. Amsterdam: 

Boom/Nelissen. 

Van der Loo, H. (2007). Kus de visie wakker; Organisaties energiek en effectief maken. 

Meppel: Boom. 

Van der Vegt, A.L., Middelbeek, L. & Suijkerbuijk, A. (2020). Duurzame kwaliteitscultuur 

in het onderwijs. Den Haag: Kennisrotonde.  

 

Meer weten? 

Duurzame kwaliteitscultuur in het onderwijs 

Van uitlijnen en verbinden naar kwaliteit 

Ander relevant antwoord van de Kennisrotonde: 

Hoe kom je tot verticaal alignment in het onderwijs? 

 

Onderwijssector 

primair onderwijs 

 

Trefwoorden 

leiderschap, onderwijsvisie, onderwijsontwikkeling, kwaliteitscultuur 
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