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1. Aanleiding	  en	  leeswijzer	  
Aanleiding 
In 2010 besloot een groep van Nederlandse (onderwijs)organisaties1, geleid door 
bestuurder-rector Kees Versteeg (Hondsrug College Emmen), om een vernieuwend 
educatief concept voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen: Leren op Maat, differentiatie 
ondersteund door ICT (informatie- en communicatietechnologie). Er is begonnen met het in 
de gelegenheid stellen van docenten om nieuwe leeromgevingen te ontwerpen, waarin zij 
het gebruik van ICT koppelen aan differentiatie in de klas. De zich professionaliserende 
docent is leidend bij het ontwerp van zijn eigen nieuwe leeromgeving. De docent integreert 
daarmee leren en werken. Een procesbegeleider en een ontwerpgericht onderzoeker 
ondersteunen de innoverende docenten op de deelnemende scholen in hun 
professionalisering. De begeleiding verzamelt per docent informatie over wat werkt in de 
professionalisering. 
Nadat er op kleine schaal is geïnnoveerd door docenten van deelnemende scholen, is er de 
behoefte ontstaan om meer ondersteuning te kunnen geven aan de professionalisering van 
groepen docenten. Het motief hierachter is de wens om de onderwijsinnovatie effectiever en 
efficiënter uit te kunnen voeren. Vervolgens ontstond de vraag naar richtlijnen (voorwaarden) 
om docenten effectief te kunnen ondersteunen bij hun professionalisering. Deze vraag leidde 
tot de voorliggende literatuurstudie. 
De studie is gefinancierd door Kennisnet (in het kader van de Stimuleringsregeling Educatief 
Onderzoek) en vormt het hart van de theoretische verkenning van een promotieonderzoek. 
 
Leeswijzer 
Deze studie gaat op zoek naar theoretische aanknopingspunten voor de formulering van 
richtlijnen voor de effectieve professionalisering van docenten in het Voortgezet Onderwijs 
(VO) die het onderwijs innoveren en daarbij gebruikmaken van ICT. Het betreft zowel 
richtlijnen voor docenten zelf als richtlijnen voor de schoolorganisatie om docenten te 
ondersteunen. In deze studie wordt gezocht naar voorlopige richtlijnen. De validering van de 
richtlijnen staat gepland voor een andere studie.  
De introductie biedt een inleiding in redenen om te innoveren in het onderwijs. Na een uitleg 
over het belang van docenten in onderwijsvernieuwing, komt theorie betreffende de 
professionalisering van docenten aan bod. Per paragraaf wordt een begrip uitgewerkt en 
aangevuld met voorlopige richtlijnen voor effectieve professionalisering. De volgende 
onderwerpen komen achtereenvolgens aan bod: professionalisering als leeractiviteit; de 
kenmerken van professionalisering en integratie van ICT; professionele ruimte als de 
mogelijkheid van de docent om het eigen werk vorm te geven, gespreid leiderschap als kans 
om gebruik te maken van de kennis van alle organisatieleden en leiderschap en ICT in de 
praktijk. Ter afsluiting van dit document worden de voorlopige richtlijnen bij wijze van 
samenvatting bijeengevoegd en herschikt. 

2. Introductie	  
Motieven voor onderwijsinnovatie 
De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs heeft geleid tot discussie. Naar aanleiding van de 
beoordeling van de kwaliteit is er vanuit ten minste twee motieven de roep gekomen om het 
onderwijs te innoveren: een economisch motief en een pedagogisch motief.  
Het economische motief wordt verwoord door onder andere de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR, 2013). De WRR (2013) bouwt een redenering op waarin zij 
stelt dat de veranderende (economische) machtsverhoudingen in de wereld tot gevolg 
hebben dat er onzekerheid bestaat over het al dan niet kunnen behouden van het hoge 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Vier VO-organisaties (Hondsrug College Emmen, Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken, CSG Willem de 
Zwijger Schoonhoven, Tabor College Hoorn), twee adviesbureaus (Beteor B.V. Eindhoven, BMC Amersfoort) en 
één ICT-bedrijf (Luminis Apeldoorn). Later is de groep van innovatieve organisaties gegroeid in aantal leden en 
heeft zich ontwikkeld en herdoopt tot de Leergemeenschap Gepersonaliseerd Leren.	  
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welvaartsniveau in Nederland. Een hoog welvaartsniveau vraagt om een sterke economie. 
Bij het beantwoorden van de vraag wat voor de Nederlandse overheid de beste strategie zou 
zijn om de economie te stimuleren, komt de WRR uit bij het versterken van het 
verdienvermogen: “een optelsom van het vermogen om toekomstige kansen te benutten en 
toekomstige bedreigingen het hoofd te bieden” (WRR, 2013, p. 12). Het verdienvermogen 
bestaat uit infrastructuur, instituties en menselijk kapitaal, die zodanig ontwikkeld moeten zijn 
dat ze oplossingen kunnen genereren voor wisselende en onvoorziene omstandigheden. 
Responsiviteit, “de vaardigheid om snel en adequaat in te spelen op nieuwe 
omstandigheden” (WRR, 2013, p. 12), is van groot belang en om de responsiviteit verder te 
ontwikkelen is de bevordering van kenniscirculatie nodig. De bevordering van de 
kenniseconomie heeft vooral de productie van kennis als doel; de bevordering van 
kenniscirculatie heeft als doel om de beschikbare kennis beter te benutten; onder andere 
door ideeën en technieken uit andere bedrijven, landen en sectoren te herkennen als 
mogelijk nuttige kennis en toe te passen in de eigen werkomgeving. Kenniscirculatie leidt tot 
een lerende economie. De WRR (2013) doet vijf onderwijs- en onderzoek gerelateerde 
aanbevelingen om kenniscirculatie te bevorderen: meer differentiatie in het landschap van de 
onderzoeksinstellingen; de ontwikkeling van onderzoeks- en onderwijsinstellingen tot 
regionale kenniscentra die structureel verbonden zijn met hun omgeving; het herbezien van 
de inhoud van het onderwijs; een forse kwaliteitsslag in het onderwijs om de voorzichtige 
achteruitgang te keren; werken en leren in arbeidsorganisaties meer in elkaar laten 
doorlopen. 
De vierde aanbeveling ‘een forse kwaliteitsslag in het onderwijs’ verdient een nadere 
toelichting vanwege de verbinding met de kwaliteit van het onderwijs, waarmee deze 
introductie begon. De WRR schetst een beeld van de achteruitgang van het Nederlandse 
onderwijs: een jarenlange daling van het gemiddelde opleidingspeil van leraren in primair en 
voortgezet onderwijs; een jarenlange daling van het aantal mensen met interesse in het vak 
van docent; niet voldoen aan de belangrijkste kwaliteitsnormen door een substantieel deel 
(meer dan 50 procent) van de basisscholen en één vijfde van de lessen in het voortgezet 
onderwijs die door onbevoegde docenten gegeven worden. De WRR wijst vervolgens op de 
andere West-Europese landen, die de afgelopen jaren forse onderwijshervormingen ingezet 
hebben: in tegenstelling tot Nederland. De inspanningen om het Nederlandse onderwijs op 
peil te houden blijven dus achter bij de ons omringende landen. De WRR (2013) beveelt een 
strategische heroriëntatie aan van het Nederlandse onderwijs: een innovatie van het 
onderwijs ten behoeve van een sterke en responsieve economie. 
Het economische motief voor innovatie kent twee argumenten die aanwijzing geven voor de 
het gebruik van ICT in de onderwijsinnovatie. In het Nederlandse onderwijs is er een sterke 
behoeft aan zowel het verhogen van het leerrendement als aan het doelmatig organiseren 
van het leerproces (Kennisnet, 2013). Uit onderzoek is gebleken dat de inzet van ICT het 
leerrendement kan verhogen en er zijn aanwijzingen dat het gebruik van ICT ook de 
doelmatigheid kan verhogen. Met een integrale benadering zijn er mogelijkheden om beide 
doelen te dienen (Kennisnet, 2013). 
 
Het pedagogische motief om het onderwijs te innoveren kent de volgende achtergronden. 
Internationale wetenschappers en beleidsmakers signaleren dat het huidige onderwijs niet 
de gewenste resultaten levert (Onderwijsraad, 2013; WRR, 2013; Miliband, 2006; 
Hargreaves & Shirley, 2009; Robinson, 2009; U.S. Department of Education, 2010). De 
oorzaak wordt gezocht in de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden: te veel ‘one size 
fits all’ en te weinig aandacht voor de behoeften van de individuele leerling. Het gevolg is dat 
individuele leerlingen niet op hun eigen niveau of interesse worden aangesproken en de 
aansluiting met onderwijs missen. De Onderwijsraad (2007) illustreert dat tien tot achttien 
procent van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs onder hun kunnen 
presteren. De oorzaak voor dit onderpresteren zit in de inrichting van het huidige onderwijs 
(Onderwijsraad, 2007). Als de inrichting van het onderwijs meer dan tien procent van de 
leerlingen belet om naar eigen kunnen te presteren, dan botst de inrichting met het 
pedagogisch principe dat elke leerling telt. De Onderwijsraad stelt voor om meer differentiatie 
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te gebruiken in de benadering van individuele leerlingen, teneinde hen te laten presteren op 
hun eigen niveau.  
De Brit Robinson (2009) pleit ook voor differentiatie. Hij beargumenteert dat het 
gestandaardiseerde onderwijs vele talenten onderbenut of zelfs verspilt. Robinson roept 
daarom op tot een revolutie in onderwijscultuur. Deze cultuuromslag betreft de overgang 
naar differentiatie in het onderwijs, zodat er meer ruimte ontstaat voor de kwaliteiten en 
talenten van de individuele leerling.  
Het pedagogisch motief vraagt om een innovatie van het onderwijs vanuit de gedachte dat 
de individuele leerling in het huidige gestandaardiseerde onderwijs onvoldoende op de eigen 
kennis en capaciteiten wordt aangesproken om optimaal te kunnen presteren. 
 
De volgende alinea’s bieden vanwege de aanleiding uit de praktijk een beknopte uitweiding 
over de achtergrond van één specifieke onderwijsinnovatie, namelijk differentiatie met behulp 
van ICT. In het vervolg van deze studie zal de focus breder zijn door aandacht te schenken 
aan onderwijsinnovaties in het algemeen waarbij gebruik gemaakt wordt van ICT. 
 
Een onderwijsinnovatie: differentiatie met behulp van ICT 
Internationaal zijn er veel auteurs die differentiatie aanbevelen als de gewenste innovatie in 
het onderwijs die de leeropbrengsten zal verhogen (Miliband, 2006; Hargreaves & Shirley, 
2009; Robinson, 2009; U.S. Department of Education, 2010). De Commissie Parlementair 
Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (bekend als de Commissie Dijsselbloem) (2008) 
adviseert een aantal veranderingen in het Nederlandse onderwijs, waaronder ook de 
uitbreiding van de mogelijkheden tot differentiatie. Meer recent stellen twee 
onderzoeksrapportages dat er meer gedifferentieerd onderwijs nodig is om aan de 
individuele behoeften van leerlingen te voldoen (Kennisnet, 2013; Onderwijsraad, 2013).  
 
Differentiatie in het onderwijs is niet nieuw, maar er zijn nauwelijks docenten die het in de 
praktijk brengen. De Inspectie van het Onderwijs (2012, p. 230) meldt over de afstemming op 
de verschillen in ontwikkeling van leerlingen: “Opvallend slecht scoren de leraren als team 
als het gaat om de afstemming van instructie en verwerkingsopdrachten”. Kerry en Kerry 
(1997) illustreren dat differentiatie een groot beslag legt op de tijd van de docent. Inmiddels 
(Gardner, 2009) is de technologie (ICT) echter beschikbaar om gepersonaliseerd onderwijs 
te bieden op een comfortabele en efficiënte manier. Met andere woorden, moderne 
technologie biedt de mogelijkheid om differentiatie vorm te geven met een kleiner beslag op 
de tijd van de docent. Kennisnet (2013) maakt eenzelfde claim door te stellen dat de inzet 
van ICT het mogelijk maakt om meer differentiatie voor leerlingen te creëren (Kennisnet, 
2013).  
Het gebruik van technologie alleen zal echter niet voldoende zijn voor educatieve 
verandering. Clark (2001) stelt dat de pedagogisch-didactische en educatieve methoden 
leidend zijn in het geven van onderwijs en dat het medium (bijvoorbeeld technologie) niet 
meer dan een middel is. De inzet van technologie kan helpen om de pedagogisch-
didactische methoden op bijvoorbeeld een efficiëntere wijze aan te bieden. In de visie van 
Clark zullen pedagogisch-didactische methoden de enige manier blijven om het onderwijs 
aan te bieden en nieuwe media (technologie, ICT) kunnen daarbij assisteren door het 
genereren van economische voordelen bij het leren.  
De visie van Clark dat het gebruik van ICT de pedagogisch-didactische methoden niet 
structureel zal veranderen is blijvend onderwerp van een debat, dat hier niet herhaald zal 
worden. In deze studie is de visie van Clark aangehaald om het onder wetenschappers 
breed geaccepteerde beginsel aan te duiden dat het gebruik van ICT in het onderwijs enkel 
zin heeft indien docenten ICT-bekwaam zijn om ICT te gebruiken in hun pedagogisch-
didactisch handelen. ICT is geen wondermiddel dat een eigen pedagogisch-didactische 
methode met zich meebrengt. De docent blijft de professional die bepaalt hoe onderwijs te 
geven en de docent zal niet vervangen worden door ICT. De gedachte dat techniekgedreven 
innovatie, dus door het aanbod van meer computers, snellere internetverbinding en meer 
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digitaal leermateriaal, de docenten zal stimuleren om meer ICT te gebruiken, berust op een 
hardnekkig misverstand (Kennisnet, 2013). 
 

3. Docenten	  centraal	  bij	  hervormingen:	  professionalisering	  
Docent en kwaliteit van onderwijs 
Onderzoek toont aan dat de rol van de docent als professional de meest bepalende is voor 
de kwaliteit van onderwijs (Martens, 2010). Hattie (2009) laat zien, op basis van meta-
analyses, dat de kwaliteit van de docent de meest invloedrijke factor is op de prestaties van 
leerlingen. De Commissie Rinnooy Kan (2007) had als leidend onderzoeksthema het 
verwachte kwantitatieve en kwalitatieve tekort aan docenten. De commissie ziet de docent 
als een professional die, conform het debat in andere sectoren, een rol speelt bij het 
verbeteren van de kwaliteit van maatschappelijke dienstverlening. “Om de kwaliteit van de 
dienstverlening te verhogen moet de positie van professionals in hun organisatie worden 
versterkt” (Commissie Rinnooy Kan, 2007, p. 18). Mede na het beschouwen van de 
maatregelen uit het verleden die onvoldoende bleken om het lerarentekort aan te pakken, 
gaat de commissie ervan uit dat het tijd is om “de docent zelf” (Commissie Rinnooy Kan, 
2007, p. 18) als beleidsmatig uitgangspunt te nemen voor de gewenste veranderingen. De 
vraagstukken rondom de kwaliteit van de docent moeten volgens de commissie centraal 
staan. Dat betekent voor de commissie dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs 
verhoogd moet worden door docenten te laten werken aan hun professionalisering en door 
hen daartoe te faciliteren.  
 
Docent en onderwijsvernieuwing 
Wetenschappers wijzen op het belang van de rol van docenten in 
onderwijsvernieuwingsprocessen (Fullan & Miles, 1992; Spillane, 1999; Borko, 2004). Het 
zijn immers de docenten die de onderwijsvernieuwingen vertalen naar de praktijk. De mate 
van hun acceptatie van de onderwijsvernieuwingen bepaalt de slagingskansen van de 
hervormingen. De Commissie Dijsselbloem (2008) werkt de rol van docenten in 
onderwijsvernieuwing verder uit. De commissie stelt, op basis van een analyse van mislukte 
onderwijshervormingen, dat de kans van slagen van een hervorming groter is als die de 
docent helpt bij de beantwoording van zijn eigen vragen en ontwikkelwensen. Dat impliceert 
dat een onderwijsvernieuwingsproject een grotere kans van slagen heeft als de docenten in 
de gelegenheid zijn om in de onderwijshervorming te werken aan de beantwoording van hun 
eigen vragen uit de onderwijspraktijk; meer kans van slagen als de vernieuwing aansluit op 
hun eigen ervaringen, kennis, vragen en affiniteiten en de mogelijkheid om daarop voort te 
bouwen. Met andere woorden, onderwijshervormingen zullen beter ingevoerd worden als zij 
samengaan met de professionalisering van docenten. Barber en Mourshed (2007) kwamen 
tot eenzelfde bevinding en stellen dat professionalisering van docenten de belangrijkste pijler 
waarop onderwijsinnovatie rust. Met deze aanwijzing is het tijd om het begrip 
professionalisering te bestuderen. 
 

4. Professionalisering	  van	  docenten	  
Definitie 
De definities van professionaliseren verwijzen doorgaans naar leren als centraal thema. 
Volgens Martens (2010, p. 9) gaat professionalisering van docenten “…in ieder geval om het 
al dan niet bewust up-to-date houden van alle noodzakelijke vaardigheden die een 
onderwijsgevende nodig heeft om leerlingen of studenten optimaal voor te bereiden op een 
beroep of vervolgopleiding.”  
Evers (2012) volgt de definitie van professionalisering door Hoyle en John (1995, p. 17): "Het 
proces waarin docenten de kennis, vaardigheden en waarden verwerven die hun 
dienstverlening aan klanten zal verbeteren". Deze studie volgt de definitie van Hoyle en 
John. 
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Redenen 
In de voorgaande paragraaf kwam naar voren dat de professionalisering van docenten van 
belang is voor de uitvoering van onderwijsvernieuwingen. Nieuwenhuis, Vink en Van der 
Neut (2013) stellen dat professionalisering geen eenmalige onderneming is, maar van groter 
belang is voor de docent: “het is onvermijdelijk dat onderwijsverbetering en –vernieuwing een 
blijvend onderdeel gaan uitmaken van de werkzaamheden van docenten” (Nieuwenhuis, 
Vink & Van der Neut, 2013, p. 3). Nieuwenhuis et al. (2013) plaatsen professionalisering van 
docenten binnen het kader van een leven lang leren en noemen drie functies (afgezien van 
persoonlijke ontwikkeling). Met de driedeling geven ze invulling aan achterliggende redenen 
om te professionaliseren. Ze noemen ten eerste voorwaardelijk leren, gericht op het voldoen 
aan instroomeisen voor functies en beroepen; ten tweede adaptief leren, gericht op het 
bijblijven bij ontwikkelingen in en rond functies; en ten derde innovatief leren, gericht op 
vernieuwing en ontwikkeling. 
Evers (2012) kiest een andere invalshoek door niet expliciet het leven lang leren te noemen, 
maar juist het ‘voorbereid zijn op wat komen gaat’ te gebruiken als reden. Hij illustreert het 
belang van professionalisering aan de hand van de externe eisen die aan docenten gesteld 
worden: “Tegenwoordig moeten docenten voorbereid zijn op de veranderende eisen, die 
voortkomen uit zich steeds verder uitbreidende kennisdomeinen (bijvoorbeeld ICT-
ontwikkelingen), meer gevarieerde studenten- en leerlingenpopulaties, nieuwe 
verantwoordelijkheden en hogere sociale verwachtingen van scholen (Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 2005). Om goed voorbereid te zijn op deze eisen 
en uitdagingen, is de professionele ontwikkeling van docenten cruciaal” (p. 165). 
 
Invulling van professionalisering 
Van Veen, Zwart, Meirink en Verloop (2010) maken een onderscheid op basis van de 
doelstellingen van de professionele ontwikkeling. Ten eerste is er het deficiëntiemodel, dat 
wordt gezien als aanvullende training om functionele tekortkomingen van docenten aan te 
pakken. In dit model heeft de docent weinig invloed op de inhoud van de extra training; 
kennis wordt gezien als overdraagbaar op een individu en losstaand van de context van het 
werk. Ten tweede is er het groeimodel, waarbij de docent wordt beschouwd als een individu 
met veel kennis. Een leertraject ondersteunt bij het structureren van de kennis en het 
aanbieden van andere perspectieven. In dit model is de invloed van de docent op de inhoud 
en het proces van professionalisering veel groter dan in het deficiëntiemodel. De te 
verwerven kennis wordt gezien als het resultaat van co-constructie in een specifieke (werk-) 
context.  
Van Veen et al. (2010) behandelen nog termen die de uitwerking van professionalisering 
illustreren. Termen die veel gebruikt worden om professionaliseringsinterventies te 
beschrijven, zijn Offsite versus Werkplek en Traditioneel versus Vernieuwend. Offsite leren 
wordt gekoppeld aan de opleiding van docenten als een passieve en op korte termijn 
gerichte activiteit op een locatie die speciaal voor het leren van docenten en op afstand van 
de werkomgeving is ingericht. Werkplekleren impliceert continu leren in relatie tot en in de 
nabijheid van de dagelijkse professionele onderwijsactiviteiten, alsmede een actieve rol van 
de docent als lerende. 
Professionele ontwikkeling van docenten is gedurende een lange periode vormgegeven 
volgens wat nu het traditionele docentleren genoemd wordt: met lezingen, conferenties, 
offsite workshops met passieve lerenden die weinig invloed hebben op de inhoud van wat 
hun wordt onderwezen. Vernieuwend leren verwijst naar activiteiten waarbij de lerenden aan 
de hand van hun eigen vragen en problemen actief op zoek gaan naar bronnen van kennis 
en zo de professionalisering zelf mede vormgeven. 
In de door Van Veen et al. (2010) gepresenteerde classificaties is een tweedeling te zien 
tussen professionalisering waarbij de docent weinig invloed heeft op hetgeen hij leert en 
professionalisering waarbij hij juist veel invloed heeft op de inhoud en vormgeving van wat hij 
wil leren. Een vraag die zich voordoet is welke keuze er gemaakt zou moeten worden bij 
innovatieprocessen? Kiezen voor een vaststaande leervorm of een flexibele? De volgende 
alinea’s geven een indicatie.  



	  

7 
	  

 
“Professionele ontwikkeling bestaat uit verschillende vormen van leren” (Diepstraten & 
Evers, 2012, p. 14). Diepstraten en Evers (2012) halen Colletta (1996) aan voor de 
omschrijving van drie betekenissen van leren: formeel, niet-formeel en informeel leren. De 
verschillen tussen de drie termen vloeien voort uit de context van het leren. Formeel leren 
wordt omschreven als het leren dat wettelijk gereguleerd is, dat voldoet aan inhoudelijke en 
kwaliteitseisen en dat met een landelijk erkend diploma of certificaat wordt afgesloten. Niet-
formeel leren wordt omschreven als opzettelijk en georganiseerd leren dat al dan niet met 
een diploma wordt afgerond. De betreffende kwalificatie of diploma is echter niet wettelijk 
gereguleerd of nationaal erkend. Informeel leren vindt niet-opzettelijk en niet-georganiseerd 
plaats tijdens dagelijkse activiteiten die verband houden met het functioneren op het werk of 
in een privé-setting.  
Formeel leren en niet-formeel leren zijn pas effectief als dit leren gekoppeld wordt aan het 
informele leren van alle dag (Nijman, 2004). Ofwel, het combineren van werken met de 
verschillende vormen van leren is effectiever dan het scheiden van de vormen van leren. De 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2013) sluit hierbij aan en noemt 
het vervlechten van werken en leren als één van de vijf opdrachten om de hoognodige 
kenniscirculatie te stimuleren. Van der Waals (2001) koppelt leren en professionele 
ontwikkeling aan de docent en aan de dagelijkse werkpraktijk. Hij ziet als veelbelovende 
manier van professionalisering een aanpak die het werken en leren van de professional in 
school integreert en de werkomgeving ook ziet als een leeromgeving van de docent. Deze 
opvatting beschouwt de vragen waarmee de docent in zijn praktijk wordt geconfronteerd als 
belangrijke leervragen. De docent komt de leervragen immers tegen in de werkpraktijk: 
ongestructureerd voor wat betreft inhoud en timing. De docent zal zelf de leervragen eruit 
kiezen die voor zijn dagelijkse werkpraktijk van belang zijn. Dat heeft twee voordelen.  
Het eerste voordeel is dat hij de antwoorden van zijn leervragen direct in zijn eigen praktijk 
kan toetsen. Zo koppelt hij zijn gekozen vorm van leren aan het informele leren van alle dag. 
Dat is een effectieve vorm van leren (Nijman, 2004) en dus van professionaliseren.  
Het tweede voordeel is dat de docent door het kiezen van de eigen leervragen zelf kiest hoe 
zijn eigen leerproces in te richten. Deze keuze blijkt namelijk ook kenmerken te hebben van 
effectieve professionalisering. Volgens Diepstraten (2006) zijn docenten alleen gemotiveerd 
en ontvankelijk voor professionele ontwikkeling als ze die ontwikkeling als betekenisvol 
ervaren. Dat lijkt het geval te zijn bij de keuze van de eigen leervragen. Nieuwenhuis et al. 
(2013) omschrijven het als volgt: leren is enkel effectief als het als zinvol wordt ervaren en 
aansluit op de dagelijkse beleving van de werkpraktijk. 
Ofwel, de combinatie van werken en leren biedt de docent de mogelijkheid om het 
leerproces effectiever te maken door de koppeling met de werkpraktijk en de mogelijkheid 
om zijn eigen leerproces vorm te geven en daarmee de mogelijkheid om de zingeving van 
leren te vergroten: beide kenmerken leiden tot effectief professionaliseren.  
 
Richtlijnen voor de professionalisering van docenten 
Op basis van de bespreking van de literatuur betreffende professionalisering zijn voorlopige 
richtlijnen te destilleren voor docenten om zich effectief te professionaliseren.  
- Verbind werken en leren. 
- Verbind de relevante context aan het leren: de docent koppelt het formele en/of niet-

formele leren bij voorkeur aan het informele leren van alledag. Alleen dan is het leren 
effectief. De combinatie van werken en leren is een geschikt voertuig om het al dan niet 
bewust geleerde in de praktijk toe te passen. 

- Creëer zingeving: de docent leert effectief als het geleerde betekenisvol is, als het 
aansluit op de dagelijkse beleving van de werkpraktijk. Dat betekent dat de docent zijn 
eigen leervragen afleidt uit of koppelt aan datgene wat hem in zijn werk bezighoudt.  

- Creëer eigenaarschap en autonomie: een implicatie van de zingevingsrichtlijn is dat de 
docent zijn eigen professionaliseringsproces vormgeeft. De docent bepaalt zelf wat hij wil 
leren door zijn eigen leervragen te formuleren. Vervolgens bepaalt hij ook zelf hoe hij 
naar de antwoorden toewerkt en welke bronnen hij wil gebruiken. Om de docent in de 



	  

8 
	  

gelegenheid te stellen om het leren te koppelen aan het informele leren van alledag is het 
voor de schoolorganisatie van belang dat zij de docent de ruimte biedt om zelf te 
beslissen over de inhoud, ontwikkeling en de uitvoering van het werk. Deze aanwijzing 
wordt in de paragraaf van professionele ruimte aangescherpt. 

 
Het antwoord op de vraag of de docent zou willen kiezen voor een vorm van 
professionaliseren waarbij hij invloed van uitoefenen op de inhoud is: ja (als hij een effectief 
professionaliseringsproces wil opstarten). Na dit antwoord volgt de vraag in hoeverre de 
docent daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op zijn professionaliseringsproces en op de 
inrichting van zijn werk? Deze vraag raakt aan het concept van professionele ruimte, in het 
geval van leraren gedefinieerd als de mate waarin docenten de controle hebben over of in 
staat zijn om de werkprocessen te beïnvloeden in het onderwijs (Kessels, 2012). 
Professionele ruimte zal in paragraaf 6 aan de orde komen. De eerstvolgende paragraaf gaat 
in op de specifieke kenmerken van professionalisering op het vlak van ICT.  
 

5. Professionalisering	  en	  integratie	  van	  ICT	  
De blik op schoolorganisaties 
Volgens Kral en Kuypers (2013) is professionele ontwikkeling van leraren op het terrein van 
leren met ICT cruciaal om de integratie van technologie in het onderwijs te kunnen 
bewerkstelligen. Desondanks laat de praktijk zien dat docentprofessionalisering en integratie 
van ICT struikelblokken kent of niet aan de orde komt. Deze subparagraaf benoemt een 
aantal voorkomende drempels voor schoolorganisaties. 
Simons (2002) bespreekt een door hem waargenomen patroon bij onderwijs en de invoering 
van ICT:  
 

Beleidsmakers besluiten het onderwijs te vernieuwen of te verbeteren door gebruik te 
maken van ICT. In de volgende stap ligt de nadruk op technische kwesties als 
infrastructuur, hardware en platform. Na het maken van de technische keuzes wordt 
verwacht dat de onderwijsvernieuwing als vanzelf volgt. Aandacht specifiek voor 
didactische en onderwijskundige zaken wordt achterwege gelaten en de 
onderwijsverandering komt nauwelijks van de grond.  

 
In dit door Simons geschetste patroon zijn er weinig mogelijkheden voor de docent om ICT te 
integreren in de lespraktijk door zich te professionaliseren. Ook als de hele infrastructuur op 
orde is, moeten er nog steeds kritische ”menselijke vragen” beantwoord worden (Sherry & 
Gibson, 2002, p. 178). Met de menselijke vragen doelen de auteurs op de manier waarop 
docenten worden voorbereid op fundamentele veranderingen in de school. Alleen de 
infrastructuur aanpassen voldoet niet om het onderwijs te vernieuwen.  
In de praktijk heeft de invoering van ICT vaak de kenmerken van een technology push, die 
van de docenten verwacht dat ze zullen volgen door ICT in hun onderwijs te integreren. 
Simons (2002) noemt, vanuit het perspectief van de beleidsmaker, een aantal oorzaken voor 
het niet slagen van professionalisering van docenten in de richting van ICT.  
- Het ontbreken van de kennis over de rol van ICT in de onderwijsvernieuwing. Hierdoor 

wordt ICT verkeerd ingezet of er leven onrealistische verwachtingen ten aanzien van de 
inzet van ICT. 

- Het ontbreken van de kennis over onderwijscondities waarin ICT wel of juist niet 
waardevol kan zijn. ICT wordt in dit geval te vaak of op het onjuiste moment ingezet, 
waardoor de inzet niet effectief is. 

- Hoge werkdruk en gebrek aan facilitering voor docenten. Er is te weinig tijd en 
ondersteuning voor docenten om zich degelijk voor te bereiden en te ontwikkelen. 

- Een eenzijdige nadruk op formele opleiding in het professionaliseringsbeleid. Er is te 
weinig aandacht voor de specifieke situatie en ontwikkelwensen van de docent.  

- Een onvermogen om meer docenten te bewegen dan enkel de kleine groep voorlopers. 
- De veronderstelling dat elke docent de gewenste competenties ontwikkelt zonder hulp. 



	  

9 
	  

 
Twining, Raffaghelli, Albion en Knezek (2013) schetsen een kader om meer zicht te 
genereren op succes- en faalfactoren van docentenprofessionalisering en integratie van ICT. 
Twining et al. (2013) benaderen de professionalisering van docenten en integratie van ICT 
vanuit de normatieve gedachte dat de combinatie van deze twee processen een 
transformatie van het onderwijs betreft die meer moet bereiken dan het voorbereiden van 
docenten op de adoptie van technologie om reguliere onderwijstaken uit te voeren. De 
professionalisering moet zich juist richten op de verbetering van leren en onderwijzen door 
effectief gebruik van ICT. De auteurs noemen als obstakels voor succesvolle professionele 
ontwikkeling van docenten en integratie van ICT: 
- Een gebrek aan een consistente visie op het doel vanwege het ontbreken van 

afstemming tussen bijvoorbeeld overheidsbeleid, institutionele culturen en individuele 
professionele verantwoordelijkheid; 

- Een gebrek aan afstemming van de professionalisering op de wensen van de individuele 
docent met betrekking tot inhoud, technologie en didactiek; 

- Een gebrek aan aandacht voor de belangen en ontwikkelingen in de directe 
werkomgeving van de professionaliserende docent. 

- Inertie, ofwel weerstand tegen verandering van, in dit geval, de traditionele educatieve 
benaderingen op het niveau van de leerling en van de docent.  

 
De bovenstaande obstakels hebben als gemeenschappelijke deler het gebrek aan 
afstemming. Het Vier in balans model (Kennisnet, 2013) biedt aanknopingspunten voor 
succesvolle implementatie van ICT in elke onderwijsinstelling. Het Vier in balans model gaat 
uit van vier bouwstenen en één middel om de bouwstenen aan elkaar te verbinden: de visie 
(op onderwijs en de rol van ICT daarin); de deskundigheid (van organisatieleden om ICT 
bekwaam in te kunnen zetten); digitale (educatieve) inhoud en toepassingen en de ICT-
infrastructuur. Leiderschap is het middel om te verbinden, om ervoor te zorgen dat de vier 
bouwstenen op elkaar afgestemd zijn en met elkaar in balans zijn. Kennisnet vermeldt dat 
het voor het leiderschap van belang is dat managers en bestuurders verantwoording 
afleggen over de keuzes die ze maken en de gevolgen daarvan voor de organisatie; een 
voorwaarde die vertaald kan worden als het genereren van acceptatie van het beleid door 
transparantie. Een juiste cultuur om de veranderingen te ondersteunen wordt ook genoemd 
als voorwaarde voor succesvolle implementatie (de kenmerken van een optimale cultuur 
zullen in dit document niet behandeld worden). De kenmerken van optimaal leiderschap zijn 
niet geëxpliciteerd. Desondanks kunnen we uit het bovenstaande destilleren dat leiderschap 
zal moeten voldoen aan het afleggen van verantwoording, oog hebben voor de gevolgen van 
keuzes voor de organisatie en het genereren van acceptatie voor de door te voeren 
veranderingen. Later in dit document zal een suggestie gedaan worden voor de invulling van 
leiderschap. 
 
De blik op docenten 
Twining et al. (2013) wijzen op een kenmerkende eigenschap van professionalisering van 
docenten in combinatie met de integratie van ICT. Deze eigenschap betreft de behoefte aan 
epistemologische en methodologische kennis die het almaar evoluerende domein van ICT 
en de mogelijkheden van ICT-toepassingen in het onderwijs met zich meebrengen. Ofwel, in 
de dynamiek van zich steeds verder ontwikkelende ICT in het onderwijs is het voor docenten 
van belang om erachter te komen wat werkt en hoe het werkt. Die kennis helpt hen om voor 
het onderwijs doordachte keuzes te maken. 
In het vervolg van deze subparagraaf wordt uitgewerkt hoe docenten kunnen 
professionaliseren op het vlak van ICT.  
 
Voogt, Fisser, Pareja Roblin, Tondeur en Van Braak (2013) benaderen het vraagstuk van de 
zich professionaliserende docent en de integratie van ICT vanuit het perspectief van de 
docent. Succesvol onderwijs met ICT wordt geleverd door docenten die erin slagen om 
technologische, vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden te integreren. De 
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succesvolle docent heeft voldoende Technological Pedagogical Content Knowledge 
(TPACK). Het TPACK model bouwt voort op het Pedagogical Content Knowledge model van 
Shulman (1986), dat een onderscheid maakt tussen vakinhoudelijke en didactische kennis 
en vaardigheden van een docent. Om goed onderwijs te verzorgen is het belangrijk dat de 
docent beide soorten kennis en vaardigheden beheerst én de vaardigheid heeft om beide 
soorten zo met elkaar te verbinden dat de leerlingen optimaal kunnen leren van het 
betreffende domein. Het TPACK model vult het model van Shulman aan met Technologische 
kennis en vaardigheden (Koehler & Mishra, 2008). De technologische kennis verwijst naar 
hoogtechnologische kennis, zoals ICT, hoewel Koehler en Mishra ook kennis en 
vaardigheden van oudere hulpmiddelen, zoals boek, schoolbord en passer tot technologie 
rekenen (Voogt, Fisser, Tondeur & Van Braak, 2013). Het TPACK model kan behulpzaam 
zijn bij de integratie van ICT in het onderwijs en meer bijzonder bij de professionalisering van 
docenten. Door zich te richten op de drie afzonderlijke domeinen van TPACK, kan de docent 
zijn kennis en vaardigheden op een bepaald domein gericht verder ontwikkelen. Aanvullend 
werkt de docent aan zijn professionalisering door verbindingen te leggen tussen de 
domeinen waarmee hij nieuwe kennisdomeinen ontwikkelt. Op de ontwikkeling van de 
verbindingen vindt de werkelijke combinatie van professionalisering en integratie van ICT in 
het onderwijs plaats. Zie figuur 1 met het TPACK-model. 
Voogt, Fisser, Tondeur & Van Braak (2013) stellen dat kennis en vaardigheden van TPACK 
alleen geen voldoende voorwaarde vormen voor de integratie van ICT in het onderwijs door 
docenten. Elke docent opereert in het samenspel van het gevoel van ICT-bekwaamheid, de 
attitude en de opvatting over onderwijs. Deze variabelen hebben een invloed op de 
bereidheid van de docent om ICT te integreren in het onderwijs. 
 

 
 
Figuur 1: het TPACK-model (ontleend aan Kennisnet, 2010). 
 
Van Acker, van Buuren en Vermeulen (2011) hebben een onderzoek uitgevoerd onder 
docenten in het Primair- en Voortgezet Onderwijs naar de invloeden op de intenties van 
docenten om digitale leermiddelen (DLM) te gebruiken. Uit hun onderzoek blijkt dat de 
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attitude van de docent de meest bepalende factor is, gevolgd door self-efficacy (voor 
soortgelijke bevindingen zie Mumtaz, 2000). De attitude wordt omschreven als “De houding 
ten aanzien van het gebruik van DLM is iemands algemene gevoel van sympathie of 
antipathie jegens de gevolgen of uitkomsten van het gebruik DLM.” (Van Acker et al., 2011, 
p. 3). Voor de definitie van self-efficacy sluiten de auteurs aan bij Bandura (1986, p. 3): “Self-
efficacy is het geloof in de eigen mogelijkheden om de handelingen, die nodig zijn om 
bepaalde doelen te behalen, te organiseren en uit te voeren.” In de studie van Van Acker et 
al. (2011) blijkt dat ICT-vaardigheden de beste voorspeller zijn voor self-efficacy. Op basis 
van hun bevindingen formuleren Van Acker et al. de aanbeveling om naar docenten 
overtuigend te communiceren over de positieve uitkomsten van het gebruik van DLM en om 
trainingen ten aanzien van ICT-vaardigheden aan te bieden. 
 
Van der Neut (2010) beschrijft optimale omstandigheden voor de implementatie van ICT in 
het onderwijs en zij benoemt onder andere de voorwaarden waaraan docenten in die 
omstandigheden voldoen. Van der Neut verwijst naar het Vier in balans model (Kennisnet, 
2010) dat vier cruciale elementen in de implementatie van ICT-gerelateerde 
onderwijsvernieuwing beschrijft: een (gedeelde) visie, ICT-infrastructuur, digitale 
leermiddelen en deskundigheid van de docent. (In deze paragraaf worden alleen elementen 
uit het Vier in balans model behandeld die de docenten betreffen). Over deskundigheid van 
de docent stelt Van der Neut (2010) dat docenten in de optimale omstandigheden ten eerste 
een positieve houding hebben ten aanzien van veranderingen en digitale leermiddelen. Ten 
tweede hebben zij kennis van beschikbare (digitale) leermiddelen en hun technologische en 
didactische mogelijkheden. In Kennisnet (2012, p. 4) wordt het element van deskundigheid 
omschreven als "IT-competente docenten zijn in staat om te beoordelen wanneer IT 
toegevoegde waarde heeft voor de uitoefening van hun beroep". Docenten kunnen digitale 
leernetwerken gebruiken om met collega’s ervaringen en kennis uit te wisselen en zodoende 
hun deskundigheid te vergroten (Kennisnet, 2013; De Laat, 2012).Ten aanzien van digitale 
leermiddelen bezitten leraren in de optimale omstandigheden de competenties om de 
materialen te zoeken, te vinden en aan te passen aan hun leeromgevingen (Van der Neut, 
2009).  
 
Richtlijnen voor de professionalisering van docenten in combinatie met de integratie van ICT 
De professionalisering van docenten en de integratie van ICT kent specifieke uitdagingen, 
die aan de oppervlakte komen bij de invoering van ICT in het onderwijs. De behandelde 
literatuur biedt aanwijzingen voor de professionalisering van docenten wanneer zij werken 
aan de integratie van ICT in het onderwijs. De aanwijzingen voor richtlijnen voor de 
professionalisering van docenten zijn in drie categorieën te verdelen: intentie, 
kennisbehoefte en kennisontwikkeling. 
De intentie van de individuele docent om digitale leermiddelen in het onderwijs te integreren 
wordt beïnvloed door de optelsom van attitude, self-efficacy plus het gevoel van ICT-
bekwaamheid en de opvatting over onderwijs (Voogt et al., 2013; Van Acker et al., 2011), 
waarbij de eerste twee variabelen de grootste invloed hebben. ICT-bekwaamheid gaat 
verder dan het beheersen van bepaalde applicaties. Het omvat ook de deskundigheid van de 
docent om te bepalen wanneer welke ICT-middelen ingezet worden (Kennisnet, 2012).  
De attitude is gezien de aard van het begrip geen aangrijpingspunt voor de docent zelf om 
zijn professionalisering effectiever te laten verlopen. Met andere woorden, het is niet 
aannemelijk dat de docent bewust zal werken aan de verandering van zijn houding ten 
aanzien van het gebruik van ICT in het onderwijs. Mogelijk is de attitude van de docent een 
grootheid waarop de schoolorganisatie wel enige invloed kan uitoefenen (Van Acker et al., 
2011). Het gevoel van ICT-bekwaamheid is een variabele die de docent kan oppakken om 
zijn professionalisering en de integratie van ICT te stroomlijnen, namelijk door meer kennis 
en vaardigheden te ontwikkelen over de materie en door kennis en ervaringen uit te wisselen 
via (digitale) leernetwerken. Er zijn aanwijzingen dat de self-efficacy van de docent groeit als 
gevolg van een vergroot gevoel van ICT-bekwaamheid (Van Acker et al., 2011). De opvatting 
van de docent over onderwijs is een persoonlijke eigenschap, die de docent zelfstandig kan 
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ontwikkelen. Het is echter niet ondenkbaar dat de schoolorganisatie en de docent 
gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van een gedeelde opvatting over onderwijs. 
De kennisbehoefte van de docent hangt samen met het gevoel van ICT-bekwaamheid. De 
docent zal zich immers meer ICT-bekwaam voelen als hij beter weet wat werkt en wat niet 
werkt in onderwijs met ICT. Twining et al. (2013) wijzen op de voortdurende behoefte aan 
epistemologische en methodologische kennis rondom het almaar evoluerende domein van 
onderwijs en ICT. Formele leerprogramma’s kunnen deze behoefte niet vervullen vanwege 
de hoge snelheid van verandering in het ICT-domein (Gijbels, Raemdonck, Vervecken & Van 
Herck, 2011). De toegenomen snelheid van innovatieprocessen vereist dat de kennis van 
werknemers actueel blijft (WRR, 2013, p. 302). De combinatie van werken en leren wordt 
daarom steeds belangrijker voor de kwaliteit van het onderwijs. Het verbinden van werken en 
leren is primair een zaak van arbeidsorganisaties (WRR, 2013). De wens om ICT te 
integreren in het onderwijs legt een nadruk op de professionalisering van docenten via de 
combinatie van werken en leren. De constatering dat formele leerprogramma’s de 
ontwikkelingen rondom ICT en onderwijs niet kunnen bijbenen, maakt dat docenten zelf 
moeten zoeken naar inhoud en wijze van professionalisering. Docenten gaan zelf werken 
aan innovatie van de leeromgeving voor de leerlingen en voor zichzelf en gaan zelf de 
effectiviteit van de innovatie beoordelen en aanpassen.  
Voor aanwijzingen voor richtlijnen betreffende de categorie kennisontwikkeling biedt het 
TPACK-model inzichten. Het TPACK-model (Koehler & Mishra, 2008) is gericht op docenten 
en biedt hun handvatten bij de professionalisering en integratie van ICT. Docenten 
professionaliseren zich door zich te bekwamen op de drie afzonderlijke TPACK-
kennisdomeinen en vooral door nieuwe kennisdomeinen uit te bouwen in de verbindingen 
tussen de drie domeinen. Hantering van het TPACK-model zal de docenten ook helpen bij 
de ontwikkeling van hun gevoel van ICT-bekwaamheid. 
 
De aanwijzingen voor richtlijnen voor schoolorganisaties zijn in drie categorieën te verdelen: 
visie, facilitering en afstemming.  
Het is van belang dat de school een heldere en uitgewerkte visie heeft op het gebruik van 
ICT in het onderwijs (Simons, 2002; Kennisnet, 2013). De categorie visie omvat ook kennis 
over ICT in het onderwijs, zoals bijvoorbeeld de rol van ICT en de condities waaronder ICT 
zinvol toegepast wordt. Men kan zich afvragen of kennis over ICT in de leeromgeving 
gedragen zou moeten worden door docenten of door leidinggevenden. In de paragraaf over 
gespreid leiderschap zal blijken dat er geen normatieve uitspraak gedaan hoeft te worden in 
het voordeel van leidinggevenden of van docenten. Hier wordt volstaan met aanbeveling dat 
de kennis in de schoolorganisatie aanwezig zou moeten zijn. 
De facilitering betreft de directe hulp aan docenten die hen in staat stelt om zich te kunnen 
professionaliseren. Het gaat dan om tijd voor docenten om te leren en om ondersteuning in 
de vorm van expertbegeleiding, opleiding, aandacht voor de specifieke ontwikkelwensen van 
de individuele docent en steun van de leidinggevende voor de pionierende docent. In het 
licht van integreren van werken en leren en het toepassen van het geleerde in de praktijk van 
alledag, behelst facilitering van de docent ook het bieden van ruimte om invloed uit te 
oefenen op de inrichting en uitvoering van de werkzaamheden: professionele ruimte voor de 
docent. 
In de afstemming komen de visie en de facilitering samen. In de afstemming wordt de visie 
op onderwijs met ICT besproken tussen schoolleiding en docenten. Volgens Twining et al. 
(2013) is een consistente visie van belang voor de succesvolle professionele ontwikkeling 
van docenten. Het moment van de afstemming tussen de verschillende lagen binnen de 
schoolorganisatie is het moment waarop leiderschap wordt uitgeoefend. Het leiderschap 
betreft de nadere invulling van inhoud, technologie en didactiek en de verdeling van 
verantwoordelijkheden. 
 
Puntsgewijs zijn de aanwijzingen voor richtlijnen voor professionalisering van docenten op 
het vlak van ICT: 
Voor de docent: 
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- Ontwikkel de intentie; de docent kan zijn gevoel van ICT-bekwaamheid vergroten door 
kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van ICT.  

- Ontwikkel kennis en vaardigheden; hanteer het TPACK-model en neem deel aan 
(digitale) leernetwerken. 

- Geef gehoor aan de kennisbehoefte; combineer werken en leren door nieuwe inzichten in 
de praktijk te brengen, te analyseren en te evalueren. 

 
Voor de schoolorganisatie: 
- Zorg voor een heldere, uitgewerkte visie op het gebruik van ICT in het onderwijs, inclusief 

kennis over de rol van ICT in het onderwijs en over de condities waaronder ICT wel of 
niet waardevol kan zijn. 

- De schoolleiding en docenten stemmen af over de visie. Afstemming over de nadere 
invulling van inhoud, technologie en didactiek en over de verdeling van 
verantwoordelijkheden in relatie tot de nadere invulling van de genoemde onderwerpen. 
Afstemming over visie is een vorm van leiderschap. 

- Ontwikkel de intentie; de schoolorganisatie communiceert met de docent over de attitude 
van de docent ten aanzien van het gebruik van ICT in het onderwijs. Bijvoorbeeld via 
leiderschap, communicatie, uitwisseling van ervaringen met andere docenten (eventueel 
van andere organisaties), uitdagen van docenten. 

- Deel de intentie; schoolorganisatie en docent ontwikkelen en stemmen af over de 
gedeelde opvatting over onderwijs. 

- Geef gehoor aan de kennisbehoefte; de schoolorganisatie biedt professionele ruimte aan 
de docent om het onderwijs vorm te geven en uit te voeren. 

- Faciliteer; de schoolorganisatie biedt de docent met tijd, ondersteuning en middelen de 
gelegenheid om kennis op te doen, zij het formeel, non-formeel of informeel. 

- Faciliteer; de schoolorganisatie creëert een cultuur die de medewerkers ondersteunt om 
de veranderingen te ontwikkelen en door te voeren. 

 
De uitwerking van voorlopige richtlijnen raakt op momenten aan de begrippen professionele 
ruimte en gespreid leiderschap. In de onderstaande paragrafen worden deze begrippen 
nader uitgediept ten behoeve van de aanscherping van de richtlijnen. 
 

6. Professionalisering	  van	  docenten:	  professionele	  ruimte	  
Uit de literatuur blijkt dat professionele ruimte belangrijk gevonden wordt voor het vergroten 
van de waardering van professionals, het vergroten van eigenaarschap, het versterken van 
leernetwerken en de motivatie en de professionalisering van leraren (Hulsbos, Andersen, 
Kessels & Wassink, 2012).  
 
Definities  
Het Convenant Actieplan Leerkracht (OCW, 2008), ondertekend door sociale partners en de 
Minister van OCW, beschrijft dat de positie van de docent versterkt dient te worden. Een 
manier om te versterken is de erkenning dat de docent professionele ruimte moet krijgen om 
zijn werk goed te doen. Professionele ruimte wordt als volgt gedefinieerd: “de interne 
zeggenschap van de leraar ten aanzien van het ontwerp en de uitvoering van het 
onderwijskundig en kwaliteitsbeleid van de school” (OCW, 2008, p. 5). Volgens het 
convenant heeft professionele ruimte de volgende implicaties: 
- Docenten stemmen onderling af over vorm en inhoud van professionele ruimte; 
- Docenten stemmen af met leidinggevenden over beleidsmatige en organisatorische 

kaders van professionele ruimte; 
- Docenten leggen rekenschap af over professionele ruimte. 
In deze opvatting is professionele ruimte geen vaststaande grootheid of een vrijblijvend 
recht. Het is een verdeling van verantwoordelijkheden en een resultaat van onderhandeling 
tussen collega’s. Professionele ruimte is een gedeelde ruimte. 
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De Algemene Onderwijsbond (AOb) gaat uit van de individuele docent en hanteert de 
volgende definitie van professionele ruimte: “De vrijheid van de leraar om binnen de kaders 
van wet- en regelgeving en de instellingsvisie, vorm te geven aan het onderwijs van de aan 
hem of haar toevertrouwde leerlingen. Het gaat dan om vrijheid van oordeelsvorming, 
pedagogisch-didactisch handelen en de inhoud van het onderwijs” (geciteerd in Van den 
Berg & Hoogeveen, 2013, p. 5). Deze definitie legt een nadruk op wetten, regelgeving en 
kaders. 
Vrieze, van Daalen en Wester (2009) gebruiken het begrip ‘de ruimte van de leraar’, dat vier 
aspecten bevat, geformuleerd als mogelijkheden; de mogelijkheid tot beleving van passie en 
motivatie; de mogelijkheid om in een beroepsgemeenschap te werken; de mogelijkheid om 
ervaring op te doen met nieuwe rollen en taken; de mogelijkheid om zich als leraar ‘eigenaar’ 
van het vernieuwingsproces te voelen. 
Diepstraten et al. (2013, p. 125) omschrijven het begrip als “Professionele ruimte heeft 
betrekking op de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inhoud en de inrichting van 
het werk. Het is de ruimte die de leraar heeft om te beslissen over onderwijsinhoud, 
onderwijsinrichting (didactisch, pedagogisch en organisatorisch) en zijn professionele 
ontwikkeling”. 
 
De gepresenteerde definities leggen elk hun eigen nadruk. Er is een minimale en een 
maximale variant denkbaar. In de minimale variant is professionele ruimte vaststaand per 
individuele docent, aan regelgeving onderhevig en betrekking hebbend op het primaire 
proces. In de maximale variant is professionele ruimte aan verandering onderhevig, een 
uitkomst van onderhandeling met collega-docenten en leidinggevenden en heeft betrekking 
op zowel het primaire proces als de professionele ontwikkeling van de docent.  
Om te beoordelen welke definitie zinvol te gebruiken in deze studie, wordt teruggegrepen op 
de kenmerken van het project Leren op Maat. Deze onderwijsvernieuwing moet grotendeels 
nog ontwikkeld worden, waardoor er een minimale behoefte is aan regelgeving en een grote 
behoefte aan flexibiliteit waar het professionele ruimte betreft. In de onderwijsvernieuwing 
Leren op Maat is er expliciet aandacht voor professionalisering van docenten: de 
professionele ontwikkeling van de docent in de onderwijsinnovatie staat centraal als 
voorwaarde voor de verbetering van het primaire proces. Met beide argumenten ligt het voor 
de hand om een maximale variant van professionele ruimte te hanteren. De definitie van 
Diepstraten et al. (2013) sluit aan op de genoemde argumenten en zal in deze studie 
gebruikt worden.  
 
Reikwijdte van professionele ruimte 
Ten aanzien van professionele ruimte wordt er een onderscheid gemaakt tussen feitelijke (of: 
objectieve) professionele ruimte en ervaren (of: subjectieve) professionele ruimte (Hulsbos et 
al., 2012). De feitelijke professionele ruimte wordt afgebakend door regels en afspraken en is 
daarmee een kenmerk van een situatie waarin de docent zich bevindt. De ervaren 
professionele ruimte is de handelingsruimte die wordt gebruikt door de professional. Elk 
individu kan de professionele ruimte anders ervaren, wat maakt dat de subjectieve 
professionele ruimte een individueel kenmerk is. 
 
Hulsbos et al. (2012) beschrijven drie niveaus waarop professionals kunnen omgaan met 
vrije handelsruimte. Ten eerste is er het niveau van de professie (het vak). Professionele 
ruimte op dit niveau wordt in verband gebracht met de mate waarin de samenleving de 
relatieve autonomie van het vak accepteert: de acceptatie van de professionele vrijheid is 
hoger bij meer wetenschappelijke onderbouwing, meer standaardisering binnen de 
beroepsgroep en meer bewaking van de standaarden binnen de groep van professionals in 
het vak.  
Het tweede niveau is dat van de organisatie: de professionele ruimte wordt beperkt bij een 
sterkere hiërarchie en sturing via regels (Ten Have, Dorenbosch, Moonen & Oeij, 2010). 
Meer professionele ruimte bestaat in organisaties met gedeelde heldere doelen, participatie, 
samenwerking en sociale steun (Carson, Tesluk & Marrone, 2007). Carson et al. behandelen 
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gedrag van teams als zij verantwoordelijkheden dragen. Gedeelde heldere teamdoelen 
leiden er onder andere toe dat medewerkers geneigd zijn om zelf doelen te stellen en acties 
ondernemen die de activiteiten van teamleden ondersteunen. Participatie betreft inspraak en 
de mogelijkheid om bij te dragen aan het teamdoel. Sociale steun is gedefinieerd als de 
inspanningen van teamleden om elkaar emotionele en psychologische steun te bieden 
(Carson et al., 2007, p. 1222). Teamleden ondersteunen elkaar door aan te moedigen en 
door hun bijdragen te erkennen, wat leidt tot een omgeving waarin teamleden voelen dat hun 
bijdragen gewaardeerd worden. In organisaties met meer professionele ruimte zijn 
medewerkers meer gemotiveerd en meer wederzijds ondersteunend in hun werkactiviteiten. 
De schoolleider kan de genoemde kenmerken beïnvloeden en zelfs versterken door middel 
van supportive coaching. Deze vorm van coaching kent een verruimende en een beperkende 
variant. In de eerste variant wordt de nadruk gelegd op het versterken van het vertrouwen in 
eigen kunnen en het vergroten van onderlinge onafhankelijkheden van teamleden; hiermee 
wordt het zelfleiderschap van het team versterkt. In de tweede variant wordt de nadruk 
gelegd op concrete vraagstukken van het team en op taakinterventies die de autonomie en 
de zelfsturing van het team aantasten (Carson et al., 2007). De eerste variant biedt de beste 
kansen voor professionele ruimte binnen een organisatie. Ten Have et al. (2010) leggen de 
verbinding tussen professionele ruimte binnen de organisatie en innovatief werkgedrag van 
de medewerker. Zij stellen dat innovatief werkgedrag vertrouwen vereist van de 
leidinggevende in de werknemer. Daarnaast zien zij een coachende stijl van leidinggeven, 
ruimte voor maatwerk (overleg met de leidinggevende over de inrichting van werk en de 
combinatie van werk en privé), taakautonomie, zowel interne als externe samenwerking en 
uitdaging in het werk als variabelen die innovatief werkgedrag in positieve zin kunnen 
beïnvloeden (Hulsbos et al., 2012; Ten Have et al., 2010).  
Het derde niveau van professionele ruimte betreft de professional: zelfvertrouwen, de 
bereidheid om risico te nemen, expertise en professionele waarden hebben een invloed op 
de professionele ruimte zoals die door een individu beleefd wordt. 
 
Professionele ruimte in relatie tot professionalisering 
Professionalisering kan opgevat worden als een vorm van leren, maar ook als de continue 
ontwikkeling van identiteit en loopbaan (Diepstraten et al., 2013). In die opvatting worden de 
professionele identiteit en loopbaan opgevat als de veranderende positie die de docent 
inneemt in zijn omgeving. De positie verandert als in een biografisch verhaal, waar vanuit 
verleden, heden en toekomst de kenmerkende eigenschappen van een individu op het 
gebied van werk en vrije tijd gestapeld worden tot een identiteit. Diepstraten et al. (2013) 
noemen deze biografische identiteit een narratieve constructie. Twee zaken hebben invloed 
op de ontwikkeling van identiteit en loopbaan van de docent, namelijk de professionele 
ruimte en de ‘agency’.  
 
De docent geeft zijn professionele ontwikkeling vorm in de professionele ruimte, die door 
Diepstraten et al. (2013) vanuit twee perspectieven wordt beschouwd: het sociaal-culturele 
perspectief (het sociale netwerk van de docent) en het Human Resource Development 
(HRD)-perspectief (de schoolorganisatie van de docent).  
Het sociale netwerk wordt gevormd door de relaties van de docent en de toegang tot 
hulpbronnen, zoals kennis, contacten en machtsmiddelen. De relaties van de docent 
bevinden zich zowel binnen als buiten de school. Hoe meer relaties, hoe rijker de 
leeromgeving van de docent kan zijn. De positie van de docent binnen het sociale netwerk 
bepaalt mede de professionele identiteit van de docent.  
De concrete schoolorganisatie en de praktijken daarbinnen vormen het tweede bestanddeel 
van professionele ruimte. De organisatiestructuur en –cultuur hebben een invloed op de 
mogelijkheden en opvattingen met betrekking tot de professionalisering van docenten. De 
vraag hoe de school de ontwikkeling van de docent faciliteert is daarbij van belang. Eén van 
de praktijken in de schoolorganisatie is leiderschap, waar in een volgende paragraaf op 
teruggekomen zal worden. 
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De ‘agency’, de tweede component van invloed op de ontwikkeling van identiteit en 
loopbaan, behelst de manier waarop de docent de professionele ruimte beleeft, gebruikt en 
verandert. “Agency verwijst naar de mate waarin iemand controle ervaart over zijn of haar 
eigen handelen” (Diepstraten et al., 2013, p. 129). Agency (agentschap) is geen vaststaande 
persoonlijke eigenschap, maar een eigenschap die wordt gevormd in de interactie tussen de 
docent en de schoolcontext. Agency is aan verandering onderhevig, zoals wensen en 
belangen van docent en schoolorganisatie kunnen veranderen.  
De docent opereert en leeft dus in een omgeving die al voorgestructureerd is voor wat betreft 
sociaal netwerk en schoolorganisatie. De docent kan de professionele ruimte en dus de leer- 
en leefomgeving beïnvloeden, vormgeven en veranderen als hij voldoende agency ervaart. 
Op die manier kan hij zijn professionele ontwikkeling sturen. De uitdaging voor de 
schoolorganisatie is om de leeromgeving van de docent zo in te richten dat hij een optimale 
agency ervaart (Kessels, 2012). 
 
Professionele ruimte in relatie tot onderwijsvernieuwing 
Het gebruiken van de professionele ruimte brengt de plicht met zich mee om verantwoording 
af te leggen (OCW, 2008; Kessels, 2012). In het onderwijs en in het geval van 
onderwijsvernieuwingen wordt verantwoording van docenten verwacht over de domeinen 
van de vakinhoudelijke ontwikkeling van leerlingen, de opvoedkundige ontwikkeling van 
leerlingen en de eigen ontwikkeling van de docent (Kessels, 2012). De vakinhoudelijke 
ontwikkeling is met cijfermateriaal in kaart te brengen; de andere twee domeinen van 
ontwikkeling zijn minder concreet geformuleerd. Met andere woorden, in het onderwijs wordt 
aan docenten gevraagd om verantwoording af te leggen over processen waarvan de 
uitkomsten niet in concrete termen zijn geformuleerd. Men kan zich afvragen aan wie en 
waarover docenten verantwoording afleggen als er geen concrete resultaten geformuleerd 
zijn. Bij onderwijsvernieuwing is er behoefte aan leiderschap, zeker als de beoogde 
resultaten niet concreet geformuleerd zijn. Leiderschap heeft betrekking op het vermogen om 
invloed uit te oefenen op het handelen van anderen, om zo de gewenste resultaten te 
bereiken (Yukl, 2002) (geciteerd in Kessels, 2012, p. 16). Volgens Kessels (2012, p. 16) 
vraagt kwaliteitsverbetering van het onderwijs om een nieuwe vorm van leiderschap die sterk 
verbonden is met de uitoefening van het leraarsberoep. Welke vorm van leiderschap creëert 
de voorwaarden waaronder leraren professionele ontwikkeling aantrekkelijk vinden?  
Een docent kan leiding nemen over en invloed uitoefenen op zijn eigen professionele 
ontwikkeling, als hij voldoende professionele ruimte ervaart om dat te doen. De docent zal 
waarschijnlijk een optimale agency ervaren als hij zijn eigen weg kan uitstippelen. Het 
uitstippelen van de eigen weg en het afleggen van verantwoording zijn echter twee 
activiteiten die in combinatie voor frictie kunnen zorgen. De eigen weg impliceert immers het 
individuele belang en verantwoording impliceert een algemeen belang. Deze belangen 
sluiten elkaar niet per definitie uit, maar het is ook geen vanzelfsprekendheid dat ze 
tegelijkertijd bestaansrecht hebben. Eerder werd al uiteengezet dat docenten en 
leidinggevenden samen moeten zoeken naar de optimale professionele ruimte. Gespreid 
leiderschap is een perceptie van leiderschap die nauw verbonden is met het begrip 
professionele ruimte en die oog heeft voor de belangen van het individu in relatie tot de 
belangen van de organisatie. Kessels (2012) stelt het perspectief van gespreid leiderschap 
voor om de professionalisering van docenten te benaderen. Dit perspectief zal in paragraaf 7 
aan de orde komen. 
 
Richtlijnen voor de professionalisering van docenten en professionele ruimte 
Professionele ruimte is belangrijk voor de professionalisering van docenten (Hulsbos et al., 
2012). Voor dit document is het van belang om aanwijzingen voor richtlijnen af te leiden uit 
de literatuur, ofwel om een antwoord te krijgen op de vraag: onder welke condities heeft 
professionele ruimte een positieve invloed op de professionalisering van docenten? Op basis 
van de behandelde literatuur worden de volgende aanwijzingen voor richtlijnen geformuleerd: 
 
Voor de docent: 
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- Leg rekenschap af (voortkomend uit professionele ruimte op het niveau van de professie 
in combinatie met beroepsstandaarden). De samenleving accepteert een hoge mate van 
relatieve autonomie als de beroepsgroep standaarden heeft ingevoerd en als de 
beroepsgroep de standaarden bewaakt (Hulsbos et al. 2012). Bij een onderwijsinnovatie 
zal de professionaliserende docent vanwege de aard van innovaties bepaalde 
standaarden moeten laten varen. Desondanks zullen er ook standaarden zijn waaraan de 
docent houvast kan hebben in zijn professionalisering. Denk bijvoorbeeld aan doelen als 
eindtermen in het onderwijs. De samenleving zal bereid zijn om een docent een hoge 
mate van professionele vrijheid te gunnen als hij zijn doelen bereikt, namelijk als de 
leerlingen een vooraf afgesproken niveau van leerresultaten behalen. Als de docent 
bereid is rekenschap af te leggen over zijn resultaten, dan is de kans groter dat de 
samenleving hem professionele vrijheid gunt. 

- Werk samen met anderen binnen en buiten de eigen organisatie, ten behoeve van de 
uitwisseling van kennis en delen van sociale steun. 

- Ontwikkel zelfvertrouwen (self-efficacy); Innovatief werkgedrag kan beschouwd worden 
als professionele ontwikkeling. Ten Have et al. (2010) verwijzen naar diverse studies die 
een verband aantonen tussen zelfvertrouwen en innovatief werkgedrag. In de vorige 
paragraaf werd de richtlijn van self-efficacy al genoemd en hoe die eigenschap 
ondersteund zou kunnen worden. 

- Werk aan de ontwikkeling van een sociaal netwerk. Een groot sociaal netwerk biedt de 
docent de toegang tot hulpbronnen als kennis, contacten en machtsmiddelen. Hoe groter 
het sociaal netwerk, hoe groter de toegang van de docent tot hulpbronnen en hoe meer 
mogelijkheden om zich effectief te professionaliseren. 

 
Voor de schoolorganisatie: 
- De schoolorganisatie biedt feitelijke professionele ruimte; in overleg met de docent.  
- De schoolorganisatie voorziet in een groepsstructuur met heldere doelen, participatie, 

samenwerking en sociale steun. Docenten in dergelijke structuren ervaren meer 
motivatie en ondernemen meer om elkaars activiteiten te steunen. 

- De leidinggevende spreekt steun uit. Innovatief werkgedrag van de werknemer vereist 
het vertrouwen van de leidinggevende (Ten Have et al., 2010). Taakautonomie voor de 
werknemer is een voorbeeld van vertrouwen dat aan de docent geschonken wordt. 

- De leidinggevende biedt steun via coaching: supportive coaching om het vertrouwen en 
onderlinge onafhankelijkheden van teamleden te vergroten. Ten Have et al. (2010) 
noemen in dit kader een coachende stijl van leidinggeven. 

- De schoolorganisatie maakt een selectie met het oog op ervaren professionele ruimte; de 
schoolorganisatie kan niet alle kenmerken van een individu, relevant voor professionele 
ruimte (zelfvertrouwen, risicobereidheid, expertise, professionele waarden) veranderen. 
De organisatie kan daarentegen wel docenten selecteren die meer geschikt zijn voor 
innovatie en die meer de neiging hebben om en grote professionele ruimte te ervaren.  

- De schoolorganisatie biedt ruimte voor maatwerk; overleg tussen schoolorganisatie en de 
individuele docent over de vraag wat voor de docent de ideale condities zijn om te 
kunnen professionaliseren. Denk aan de inrichting van werk en aan de combinatie van 
werk en privé. In de interactie tussen school en docent wordt ook de mate van agency 
van de docent bepaald, hoewel de interactie niet beperkt hoeft te blijven tot overleg.  

- De schoolorganisatie biedt uitdaging aan de werknemer: “Het werk prikkelt de 
medewerker steeds om zijn best te doen en manieren te zoeken om het beter te doen.” 
(Ten Have et al., 2010, p. 28) 

- De schoolorganisatie biedt maakt gebruik van een vorm van leiderschap die zich aanpast 
aan de dynamische omstandigheden van onderwijsinnovatie en professionalisering van 
docenten. Gespreid leiderschap is mogelijk een geschikte vorm. In de volgende 
paragraaf wordt het concept van gespreid leiderschap nader uitgewerkt. 
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7. Professionalisering	  van	  docenten:	  gespreid	  leiderschap	  
Leiderschapstheorieën 
Om de theorie van het begrip gespreid leiderschap te doorgronden is het zinvol om andere 
leiderschapstheorieën te behandelen, zoals Hulsbos (2013) heeft gedaan.  
In de traditionele opvatting van leiderschap is de leider een individu met een sterk karakter 
die weet wat de goede richting is voor de organisatie. De leider deelt aan de volgers 
concrete opdrachten uit, die weinig ruimte voor eigen interpretatie bieden. Leiderschap wordt 
vaak gezien als de exclusieve eigenschap van sterke individuen (Hulsbos, 2013; Kessels, 
2012). Spillane (2006) gebruikt, in navolging van Yukl (1999), de term heldenparadigma om 
onderzoek te beschrijven dat leiderschap op deze manier benadert. Gronn (2002) noemt dit 
gefocust leiderschap. De kritiek op de onderzoeksbenadering vanuit het heldenparadigma is 
op te delen in drie hoofdpunten (Hulsbos, 2013; Gronn, 2002). In het eerste hoofdpunt van 
kritiek heeft het heldenparadigma te weinig aandacht voor de volgers. Het betreft zowel te 
weinig aandacht voor de rollen van de volgers bij de totstandkoming van leiderschap als te 
weinig aandacht voor de ontwikkeling van de rollen tussen leider en volgers. In het tweede 
hoofdpunt wordt de veronderstelling bestreden dat leiderschap aan een individu zou kleven 
en dus niet door meer personen gedragen zou kunnen worden. Het derde hoofdpunt bestrijdt 
het bestaansrecht van leiderschap in zijn geheel. Deze stroming van kritiek wordt ‘anti-
leiderschap’ genoemd. Aangezien effectief leiderschap breed geaccepteerd wordt in het 
realiseren van schoolverbetering (Hulsbos, 2013, p. 140), wordt de stroming van anti-
leiderschap in deze studie buiten beschouwing gelaten.  
 
Een alternatief voor het heldenparadigma wordt geboden door de collegiale 
leiderschapstheorieën, die meer aandacht hebben voor volgers. In deze theorieën wordt er 
vanuit gegaan dat de macht en de beslissingsbevoegdheid verdeeld worden onder de 
organisatieleden. Deze modellen passen bij uitstek bij onderwijsorganisaties, omdat er veel 
professionals werken, die hun autoriteit baseren op expertise en niet op positie, zoals bij het 
heldenparadigma het geval is (Hulsbos, 2013). Van professionals wordt verwacht dat zij de 
wens hebben en voldoende bekwaam zijn om mee te beslissen over zaken die hun werk 
aangaan. Tot de collegiale modellen van leiderschap worden transformationeel leiderschap, 
participatief leiderschap en gespreid leiderschap gerekend (Bush, 2011).  
 
Transformationeel leiderschap heeft als doel om de betrokkenheid en de bekwaamheid van 
de medewerkers te vergroten, hetgeen naar verwachting leidt tot meer inzet en productiviteit. 
Veel persoonlijke aandacht van de leider, intellectuele uitdaging en inspiratie voor de volgers 
zijn kernwoorden (Hulsbos, 2013; Yukl, 1999). De volgers voelen vertrouwen, bewondering, 
loyaliteit en respect voor de leider (Yukl, 1999). Leiderschap kan opgenomen worden door 
individuen die erin slagen om anderen te inspireren. Kritiek op de theorie van 
transformationeel leiderschap wordt verwoord door Yukl (1999):  
- Transformationeel leiderschap draagt elementen van het heldenparadigma in zich. Net 

als in het heldenparadigma is het de leider die ervoor zorgt dat de volger succesvol 
wordt. Weliswaar is het niet noodzakelijkerwijs degene met de formele positie die leidt, 
maar de veronderstelling dat er één of enkele individuen zijn die de weg wijzen, geeft aan 
dat er in het transformationele leiderschapsmodel beïnvloeding plaatsvindt van leider 
naar volger(s). Het gevolg is dat er aandacht ontbreekt voor wederzijdse beïnvloeding 
tussen leider en volgers, waarmee collectieve en individuele capaciteiten van volgers 
onderbenut blijven.  

- In het transformationele model wordt uitgegaan van één-op-éénprocessen (dyadic 
processes, zoals Yukl ze omschrijft): de nadruk ligt op de beïnvloeding van individuen 
(door een leider) in plaats van op beïnvloeding van een groep of van processen in de 
organisatie. Bijgevolg is er geen aandacht voor relevante groepsprocessen als 
bijvoorbeeld optimaal gebruik van persoonlijke en materiële bronnen, coördinatie van 
werkverdeling en wederzijds vertrouwen en samenwerking tussen organisatieleden. 
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- In het model van transformationeel leiderschap wordt er min of meer vanuit gegaan dat 
specifiek gedrag van leiders in alle situaties hetzelfde effect sorteert. Hierdoor is er in het 
model ook geen aandacht voor de totstandkoming van leiderschap (Hulsbos, 2013; Yukl, 
1999). Er zijn echter aanwijzingen dat omgevingsvariabelen effecten hebben op de 
effecten van transformationeel leiderschap (Yukl, 1999, p. 291), waardoor de 
veronderstelling niet houdbaar is dat specifiek leiderschapsgedrag bepaalde effecten 
sorteert. 

Op basis van zijn kritiek stelt Yukl (1999) voor om leiderschap te bekijken vanuit een 
systeemperspectief, waarin niet alleen rekening gehouden wordt met de één-op-
éénprocessen, maar ook met de groeps- en organisatieprocessen en met de onderlinge 
relaties tussen die processen. Een andere leidershapstheorie moet aandacht geven aan 
situatiegebonden wederzijdse beïnvloedingsprocessen tussen leider en volgers: meer 
aandacht voor gedeeld en gespreid leiderschap. In een andere publicatie beschrijft Yukl 
(2002) het perspectief van gespreid leiderschap vanuit de gedachte om gebruik te maken 
van de capaciteiten van meer organisatieleden dan alleen van de leider: ‘‘An alternative 
perspective (to the heroic leader) that is slowly gaining more adherents is to define 
leadership as a shared process of enhancing the individual and collective capacity of people 
to accomplish their work effectively. Instead of a heroic leader who can perform all essential 
leadership functions, the functions are distributed among different members of the team or 
organization’’ (p. 4) (geciteerd in Harris, Leithwood, Day, Sammons & Hopkins, 2007, p. 
339). 
 
Participatief leiderschap, één van de collegiale leiderschapstheorieën, wordt veelal gezien 
als synoniem voor gedeeld leiderschap (Hulsbos, 2013). Dit leiderschapsmodel gaat er 
vanuit dat elk organisatielid leiderschap kan nemen, onafhankelijk van zijn formele positie of 
rol. Muijs en Harris (2007, p. 112) stellen dat één van de meest consistente bevindingen van 
de studies naar effectief leiderschap is dat de autoriteit om te leiden niet per definitie bij de 
leider gepositioneerd hoeft te zijn, maar dat de autoriteit gespreid kan zijn binnen de school 
en tussen en onder medewerkers. De kritiek van Yukl (1999) op de veronderstelling van het 
transformationele model dat leiderschap bij één persoon ligt, wordt dus gepareerd in het 
participatieve leiderschapsmodel. Dit model houdt echter geen rekening met een ander 
kritiekpunt van Yukl (1999), namelijk het ontbreken van aandacht voor het situationele aspect 
van leiderschap. Een andere tekortkoming van het model van participatief leiderschap is dat 
het meer gericht is op het groepsniveau. Met die focus beslaat het participatieve perspectief 
slechts een deel van een organisatie; het model van gespreid leiderschap is meer gericht op 
het organisatieniveau (Youngs, 2013). 
 
De collegiale leiderschapstheorie van gespreid leiderschap, uitgewerkt door Spillane (2006) 
en Gronn (2002) heeft antwoorden voor de kritiek van Yukl (1999) op het transformationele 
model. Hulsbos, Andersen, Kessels en Wassink (2012) verwijzen naar Spillane (2006), die 
beschrijft dat gespreid leiderschap zich niet manifesteert in de handelingen van een enkele 
persoon, maar in de interactie tussen de leider(s), volger(s) en de specifieke situatie. De 
'toestand' van leiderschap wordt geconstrueerd door het mengen van de formele structuur 
van leiderschap en de informele situatie van ervaren professionele ruimte. Hulsbos et al. 
(2012) omschrijven gespreid leiderschap in het onderwijs als het nemen van initiatieven en 
het uitoefenen van invloed door docenten op basis van ervaring en expertise, los van hun 
formele positie. Wie dat leiderschap ‘neemt’, ‘verwerft’ en ‘gunt’ kan verschillen van situatie 
tot situatie (Hulsbos et al., 2012). 
 
Het perspectief van gespreid leiderschap is geen normatief gedragsmodel, maar een manier 
om naar leiderschap te kijken. Leiderschap is altijd gespreid binnen een organisatie Wassink 
et al. (2009). Naast de formele leider bestaan er immers ook vaak informele leiders binnen 
een organisatie. Het perspectief van gespreid leiderschap onderkent dat situaties veranderen 
en dat de specifieke eigenschappen van individuele situaties geen algemene aanpak 
verdragen.  
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Het model van gespreid leiderschap kent het leider-plus-aspect, wat betekent dat er in een 
organisatie meer leiders zijn en dat leiderschap voortkomt uit eigen initiatief (Hulsbos, 2013; 
Spillane, 2006). Er kunnen dus meer leiders tegelijkertijd zijn. In dit aspect wijkt de theorie 
van gespreid leiderschap af van het heldenparadigma. 
De theorie van gespreid leiderschap kent nog een onderscheidend kenmerk: het aspect van 
concertive action Gronn (2002), wat in het Nederlands leiderschapspraktijk genoemd wordt 
(Hulsbos, 2013). Leiderschapspraktijk houdt in dat leiderschap meer is dan de optelsom van 
de handelingen van collega’s: het is het synergetische resultaat van verenigde actie van 
collega’s. Verenigde actie kan op drie manieren leiderschap behelzen: ten eerste als 
betrokkenheid in een spontane vorm van samenwerking, ten tweede als intuïtieve 
verstandhoudingen voortkomend uit nauwe samenwerking tussen collega’s en ten derde als 
structurele relaties en geïnstitutionaliseerde afspraken tussen collega’s (Gronn, 2002, p. 
429). De drie manieren zijn te bezien als fasen die leiden tot de institutionalisering van 
gespreid leiderschap in een organisatie. De medewerkers gaan een conjoint agency aan: 
een gezamenlijk agentschap, hetgeen betekent dat zij hun handelingen op elkaar afstemmen 
met oog voor hun eigen plannen, voor die van hun collega’s en voor hun lidmaatschap van 
de groep (Hulsbos, 2013, p. 143). Leiderschap wordt geconstrueerd in de interactie tussen 
de handelingen van collega’s die een gezamenlijk agentschap aangaan (Hulsbos, 2013).  
Spillane (2006) voegt het situationele aspect toe aan de theorie van gespreid leiderschap: in 
de interacties tussen leiders en volgers speelt ook de specifieke situatie een rol. Die 
beïnvloedt de interacties en wordt op haar beurt ook weer beïnvloed door de interacties. Het 
resultaat is een beeld van gespreid leiderschap, waarin leiders en volgers elkaar 
beïnvloeden, waarin de situatie de interacties beïnvloedt en waarin de interacties de situatie 
beïnvloeden. Deze beïnvloedingscycli blijven voortduren, wat betekent dat de situaties 
kunnen veranderen en ook dat de relaties tussen leiders en volgers kunnen veranderen: een 
leider kan een volger worden en andersom. Zie figuur 2. 

 
 
Figuur 2: Leiderschapspraktijk gevormd door de interactie van leider(s), volger(s) en hun 
situatie. Ontleend aan Hulsbos, (2013). 
 
Drie begrippen in gespreid leiderschap 
In het model van gespreid leiderschap draait het om drie begrippen: leider, volger en situatie.  
Wassink, Mioch & van Veen (2009) halen de definitie van Spillane (2006) van leiderschap 
aan, om het begrip leider te verduidelijken: “Leiderschap verwijst naar die activiteiten die 
ofwel begrepen worden door, ofwel ontworpen worden door organisatieleden met het oog op 
het beïnvloeden van de motivatie, de kennis, de emotionele betrokkenheid en het handelen 
van andere organisatieleden, ten dienste van het veranderen van het kernproces van de 
organisatie.” (geciteerd in Wassink et al. 2009, p. 4). Een leider is dus een organisatielid dat 
een ander organisatielid beïnvloedt, voor zover het werk van en voor de organisatie betreft. 
Wassink et al. (2009) benadrukken dat het perspectief van gespreid leiderschap een accent 
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legt op concreet handelen. Het gaat er in dit perspectief niet om wie de formele leider is, 
maar juist om wie leiderschap verwerft door handelingen ten aanzien van het kernproces uit 
te voeren.  
Leider zijn of volger zijn is geen vaststaande rol. DeRue en Ashford (2010) beschrijven de 
status van leider of volger als een continu proces van verwerven en toekennen van identiteit. 
De tijdelijke identiteit van leider in een situatie wordt geco-creëerd door degene die 
leiderschap verwerft en degenen die hem leiderschap toekennen. Eenzelfde redenering gaat 
op voor de identiteit van volger. De identiteit van leider of volger is een tijdelijke status die de 
relatie met collega’s in een bepaalde situatie uitdrukt (Hulsbos, 2013). 
Hulsbos (2013) haalt Spillane (2006) aan om het begrip situatie te omschrijven: de optelsom 
van structuur, cultuur, routines en instrumenten. Spillane positioneert de situatie binnen de 
organisatie en niet daarbuiten. 
 
Vier begrippen in gespreid leiderschap 
Gespreid leiderschap in een schoolorganisatie bestaat in interacties tussen collega’s en in 
interactie met de situatie. De mate van vrijheid om te handelen en dus om te interacteren 
wordt voor een docent bepaald door zijn professionele ruimte. De professionele ruimte 
bestaat uit de feitelijke professionele ruimte (bepaald binnen de context van de 
schoolorganisatie) en de ervaren professionele ruimte (de agency). De feitelijke 
professionele ruimte van de docent komt overeen met de situatie waarin de leider(s) en 
volger(s) zich bevinden in het model van gespreid leiderschap (Hulsbos, 2013). De ervaren 
ruimte behelst een component die toebehoort aan de individuele docent. Deze ervaren 
(subjectieve) ruimte speelt een rol in de interacties van het model van gespreid leiderschap, 
aangezien zij ruimte biedt voor het op informele gronden toekennen en verwerven van 
leiderschap. Vanuit die redenering voegt Hulsbos (2013) de ervaren professionele ruimte toe 
aan de driehoek van Spillane (2006), waarmee gespreid leiderschap als interactiemodel eruit 
als in figuur 3. 
 

 
 
Figuur 3: Gespreid leiderschap als de interacties tussen het verwerven en toekennen van 
leider- en volgeridentiteiten, de situatie en de ervaren professionele ruimte. Ontleend aan 
Hulsbos, (2013). 
 
Richtlijnen voor de professionalisering van docenten en gespreid leiderschap 
In de perceptie van gespreid leiderschap komen onderwijsvernieuwingen niet voort uit door 
een leider voorgeschreven handelingen, maar uit activiteiten en beïnvloeding die geïnitieerd 
worden door organisatieleden die leiderschap verwerven op basis van ervaring en expertise, 
los van hun formele positie. Vervolgens is de vraag hoe de perceptie van gespreid 
leiderschap kan helpen bij de professionalisering van docenten? De voorgaande paragrafen 
boden al aanwijzingen. Uit de huidige paragraaf blijkt dat gespreid leiderschap bestaat in de 
aanwezigheid van interactie tussen organisatieleden. De aanwezigheid van en de aard van 
interactie verdienen aandacht. Om de aanwezigheid van interactie te faciliteren is het van 
belang dat schoolorganisaties docenten uitnodigen om leiderschap op zich te nemen vanuit 
het perspectief van gespreid leiderschap. Dat is een voorwaarde om bewuste interactie met 
betrekking tot gespreid leiderschap te faciliteren. 



	  

22 
	  

Harris et al. (2007) hebben een review gemaakt van organisatieveranderingen in relatie tot 
gespreid leiderschap. Met betrekking tot het thema van kennisontwikkeling (een vorm van 
professionalisering) vermelden zij dat collegiale interactie de basis legt voor de ontwikkeling 
van gedeelde ideeën. Gespreid leiderschap, sociale cohesie en vertrouwen staan centraal bij 
de opbouw van kennis en expertise. Gespreid leiderschap creëert de mogelijkheid tot het 
optellen van menselijk kapitaal in de organisatie. Het samenvoegen van capaciteiten is een 
eigenschap van een groep of een netwerk van individuen die hun kennis en vaardigheden 
beschikbaar stellen om een doel te bereiken (Harris et al., 2007). Met andere woorden, door 
interactie en samenwerking tussen docenten en andere collega’s wordt kennis uitgewisseld 
en vergroot. Docenten kunnen zich effectiever professionaliseren door interactie en 
samenwerking. 
Harris et al. (2007) benoemen de voordelen van leergemeenschappen. In de literatuur 
vonden zij aanwijzingen dat het verleggen van leiderschapsverantwoordelijkheden van de 
schoolleider naar docenten een hefboom kan zijn voor de ontwikkeling van effectieve 
professionele leergemeenschappen. 
 
Puntsgewijs zijn de aanwijzingen voor richtlijnen: 
Voor de docent: 
- Om de professionalisering van de docent effectief te laten verlopen, doet de docent er 

goed aan om deel te nemen aan een groep binnen de organisatie die als doel heeft om 
(een deel van) zijn interessegebied te behandelen en verder uit te werken. De status van 
de groep kan formeel vastgelegd zijn of informeel bepaald. Hoewel deze richtlijn voor de 
hand lijkt te liggen, wordt ze hier geëxpliciteerd vanwege het belang van de 
aanwezigheid van interactie in gespreid leiderschap en professionalisering.  

- Eenmaal lid van een groep is het noodzakelijk dat de docent zich bewust is van het doel 
van de groep, van de verantwoordelijkheid van de groep, van zijn mogelijke rollen binnen 
de groep (leider en volger) en van de manieren om van rol te kunnen wisselen. Het 
begrip van deze processen helpen de docent om te reflecteren op zijn eigen bijdrage en 
zijn eigen wensen. 

- Om professionalisering van docenten effectief te laten verlopen binnen het perspectief 
van gespreid leiderschap, kunnen de docenten invulling geven aan de volgende 
processen (Harris et al., 2007): 

o Collegiale interactie, voor uitwisseling van gedachten, ideeën, wensen, meningen. 
o Uitwisseling van kennis en vaardigheden, om als groep een brede kennisbasis te 

bouwen. 
o Deelname aan en de ontwikkeling van leergemeenschappen binnen een buiten 

de organisatie, om kennisopbouw en – uitwisseling te faciliteren. 
o Vertrouwen als geleider van uitwisseling en als katalysator voor innovatief 

werkgedrag. 
o Sociale cohesie als verbindende factor tussen de groepsleden, als gevolg van 

gedeelde doelen. 
 
Voor de schoolorganisatie: 
- De schoolorganisatie nodigt docenten uit om op het gebied van onderwijs leiderschap te 

nemen op thema’s die voor de docenten van belang zijn. De leidinggevende gaat met de 
docenten in gesprek over de mogelijkheden van het perspectief van gespreid leiderschap 
om docenten (indien nodig) bewust te maken van hun mogelijkheden tot het uitoefenen 
van invloed. 

- De schoolorganisatie spreekt spelregels af met de docenten, zoals over doelen, 
subdoelen, verantwoordelijkheden, facilitering en rekenschap afleggen. 
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8. Leiderschap	  en	  ICT	  in	  het	  onderwijs	  
 
Na de behandeling van leiderschapsmodellen volgt de vraag welke gevolgen een bepaald 
leiderschapsmodel heeft op de praktische uitwerkingen van ICT-gebruik bij 
onderwijsorganisaties die het onderwijs willen innoveren? 
Het eerder genoemde Vier in balans model van Kennisnet (2013) wordt gebruikt bij de 
implementatie van ICT in het Nederlandse onderwijs. De bouwstenen van het Vier in balans 
model worden aan elkaar verbonden door middel van leiderschap (Kennisnet, 2013). Om die 
reden worden in deze paragraaf de bouwstenen van het Vier in balans model gebruikt als 
hulpmiddelen om de verwachte uitkomsten van leiderschapsmodellen te illustreren. 
Hieronder worden eerst de omschrijvingen van de vier bouwstenen aangehaald. Vervolgens 
worden de behandelde leiderschapsmodellen gekoppeld aan de bouwstenen en vertaald 
naar verschijningsvormen in de praktijk. In de vertaling worden de leiderschapsmodellen als 
theoretische stereotypen benaderd; niet als voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast ligt de 
nadruk op de betekenis van een bepaald leiderschapsmodel voor ICT-toepassing in het 
onderwijs op professionaliserende docenten. In Tabel 1 wordt een compact overzicht 
gepresenteerd van de vertaling van leiderschapsmodellen naar verschijningsvormen van ICT 
in de onderwijspraktijk. 
  
De bouwstenen van het vier in balans model worden als volgt omschreven (Kennisnet, 2013, 
p. 25): 
Visie: “De opvatting van een onderwijsinstelling over kwalitatief goed en doelmatig onderwijs, 
de wijze waarop de instelling dat wil realiseren en de plaats die ict daarbij inneemt. De visie 
omvat de overkoepelende ambities en gaat in op de rol van de medewerkers, de leerlingen 
en hun ouders en op de randvoorwaarden die nodig zijn om deze ambities te 
verwezenlijken.” 
Deskundigheid: ”De benodigde competenties van medewerkers om ict adequaat in te 
kunnen zetten. Het gaat om: 

-‐ ict-bekwaamheid van leraren: hun kennis en kunde en houding tegenover ict in zowel 
hun pedagogisch-didactisch handelen, het werken in de schoolcontext als hun eigen 
professionele ontwikkeling;  

-‐ de deskundigheid van managers en bestuurders om ict in te zetten om de ambities 
van de onderwijsinstelling te realiseren en medewerkers te faciliteren om ict-
bekwaam te worden; 

-‐ de deskundigheid van het onderwijsondersteunend personeel om ict te laten werken 
voor leerlingen, leraren en managers.” 

Inhoud en toepassingen: “De informatie, educatieve content en software die gebruikt worden 
in een onderwijsinstelling. Dit omvat:  

-‐ digitaal leermateriaal dat speciaal is gemaakt voor het onderwijs en algemene 
kennisbronnen; 

-‐ digitale stuur- en verantwoordingsinformatie; 
-‐ educatieve softwarepakketten en ict-systemen, zoals een elektronische 

leeromgeving, leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen; 
-‐ algemene kantoortoepassingen en apps, roosterpakketten en HRM-tools.” 

Infrastructuur: “De beschikbaarheid en kwaliteit van hardware, netwerken en connectiviteit 
binnen het onderwijs van de instelling. Daarbij gaat het om vaste en draadloze 
netwerkverbindingen, digitale schoolborden, bureaucomputers, laptops, tablets en mobiele 
telefoons, maar ook servers, internetverbindingen en clouddiensten. Infrastructuur omvat ook 
het beheer hiervan.” 
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Figuur 4: De bouwstenen van het Vier in balans model. Ontleend aan Kennisnet, 2013 
 
In het traditionele model van het heldenparadigma (Kessels, 2012; Hulsbos, 2013; Gronn, 
2002) is er alleen aandacht voor leiderschap van de formele leider. Gronn (2002) leent de 
woorden van Rost (1993, p. 70) om te omschrijven dat de visie op leiderschap uitgaande van 
één solistische leider vooral neerkomt op “leadership is basically doing what the leader wants 
done”. In het heldenparadigma weet de leider wat goed is voor de organisatie en voor haar 
belanghebbenden.  
Op basis van de behandelde literatuur is te verwachten dat de leider de visie ontwikkelt en 
de plaats van ICT in het onderwijsproces bepaalt. De leider ziet het gebruik van ICT in het 
onderwijs als een implementatievraagstuk; de relevante keuzes op de snijvlakken van ICT, 
pedagogie-didactiek en vakinhouden zijn immers al door hem gemaakt. De uitkomsten van 
het keuzeproces worden top-down gestuurd naar de docenten. De docenten 
professionaliseren op aanwijzing van de leider, die een formele of een niet-formele 
opleiding/training aanbiedt. Het doel van de opleiding/training is dat de docenten vertrouwd 
raken met de door de leider gekozen inhoud & toepassingen en de infrastructuur. De 
opleiding/training kent een vastomlijnd concreet doel en is derhalve off-site. Er is voor 
docenten weinig ruimte voor afwijkingen van de richtlijnen in het gebruik van de ICT-inhoud 
en –toepassingen in de praktijk. De specificaties van de ICT-infrastructuur zijn een keuze 
van de leider en het beheer wordt uitgevoerd door een ICT-functionaris.  
Zoals eerder aangegeven is er in het heldenparadigma nauwelijks aandacht voor volgers 
(Hulsbos, 2013; Yukl, 1999). De collegiale leiderschapsmodellen geven meer aandacht aan 
volgers. 
 
In het transformationele model kan leiderschap worden opgenomen door individuen die erin 
slagen anderen te inspireren (Hulsbos, 2013). De inspirerende leider geeft aandacht en 
vertrouwen, waarmee hij betrokkenheid en bekwaamheid bij de volgers sorteert. De 
onderliggende gedachte is dat de inspirerende leider de volgers motiveert door hen meer 
bewust te maken van het belang van hun taken in termen van organisatiedoelen en hen 
ertoe beweegt om in het belang van de organisatie te denken en zich te ontwikkelen (Yukl, 
1999). De inspirerende leider doet in één-op-één-processen een beroep op de medewerker 
om zijn visie ten uitvoer te brengen.  
Op basis van de behandelde literatuur van het transformationele leiderschapsmodel is te 
verwachten dat de inspirerende leider de visie op onderwijs ontwikkelt, inclusief de rol van 
ICT. De aanpak van ICT-deskundigheidsbevordering van de individuele docenten verloopt 
via één-op-één-processen, waarbij de inspirerende leider de volgers stuurt in de richting van 
zijn eigen visie. Yukl (1999) noemt als kritiekpunt op dit leiderschapsmodel de nadruk op de 
relatie tussen de leider en de individuele volger en daarmee het gebrek aan aandacht voor 
groepen en groepsprocessen. Een theoretisch gevolg van de nadruk op de relatie leider - 
individuele volger is een gemankeerde relatie tussen volgers, waardoor zich een gebrekkige 
uitwisseling tussen professionaliserende volgers voordoet. Voor wat betreft de status van 
professionalsering is er geen reden om aan te nemen dat er in het transformationele 
leiderschapsmodel gekozen wordt voor één of meer vormen als formeel, niet-formeel en 
informeel leren; elke vorm is in theorie mogelijk. Bij het kiezen van de inhoud & toepassingen 
worden de individuele docent-volgers geadviseerd door de inspirerende leider. Enige 
uniformiteit in de gekozen inhoud & toepassingen kan men derhalve verwachten. Een ander 
gevolg van de één-op-één-processen is te verwachten bij de keuze en het beheer van de 
ICT-infrastructuur. Er kan verwacht worden dat een ICT-functionaris de ICT-infrastructuur 
selecteert en beheert op advies van de inspirerende leider. Verder is er in theorie weinig 
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overleg met de docent-gebruikers. Het leiderschap ligt enkel bij de inspirerende leider, die 
leiderschap uitoefent via één-op-één-processen. 
 
Het participatieve leiderschapsmodel biedt meer organisatieleden de kans om leiderschap op 
te nemen (Hulsbos, 2013). De kritiek van Youngs (2013) op het participatieve 
leiderschapsmodel is dat de focus van participatief leiderschap zich beperkt tot een groep en 
zich niet uitstrekt over de organisatie als geheel. De focus op de groep betekent dat slechts 
een beperkt aantal individuen uit de organisatie invloed kan uitoefenen op de te maken 
keuzes ten aanzien van de afzonderlijke bouwstenen van het Vier in balans model.  
Op basis van de behandelde literatuur van het participatieve leiderschapsmodel wordt de 
visie ontwikkeld door één of meer individuen in de groep die daarvoor in aanmerking komt. 
De plaats van ICT in het onderwijsproces wordt voorgesteld door een groepslid dat op basis 
van affiniteit en ervaring leiderschap verwerft. In dit model is er geen aandacht voor de 
specifieke situatie (Yukl, 1999), hetgeen betekent dat de verdeling van leiderschap in theorie 
niet dynamisch is: met een verandering van de situatie is er, vanuit de theorie, geen andere 
oplossing dan dezelfde verdeling van leiderschap. De benadering van een veranderde 
situatie kan anders zijn dan in de oude situatie, maar in theorie blijft de verdeling van 
leiderschap gelijk volgens de lijnen van expertise en ervaring. De aanpak van de 
professionalisering van docenten kan per groep verschillen: afhankelijk van het verwerven en 
gunnen van leiderschap op deelgebieden in de afzonderlijke groepen. De vorm van 
professionalisering van docenten is in dit model naar verwachting vrij. De keuze voor inhoud 
& toepassingen is afhankelijk van de verdeling van leiderschap binnen de groep. Ook hierbij 
geldt dat de groepen onderling kunnen afwijken en dat een verandering van de situatie geen 
verandering van de verdeling van leiderschap betekent. De infrastructuur wordt geselecteerd 
en/of beheerd door degene(en) die leiderschap verwerft (verwerven) op dit gebied. 
 
In het model van gespreid leiderschap hebben individuen de mogelijkheid om leiderschap te 
verwerven en te gunnen. Dit model heeft wel de hele organisatie als aandachtsgebied (in 
tegenstelling tot het model van participatief leiderschap). Het gespreid leiderschapsmodel 
heeft daarnaast nog aandacht voor de situatie en voor de mogelijkheid dat de situatie 
verandert (Hulsbos, 2013). Organisatieleden kunnen leiderschap verwerven door het nemen 
van initiatieven en het uitoefenen van invloed op basis van ervaring en expertise, los van hun 
formele positie (Hulsbos et al., 2012). Met een verandering van de situatie kan derhalve de 
verdeling van leiderschap per onderwerp veranderen. In het model van gespreid leiderschap 
wordt de visie ontwikkeld door één of meer leden van de organisatie, afhankelijk van de 
actuele wisselwerking tussen situatie, ervaren professionele ruimte en formeel leiderschap. 
De professionalisering van docenten volgt geen vast patroon. Docenten kunnen zich als 
groep, als individu, formeel, niet-formeel of informeel professionaliseren, afhankelijk van de 
actuele vragen en de actuele verdeling van leiderschap. Keuzes ten aanzien van inhoud & 
toepassingen worden gemaakt aan de hand van de verdeling van leiderschap in de actuele 
situatie. Verschillen tussen docenten kunnen voorkomen. De infrastructuur wordt 
geselecteerd en/of beheerd door degene(en) die in de actuele situatie leiderschap verwerft 
(verwerven) op dit gebied. 
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Tabel 1: Overzicht van de vertaling van leiderschapsmodellen naar verschijningsvormen van 
ICT in de onderwijspraktijk, op basis van de behandelde literatuur. 

 Leiderschapsmodel 
Bouwstenen (uit het 
Vier in balans model) 

 Collegiale leiderschapsmodellen 

 Heldenparadigma Transformationeel 
leiderschapsmodel 

Participatief 
leiderschapsmodel 

Gespreid 
leiderschapsmodel 

Visie De visie wordt 
ontwikkeld door 
de formele leider.  
De plaats van ICT 
in het 
onderwijsproces 
wordt bepaald 
door de formele 
leider. 

De visie wordt 
ontwikkeld door 
een leider, een 
individu dat erin 
slaagt anderen te 
inspireren.  
De plaats van ICT 
in het 
onderwijsproces 
wordt 
aangedragen door 
de inspirerende 
leider. Volgers 
voelen zich 
betrokken bij hun 
eigen rol in dit 
proces. 

De visie wordt 
ontwikkeld door 
één of meer 
personen uit een 
groep.  
De plaats van ICT 
in het 
onderwijsproces 
wordt 
aangedragen door 
degene die 
leiderschap 
verwerft op dit 
gebied. 

Door één of meer 
leden van de 
organisatie, 
afhankelijk van de 
actuele 
wisselwerking 
tussen  situatie, 
ervaren 
professionele 
ruimte en formeel 
leiderschap. 
De plaats van ICT 
in het 
onderwijsproces 
wordt 
aangedragen door 
degene die in de 
actuele situatie 
leiderschap 
verwerft op dit 
gebied. 

Deskundigheid* 
(professionaliserende 
docenten) 

Bevorderen van 
de ICT-
deskundigheid. 
Op aanwijzing 
van de formele 
leider. 
Docenten leren 
formeel en niet-
formeel; off-site. 
 

De inspirerende 
leider stuurt de 
individuele volgers 
in hoe zij zich het 
beste kunnen 
professionaliseren. 
Docenten wisselen 
onderling geen 
kennis uit.  

De aanpak van de 
professionalisering 
van docenten kan 
tussen groepen 
verschillen; 
afhankelijk van het 
verwerven en 
gunnen van 
leiderschap op 
deelgebieden in 
de afzonderlijke 
groepen. 
Bijgevolg kunnen 
docenten op 
allerlei manieren 
en 
samenstellingen 
leren. 

De aanpak van de 
professionalisering 
van docenten kan  
verschillen; 
afhankelijk van het 
verwerven en 
gunnen van 
leiderschap op 
deelgebieden in 
de actuele situatie. 
Bijgevolg kunnen 
docenten op 
allerlei manieren 
en 
samenstellingen 
leren. 

Inhoud en 
toepassingen 

Geselecteerd 
door de formele 
leider, met het 
oog op een 
schoolbrede 
implementatie. 
Gebruik door 
docenten. 

Individuele 
docenten 
gebruiken inhoud 
en toepassingen; 
na adviezen van 
de inspirerende 
leider welke 
inhoud en 
toepassingen het 
beste te kiezen. 

Keuzes worden 
gemaakt aan de 
hand van de 
verdeling van 
leiderschap binnen 
de groep. 
Verschillen tussen 
groepen kunnen 
voorkomen. 

Keuzes worden 
gemaakt aan de 
hand van de 
verdeling van 
leiderschap in de 
actuele situatie. 
Verschillen tussen 
docenten kunnen 
voorkomen. 

Infrastructuur Geselecteerd 
door de formele 
leider, met het 
oog op een 

Geselecteerd en 
beheerd door de 
ICT-functionaris; 
na advies van de 

Geselecteerd 
en/of beheerd 
door degene(en) 
die leiderschap 

Geselecteerd 
en/of beheerd 
door degene(en) 
die in de actuele 
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schoolbrede 
implementatie. 
Beheerd door de 
ICT-functionaris. 

inspirerende 
leider, die 
aanwijzingen heeft 
gegeven welke 
infrastructuur het 
beste te kiezen. 
Geen afstemming 
met docent-
gebruikers. 

verwerft 
(verwerven) op dit 
gebied. 

situatie 
leiderschap 
verwerft 
(verwerven) op dit 
gebied. 

     
* De behandeling van de bouwsteen ‘deskundigheid’ beperkt zich hier tot de professionalisering van 
docenten. 
 
Het bovenstaande overzicht toont aan enerzijds leiderschapsmodellen met een top-down 
benadering en anderzijds  de modellen met meer ruimte voor alle organisatieleden. Eerder in 
dit stuk werd aangegeven dat docenten een onderwijsvernieuwing enkel zullen accepteren 
als die een antwoord geeft op vragen die henzelf bezighouden. Dat gezichtspunt vraagt juist 
niet om een top-down benadering en vanuit dat gezichtspunt bieden het participatieve 
leiderschapsmodel en het model van gespreid leiderschap de beste kansen voor 
onderwijsinnovatie door professionalisering van docenten.  
Ook eerder in dit stuk werd aangegeven dat het ICT-domein dynamisch is en dat wisselingen 
van toepassingen en inhoud van ICT in het onderwijs elkaar snel opvolgen. Van de 
genoemde leiderschapsmodellen geeft alleen het model van gespreid leiderschap aandacht 
aan veranderende situaties. Het model van gespreid leiderschap sluit aan op de dynamiek 
van ICT in het onderwijs en biedt daarmee een reden vanuit de vraag naar ICT-
onderwijsinnovaties om gespreid leiderschap in de praktijk nader te onderzoeken. 
 
De richtlijn voor organisaties die op basis van bovenstaande vertaling van literatuur naar 
praktijk gedestilleerd kan worden is de volgende: 

-‐ Overweeg om gespreid leiderschap toe te passen bij onderwijsinnovaties die 
gebruikmaken van ICT. Deze vorm van leiderschap kan acceptatie van de 
vernieuwing door docenten vergroten en kan een antwoord bieden op de dynamiek 
van ICT in combinatie met onderwijs. 

 
 

9. Richtlijnen	  voor	  professionalisering	  bijeen	  
In deze paragraaf zijn de richtlijnen ingekort en bijeengevoegd tot voorlopige aanwijzingen 
voor de effectieve professionalisering van docenten in het Voortgezet Onderwijs (VO) die 
hun onderwijs innoveren en daarbij gebruikmaken van ICT. De richtlijnen zijn in de 
voorgaande paragrafen opgesteld uitgaande van de behandelde literatuur betreffende 
gespreid leiderschap, professionele ruimte, professionalisering van docenten in het 
algemeen en op het vlak van ICT.  
 
Voorlopige richtlijnen voor de schoolorganisatie: 
- De schoolorganisatie heeft een heldere, uitgewerkte visie op onderwijs en op het gebruik 

van ICT daarin. 
- De schoolorganisatie nodigt docenten uit om op het gebied van onderwijs leiderschap te 

nemen op thema’s die voor de docenten van belang zijn.  
- De schoolorganisatie selecteert docenten die die meer geschikt zijn voor innovatie en die 

meer de neiging hebben om een grote professionele ruimte te ervaren.  
- De schoolorganisatie biedt de werknemer uitdaging. 
- De schoolleiding en de docenten stemmen af over de visie; over de nadere invulling van 

inhoud, technologie en didactiek en over de verdeling van verantwoordelijkheden. 
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- De schoolorganisatie stelt in overleg feitelijke professionele ruimte voor docenten vast; 
de school bepaalt spelregels met de docenten over bijvoorbeeld doelen, subdoelen, 
verantwoordelijkheden, facilitering en rekenschap afleggen.  

- De schoolorganisatie creëert een juiste cultuur om de veranderingen te ondersteunen, 
bijvoorbeeld door 

o De schoolorganisatie voorziet in een structuur met heldere doelen, participatie, 
samenwerking en sociale steun.  

o De schoolorganisatie biedt de professionaliserende medewerkers steun van de 
leidinggevende: supportive coaching (coachende stijl van leidinggeven).  

o De schoolorganisatie biedt de professionaliserende medewerkers vertrouwen van 
de leidinggevende. 

- De schoolorganisatie gaat in gesprek met docenten over hun attitude ten aanzien van het 
gebruik van ICT in het onderwijs en wijst op de mogelijkheden van ICT in het onderwijs.  

- De schoolorganisatie geeft de werknemer de mogelijkheid om werken en leren te 
combineren. 

- De schoolorganisatie faciliteert de docent met tijd, ondersteuning, middelen en de 
gelegenheid om kennis op te doen. 

- De schoolorganisatie biedt maatwerk; overleg tussen de schoolorganisatie en de 
individuele docent over de vraag wat voor de docent de ideale condities zijn om te 
kunnen professionaliseren.  

 
Voorlopige richtlijnen voor de professionaliserende docent: 
- De docent verbindt werken en leren, onder andere door nieuwe inzichten in de praktijk te 

brengen, te analyseren en te evalueren. 
- De docent koppelt het formele en/of niet-formele leren bij voorkeur aan het informele 

leren van alledag. 
- De docent leidt zijn eigen leervragen af uit datgene wat hem in zijn werk boeit en 

bezighoudt. 
- De docent geeft zijn eigen professionaliseringsproces vorm. 
- De docent neemt verantwoordelijkheid voor zijn veranderingen en zijn innovaties aan zijn 

werkpraktijk. 
- De docent wordt lid van een innovatieve en/of leergemeenschap binnen de organisatie.  
- De docent is zich bewust van het doel van de groep en van de verantwoordelijkheid die 

zijn lidmaatschap met zich meebrengt, soms als leider en soms als volger. 
- Binnen de groep geven de docenten invulling aan de volgende processen: 

o Collegiale interactie, voor uitwisseling van gedachten, ideeën, wensen, meningen. 
o Uitwisseling van kennis en vaardigheden, om als groep een brede kennisbasis te 

bouwen. 
o Deelname aan en de ontwikkeling van leergemeenschappen binnen en buiten de 

organisatie, om kennisopbouw en – uitwisseling te faciliteren. 
o Vertrouwen geven en verdienen, als geleider van uitwisseling en als katalysator 

voor innovatief werkgedrag. 
o Onderlinge steun geven en verdienen; sociale cohesie als verbindende factor 

tussen de groepsleden, als gevolg van gedeelde doelen. 
o Samenwerken met anderen binnen en buiten de eigen organisatie. 

- De docent bouwt aan de vergroting van zijn sociaal netwerk door interactie en 
uitwisseling.  

- De docent vergroot zijn gevoel van (ICT-)bekwaamheid door kennis en vaardigheden te 
ontwikkelen. Zo werkt hij aan zelfvertrouwen. 

- De docent hanteert het TPACK-model om zijn kennis te ontwikkelen. 
 
Afsluiting 
Het gebruik van de voorlopige richtlijnen is nog geen garantie voor succes. De richtlijnen zijn 
opgesteld op basis van een theoretische verkenning en zullen nog moeten worden 
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gevalideerd in de praktijk. Dat betekent dat een aantal van de richtlijnen geaccepteerd zullen 
worden, andere worden aangepast of zelfs verworpen. Voorlopig echter, geeft de literatuur 
aanwijzingen dat de toepassing van bovenstaande richtlijnen de effectieve 
professionalisering kan bevorderen van docenten in het VO die het onderwijs innoveren en 
daarbij gebruikmaken van ICT. 
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