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Is de schoolleiding van cruciaal belang voor het verbeteren van de
kwaliteit van het onderwijs van een school? Onderzoek in de Amerikaanse stad Chicago, waar zwaar ingezet is op de verbetering yan het
onderwijs, toont dit verband inderdaad aan. Ook John Battie is
ervan overtuigd dat scholen die hun leerlingresultaten willen verbeteren zeer sterke onderwijskundige leiders nodig hebben.

HET ELANG VAN
ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP

I

n veel landen zien we in roenemende
mate activiteiten die rot doel hebben
de rol van de schoolleiding re versterken en dan in het bijzonder het
onderwijskundig leiderschap. Er wordt
vanuit gegaan dat de schoolleiding van
cruciaal belang is voor het verbeteren
van de kwaliteit van het onderwijs van
een school. Wat de schoolleiding al of
niet doet heeft effecten voor het functioneren van de leerkrachten, de leerlingresulraten, maar ook voor het leren van
haar team. In dit artikel wordt de ontwikkeling benadrukt om de schoolleiding onderwijskundige leiders van het
lesgeven in leren in de school te laten
zijn (Bendikson, Robinson & Hattie,
2012).

ONDERZOEK CHICAGO SCHOOL
OF RESEARCH
De scholen in Chicago stonden 20 jaar
geleden bekend als de slechtst presterende scholen van de Verenigde Staten.
In Chicago is vanaf 1990 nieuw decentraal beleid opgezet om de zeer slechte
resultaten van het onderwijs te verbeteren, in het bijzonder in de achterstandswijken. De universiteit van Chicago ging
na hoe er betere resultaten werden
bereikt en welke factoren daaraan bijdroegen. Ook werd gekeken waarom een
derde van de scholen er niet in slaagde de
resultaten te verbeteren. De bevindingen
van Chicago (2010) zijn onder andere
dat schoolleiders die met hun team excellent willen worden, hun verbeteringsinspanningen op een aantal kerngebie-
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den, waarbij de instructie centraal staat,
moeten richten. Het gaat dan om:
• Het realiseren van ambitieuze instructie (het lesgeven en leren/vakinhoudelijke dimensie), waardoor kinderen worden uitgedaagd en betrokken zijn bij het
toepassen van de geleerde kennis en
vaardigheden.
• Het belang van samenwerkende leerkrachten. Het team is toegewijd aan de
school, krijgt zeer goede professionalisering gericht op het leren van de leerlingen en werkt met elkaar samen om de
school te verbeteren.
• De aanwezigheid van een ondersteunende omgeving. De school i~ veilig en
ordelijk. Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van hun leerlingen. De leerlingen worden ondersteund door de
leerkrachten en leeftijdgenoten.
• Er is ouder- en buurtbetrokkenheid.
Het team werkt aan goede relaties met
ouders en buurt om het leren van de
leerlingen te ondersteunen.
Ofschoon de gerealiseerde instructiekwaliteit het meest directe effect op het leren
van de leerlingen heeft, wordt volgens de
onderzoekers uit Chicago instructiekwaliteit beïnvloedt door andere factoren,
zoals de genoten professionalisering en
het op het leren van de leerlingen
gerichte onderwijsklimaat van de school.

5 ESSENTIALS
Het onderzoekconsortium van de Chicago School Research (2010) vond dat
scholen die sterk waren op alle vijf fundamentele voorwaarden (illustratie 1),

de zogenaamde 5 Essenrials, het minstens tien keer beter deden dan scholen
die zwak op die gebieden waren. Bij het
laatste gaat het om scholen die slechts
een of twee van die voorwaarden op orde
hadden. Scholen die substantieel zwak
zijn op een of meer van de vijf fundamentele gebieden, ondervinden belemmeringen en/ of stagnatie bij het verbeteren van hun leerlingresultaten bij de
basisvaardigheden (zie Bender Sebring
e.a. 2006, 2013). Het Chicago-onderzoek toont dat er een stevig verband
bestaat tussen de rol van de schoolleiding en de pijlers waarop het functioneren van een school in belangrijke mate
rust. De schoolleiding moet als het ware
alle bij de school betrokkenen het 'grote
plaatje' laten zien, maar ook de verbindingen tussen de onderscheiden 'essentials' duidelijk maken, omdat dit van
belang is voor interventies om de leerlingresultaten te verbeteren. De schoolleiding wordt door Bender Sebring, Bryk
e.a. (2006, 2013) als de belangrijkste
voorwaarde voor schoolverbetering
gezien. Het gaat dan om een schoolleiding die gericht is op instructie (lesgeven
en leren) en strategisch (doelgericht)
functioneert. Het belang van de schoolleiding blijkt ook uit het gegeven dat de
ontwikkeling van de genoemde vier
fundamentele gebieden in sterke mate
van de schoolleiding afhankelijk is.

BELANGRIJKE GEDRAGINGEN
Als belangrijke gedragingen van een
effectieve schoolleiding worden gezien:

Professor John Haltie met Astrid Joosten tijdens het Bazalt-congres 'Leren zichtbaar maken ' begin november 2016 in Nieuwegein.

25 jaar onderzoek Universiteit van Chicago (2013): de 5 Essentials

I
Samenwerkende
leerkrachten
Sterk op het gebied van
de 5 Essentials:
10 keer beter in het
verbeteren van resultaten
Betrokken
ouders

Illustratie 1: 5 Essentials

- Het onderwijskundig leiderschap. In
scholen met een sterk onderwijskundig
leiderschap is de schoolleiding een actief
en een goed geschoolde onderwijskundige leider die hoge doelen stelt voor het
lesgeven en leren op zijn of haar school.
- Consistentie van het curriculum. In
scholen met een goed en consistent curriculum wordt dit curriculum door de
schoolleiding gecoördineerd en voortdu-

rend in relatie gebracht met de doelen
die de leerlingen moeten behalen.
- In scholen met een grote invloed van
de leerkrachten geeft de schoolleiding de
leerkrachten invloed op een breed scala
van beslissingen op het gebied van het
schoolbeleid en de schoolpraktijk, want
in de praktijk hebben leerkrachten via de
praktijk van goed lesgeven en leren een
directe invloed op de leerlingresultaten.

- De aanwezigheid van een vertrouwensbasis tussen de schoolleiding en de leerkrachten. In scholen met een goede vertrouwensbasis bestaat een zeer sterk
wederzijds vertrouwen en respect voor
elkaar.
Kortom, bij bijvoorbeeld het verbeteren
van de opbrengsten bij taal/lezen gaat
het niet alleen om het verbeteren van het
taal-/leescurriculum door bijvoorbeeld
een nieuwe evidence based aanpak voor
het spellingonderwijs of begrijpend lezen
in te voeren, maar ook om het verbeteren van het functioneren van de school
op de gevonden vijf functionele gebieden. Een sleutelrol is daarbij voor de
schoolleiding weggelegd en wel in de zin
van wat hij of zij doet.

JOHN HATTIE OVER DE IMPACT
VAN DE SCHOOLLEIDING
Hattie toont dat de activiteiten van de
schoolleiding er voor de leerkrachten en
leerlingen toe doen. Hij benadert de rol
van de schoolleiding vooral vanuit de .,.

01 I 2017 BSM

5

LEIDERSCHAP

vraag: wat maakt een schoolleider effectief? De schoolleiding is volgens hem een
cruciale factor voor het functioneren van
een school, maar ook voor de leerlingresultaten. Veel onderzoek toont dat verschillen tussen scholen samenhangen
met de schoolleiding. 'Wat kenmerkt
een goede schoolleiding?' is een veel
gestelde vraag.
In Educational Leadership (februari
2015) schrijft Hattie dat meer dan 80
procent van de schoolleiders zich ziet als
transformationele leiders die in hun
school een visie neerzetten, gezamenlijke
doelen opstellen en de leraren veel autonomie geven. Onderzoek toont echter
dat het effect van transformationeelleiderschap erg laag is (d= 0.12) , terwijl
dat van onderwijskundig leiderschap
veel hoger (d= 0.42) is. Scholen die hun
leerlingresultaten willen verbeteren hebben volgens Hartie (2015) juist zeer
sterke onderwijskundige leiders nodig.
Schoolleiders die hun team op het
gebied van lesgeven en leren sturen en de
leraren en leerlingen monitoren, maar
die ook per jaar verschillende klassenobservaties uitvoeren, het samenwerken
van leraren stimuleren, samen met de
leraren het onderwijsprogramma evalueren en zorgen voor een goede sfeer die
leidt tot leren van alle leerlingen. Bovendien worden op scholen met onderwijskundige leiders niet werkende interventies, bijvoorbeeld het werken met homogene niveaugroepen, veranderd of
gestopt en wordt kritiek van betrokkenen op het functioneren van de school
verwelkomd. Daarnaast krijgen leerkrachten van onderwijskundige leiders
veel feedback op hun functioneren.
Hieruit blijkt dat onderwijskundige
leiders veel effectiever zijn voor het verbeteren van het lesgeven en leren dan
transformationele leiders.

John Hattie: 'Invloedrijke schoolleiders creëren een schoolklimaat waarin iedereen leert, samenwerking wordt bevorderd en kritiek wordt verwelkomd.'

leiders die gepaard gaan met goede leerlingresultaten. Deze schoolleiders
• laten hun invloed als leider regelmatig
evalueren (Effectgrootte d=.91)
• richten hun collegàs op het evalueren
van hun effectiviteit (Effectgrootte d= .91)
• zijn gericht op een sterk effect van
lesgeven en leren (Effectgrootte d= .84)
• zijn expliciet voor leraren en leerlingen
over wat succes inhoudt (Effectgrootte
d= .77)
• stellen uitdagende doelen en zeggen
niet alleen maar 'doe je best'. (Effectgrootte d=.57).

GROOTSTE EFFECT
Welke onderwijskundige gedragingen
van de schoolleiding hebben het grootste
effect? Hattie haalt onderzoek van
Robinson e.a. (2009) aan, waaruit blijkt
dat de schoolleiding die scholing van de
leraren promoot en participeert in het
leren van de leraren een effectgrootte van
d= 0.84 heeft, wat zeer hoog is. In Educational Leadership (2015) noemt Hartie de kenmerken van onderwijskundige
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Andere belangrijke dimensies van onderwijskundig leiderschap zijn (zie onder
andere JP Associates, 20 13):
• het stimuleren en participeren in de
professionalisering van leraren (Effectgrootte d=.91)
• het plannen, coördineren en evalueren
van het curriculum (Effectgrootte d=
0.74)
• het toewijzen van middelen om het

lesgeven te prioriteren (Effectgrootte d=
0.60)
• het stellen van doelen en het hebben
van hoge verwachtingen (Effectgrootte
d= 0.54)
• het zorgen voor een ordelijke en ondersteunende omgeving, zowel in als buiten
de klassen, onder andere door de tijd
voor lesgeven te beschermen en externe
druk voor de leerkrachten weg te nemen
(Effectgrootte d= 0.49).
Het gaat dus om zeer effectieve gedragingen van onderwijskundige leiders die
een effectgrootte ver boven de d=0.40
hebben en van grote invloed op de leerlingresultaten zijn.
Volgens Hartie kenmerken invloedrijke
schoolleiders zich in het bijzonder door
het creëren van een schoolklimaat
waarin iedereen leert, het leren van leraren gedeeld en samenwerking tussen
leerkrachten gepromoot en kritiek verwelkomd wordt. Kritiek hoort bij een
schoolcultuur waarin het onderwijs

voortdurend verbeterd wordt. Bovendien
bestaat er in de scholen met effectieve
schoolleiders brede consensus dat activiteiten/interventies die niet werken veranderd worden of achterwege worden
gelaten. De belangrijkste opdracht voor
de schoolleiding is volgens Hartie het
vanuit onderwijskundig leiderschap creëren van een professionele leergemeenschap, die in het bijzonder stimuleert:
• het samenwerken van leraren op het
gebied van het curriculum, het ontwerpen van goede lessen, en het toetsen
• dat leraren hun eigen lesgeven en leren
evalueren
• het uitvoeren van klassenbezoeken
door de schoolleiding en ervaren leraren,
waarbij de leraren feedback op hun lesgeven krijgen. Bij die klassenbezoeken
moet niet alleen naar het lesgeven van de
leerkracht maar vooral naar het leren en
de activiteiten van de leerlingen worden
gekeken.
In een goed functionerende professionele leergemeenschap, die een zeer hoge
effectgrootte van d= 1.57 heeft, werken
alle teamleden met de schoolleiding
samen om vast te stellen wat leraren
moeten doen, hoe ze interventies moeten plannen en evalueren, maar wordt
ook met elkaar regelmatig stil gestaan bij
welke professionalisering er nodig is om
de effectiviteit en de expertise binnen de
school te vergroten. Hartie vindt dar
vanuit onderwijskundig leiderschap de
schoolleiding een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om het schoolteam
effectief en succesvol als professionele
leergemeenschap te laten functioneren.
Faalt de school om als een professionele
leergemeenschap te functioneren, dan
falen in principe alle bij de school
betrokkenen.

VERSCHIL MAKEN
Wat kan een schoolleider doen om een
verschuiving in denken bij leerkrachten
te bewerkstelligen en zo het verschil te
maken? De evidentie toont volgens Hartie dat als schoolleiders zichzelf zien als
'evaluator' ze waarschijnlijk de grootste
kans hebben om het denken van leerkrachten te veranderen in de richting
van het grootste effect op het leren van
de leerlingen. De schoolleiders moeten
duidelijk zijn over wat ze willen dat hun

leerlingen weten en kunnen en wat succesvolle indicatoren zijn. Ze moeten zich
voortdurend afvragen:
• Hoe kom ik te weten dat dit werkt?
• Hoe kan ik 'dit' met 'dat' vergelijken?
• Wat is de meerwaarde en waarde van
deze invloed op het leren?
• Wat is de grootte van het effect?
• Welk bewijs moet je overruigen dat je
verkeerd zit?
• Welk bewijs laat zien dat dit programma superieur aan andere programmàs is?
• Waar heb je deze praktijk die goede
resultaten geeft, zien werken?
• Heb ik een goed beeld van wat vooruitgang inhoudt?

SCHOOLLEIDER ALS MOTOR
Bij het verbeteren van de resultaten van
scholen wordt bijna altijd ingezet op het
verbeteren van het lesgeven en leren
door leerkrachten. Dit gebeurt ondanks
sterk onderzoekbewijs dat toont dat het
beschikken over een goede schoolleiding
cruciaal is voor het verbeteren van het
lesgeven en leren.
Zowel de onderzoekers in Chicago als

Hartie maken duidelijk dat de schoolleiding als het ware de motor voor de kwaliteit van het geboden onderwijs is, in
dit geval voor het leren van haar leerkrachten wat weer effect op de leerlingresultaten heeft. Een schoolleiding
met een sterke invloed creëert een
schoolklimaar waarin iedereen leert, het
leren gedeeld wordt en het onderwijs
vooral op basis van data voortdurend
verbeterd wordt. Uit het voorafgaande
komt sterk naar voren dat voor het verbereren van de kwaliteit van onderwijs
onderwijskundig leiderschap wenselijk
is. Het is dan ook niet vreemd, dat de
Inspectie van het onderwijs (20 14) voor
beter onderwijs nog betere schoolleiders
nodig vindt, waarbij geldt dat er een
verband is tussen de kwaliteit van de
schoolleider en de kwaliteit van de lessen. Investeren in onderwijskundig leiderschap heeft als potentie om leerlingen
buitengewoon te laten presteren.
Immers, schoolleiders beïnvloeden condities als schoolcultuur, curriculum en
klimaat waarvan we weten dat deze van
directe invloed op de leerlingen zijn
(Herman en Gates, 2016). BS.lll
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