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NEDERLANDSE SAMENVATTING 

(Dutch summary) 

 

 
Achtergrond 

In verschillende landen hebben scholen te maken met onderwijsvernieuwingen 

gericht op het verbeteren van de leerresultaten. Als gevolg van deze 

onderwijsvernieuwingen zijn scholen in toenemende mate verantwoordelijk 

voor de kwaliteit en resultaten van hun onderwijs en dienen zij hierover 

verantwoording af te leggen. Zo is in Nederland wettelijk vastgelegd aan welke 

criteria het curriculum en de onderwijskwaliteit moeten voldoen, wordt de 

kwaliteit van het onderwijs beoordeeld middels inspectiebezoeken, en is er 

sprake van toenemende competitie tussen scholen door publicatie van gegevens 

over de onderwijskwaliteit op het internet en in dagbladen. Het 

verantwoordelijk houden van scholen voor de kwaliteit van het onderwijs 

stimuleert scholen te blijven werken aan kwaliteitsverbetering, zo is de 

veronderstelling (Blok, Sleegers, & Karsten, 2008). 

In reactie op de wens van beleidsmakers en onderzoekers om meer 

gedifferentieerde wijzen van verantwoorden, is recent in Nederland het idee 

ontstaan van proportioneel toezicht. Dit idee van proportioneel toezicht is 

uitgewerkt in de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) uit 2003 en houdt in dat 

de intensiteit en frequentie van een inspectiebezoek afgestemd worden op de 

onderwijsresultaten en de kwaliteit van de schoolzelfevaluatie (Ehren & 

Visscher, 2008). De idee is dat scholen waarvan de onderwijsresultaten van 

voldoende niveau zijn en de schoolzelfevaluatie betrouwbare en valide 

informatie bevat over de indicatoren uit het toezichtskader van de Inspectie van 

het Onderwijs, beloond worden met minder of minder omvattende 

inspectiebezoeken. 

Een groot aantal indicatoren in het toezichtskader van de Inspectie van het 

Onderwijs verwijst naar gewenst lesgedrag (Inspectie van het Onderwijs, 2009) 

Schooleffectiviteitsonderzoek heeft laten zien dat kenmerken van effectieve 

instructie onder andere betrekking hebben op gestructureerd onderwijs door 

het stellen van duidelijke doelen, effectieve leertijd, hoge verwachtingen van 

leerlingen, goed klassenmanagement, en adequate controle van de 

leerprocessen en onderwijsresultaten (Creemers, 1994; Fraser, Walberg, Welch, 

& Hattie, 1987; Walberg, 1986; Wang, Haertel, & Walberg, 1993). Waar de 
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Inspectie van het Onderwijs bij de beoordeling van de kwaliteit van het 

onderwijs voornamelijk uitgaat van kenmerken van effectieve instructie, wijzen 

onderzoekers tevens op de waarde van constructivistische benaderingen van 

onderwijzen en leren. Constructivistische benaderingen van leren benadrukken 

het belang van een leeromgeving waarin de leerling actief deelneemt aan de les, 

in samenwerking en interactie met medeleerlingen, en in betekenisvolle 

contexten. Leerlingen kunnen zo hun kennis en vaardigheden toepassen in 

situaties buiten de school (de Kock, Sleegers, & Voeten, 2004; Shuell, 1996). 

 In toenemende mate hebben basisscholen in de bovenbouw te maken met 

een afname van de motivatie van leerlingen om te leren (Gottfried, Flemming, & 

Gottfried, 2011; Stoel, Peetsma, & Roeleveld, 2003). Als verklaring hiervoor 

wordt in de literatuur ondermeer gewezen op de gebrekkige aansluiting van wat 

leerlingen bezighoudt buiten schooltijd en hetgeen zij op school leren, en de 

omgeving waarin de leerstof aangeboden wordt. Met andere woorden, tijdens 

het schoolse leren wordt onvoldoende ingespeeld op de dagelijkse leefwereld en 

leerbehoeften van de leerlingen (Eccles & Midgley, 1989). Om de motivatie van 

leerlingen te verhogen, hebben scholen gezocht naar onderwijspraktijken die 

aansluiten bij hedendaagse opvattingen over leren en onderwijzen. Zo laat 

recent onderzoek zien dat leeromgevingen waarin zelfregulerend en activerend 

leren wordt gestimuleerd, rekening wordt gehouden met verschillen tussen 

leerlingen, en aangesloten wordt bij de belevingswereld van leerlingen, positieve 

effecten kunnen hebben op de motivatie en het leren van leerlingen (Johnson & 

Johnson, 1999; Krol, 2005; Oostdam, Peetsma, & Blok, 2007; Scheerens, 2008; 

Slavin, 1995; van der Linden, Eerkens, Schmidt, & Renshaw, 2000). 

Gegeven de situatie van afnemende motivatie van leerlingen en 

veranderende verantwoordingskaders, staan scholen voor de uitdaging de 

motivatie van leerlingen te verhogen en de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren. Hiervoor is het van belang dat scholen hun leraren stimuleren hun 

lespraktijk te verbeteren. Onderwijsonderzoek laat echter zien dat het 

veranderen van het lesgedrag van leraren een buitengewoon complexe 

aangelegenheid is (Fullan, 1991). Het werken aan de capaciteit van scholen om 

te veranderen wordt beschouwd als een belangrijke voorwaarde voor het om 

kunnen gaan met de continue stroom aan veranderingen en 

onderwijsvernieuwingen (Sleegers & Leithwood, 2010). Voor de assumptie die 

hieraan ten grondslag ligt, namelijk dat meer veranderingscapaciteit leidt tot 

betere lespraktijken en meer motivatie bij leerlingen om te leren, is tot dusver 

echter weinig evidentie gevonden of voor handen. 
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Doelstelling en onderzoeksvragen 

Met onderhavig onderzoeksproject willen we meer inzicht verkrijgen in de 

invloed van condities op school- en leerkrachtniveau op de lespraktijken van 

leraren en de motivatie van leerlingen om te leren. Hiertoe zijn als onderdeel 

van een longitudinaal onderzoeksproject vier empirische studies in het 

basisonderwijs uitgevoerd, waaraan zowel leraren als leerlingen deelnamen. 

Uitvoering van deze vier studies biedt de mogelijkheid een antwoord te 

formuleren op de volgende onderzoeksvragen: 

- Welk belang hebben de lespraktijken en de doelmatigheidsbeleving van 

leraren voor de motivatie van leerlingen om te leren? 

- Welke invloed hebben condities op school- en leraarniveau, te weten 

leiderschap, schoolorganisatorische condities, de motivatie en het leren van 

leraren op de lespraktijken van leraren? 

- Is er door de tijd heen sprake van ontwikkeling in de veranderingscapaciteit 

van scholen? 

- In welke mate kan de veranderingscapaciteit verschillen in de lespraktijken 

van leraren verklaren? 

 

In de hiernavolgende paragrafen worden de voornaamste bevindingen van de 

vier studies gepresenteerd en bediscussieerd. Tevens wordt een aantal 

suggesties gedaan voor vervolgonderzoek naar schoolverbetering, en worden 

implicaties benoemd voor schoolleiders en schoolbestuurders. 

 

Samenvatting van de voornaamste bevindingen 

In de eerste studie (hoofdstuk 2) is nagegaan in hoeverre de lespraktijken en 

doelmatigheidsbeleving van leraren van belang zijn voor de motivatie van 

leerlingen om te leren. Bij de motivatie van leerlingen ging het zowel om 

motivationele factoren (welbevinden in de klas en op school, zelfvertrouwen, 

intrinsieke motivatie, het stellen van taakdoelen en het vermijden van falen) als 

het gemotiveerde gedrag (inzet voor de school). Op basis van hedendaagse 

opvattingen over onderwijzen en leren ging het bij de lespraktijken van leraren 

in deze studie om de volgende aspecten: procesgerichte instructie, differentiatie 

tussen leerlingen, het aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen en 

samenwerkend leren. De resultaten van de regressieanalyses bevestigden de 

veronderstelling dat lespraktijken van leraren een positieve invloed kunnen 

hebben op de motivatie van leerlingen. Zo bleken drie van de vier aspecten van 

de lespraktijk een klein doch significant effect te hebben op motivationele 

factoren en gemotiveerd gedrag. Het laten aansluiten van de instructie bij de 
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belevingswereld van leerlingen kan hen aanzetten tot het stellen van taakdoelen 

gericht op het beheersen van de taak. Ook werd een positieve samenhang 

gevonden tussen samenwerkend leren en het welbevinden van leerlingen in de 

eigen klas. Tegenover deze positieve samenhangen staat dat procesgerichte 

instructie zowel het welbevinden van leerlingen op school als hun inzet kan 

doen afnemen. Deze bevinding suggereert dat afname van controle over het 

leerproces door de leraar ten gunste van het zelfregulerend leren van leerlingen 

niet bij voorbaat de motivatie van leerlingen verhoogt. Ten slotte lieten de 

resultaten van de eerste studie zien dat de doelmatigheidsbeleving van leraren 

een positieve invloed heeft op hun lespraktijken en, indirect, op de motivatie 

van leerlingen. Leraren met een positieve doelmatigheidsbeleving bleken meer 

hun lespraktijken vorm te geven naar constructivistische benaderingen van 

onderwijzen en leraren. Effecten van de doelmatigheidsbeleving van leraren op 

de motivatie van leerlingen bleken te lopen via de mate waarin leraren 

procesgerichte instructie en samenwerkend leren in hun lespraktijk laten 

terugkomen.  

In de tweede studie (hoofdstuk 3) is onderzoek verricht naar de 

betekenis van transformatief leiderschap (visie, individuele ondersteuning en 

intellectuele uitdaging), schoolorganisatorische condities (participatie van 

leraren in de besluitvorming, samenwerking tussen leraren en vertrouwen 

tussen leraren), motivatie van leraren (doelmatigheidsbeleving, 

overeenstemming tussen persoonlijke doelen en organisatiedoelen, 

onzekerheidstolerantie en welbevinden), en het door leraren ondernemen van 

professionele leeractiviteiten (op de hoogte blijven, en experimenteren en 

reflecteren) voor de lespraktijk van leraren. Resultaten van de toetsing van een 

structureel model op een databestand van 502 leraren van 32 Nederlandse 

basisscholen liet zien dat, zoals verondersteld, het ondernemen van 

professionele leeractiviteiten door leraren leidt tot ‘betere’ lespraktijken in 

termen van instructiekwaliteit. De doelmatigheidsbeleving van leraren bleek een 

belangrijke voorspeller voor de mate waarin leraren professionele 

leeractiviteiten ondernemen: een positieve doelmatigheidsbeleving leidt tot het 

ondernemen van meer professionele leeractiviteiten. Daarentegen bleek het 

welbevinden juist belemmerend te werken voor het professioneel leren van 

leraren. Wellicht ontbreekt bij leraren met een positief gevoel van welbevinden 

de motivatie om te werken aan de kwaliteit van hun lespraktijk. Daarnaast 

bleken de invloed van transformatief leiderschap en schoolorganisatorische 

condities op de doelmatigheidsbeleving en het leren van leraren te lopen via de 

mate waarin de persoonlijke doelen van leraren overeenstemmen met de 
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organisatiedoelen. Het initiëren van processen van visieontwikkeling door de 

schoolleider bleek een positieve invloed te hebben op de participatie van leraren 

in de besluitvorming en het zich eigen maken van de organisatiedoelen. Een 

andere dimensie van transformatief leiderschap, individuele aandacht en 

ondersteuning, bleek de participatie van leraren in de besluitvorming en hun 

gevoel van welbevinden te ondersteunen. Tegelijkertijd bleek deze dimensie de 

mate waarin leraren experimenteren met nieuwe werkvormen en reflecteren op 

het eigen functioneren tegen te werken. Intellectuele uitdaging door de 

schoolleider bleek de samenwerking en het vertrouwen tussen leraren als ook 

het zich op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen door leraren, te 

stimuleren. Het voorgaande maakt duidelijk dat het van belang is dat 

schoolleiders een verscheidenheid aan transformatieve leiderschapspraktijken 

vertonen om de kwaliteit van de lespraktijk van leraren te beïnvloeden. 

De derde studie (hoofdstuk 4) is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de 

ontwikkeling van veranderingscapaciteit door de tijd heen. 

Veranderingscapaciteit heeft betrekking op een geheel van condities op school- 

en leraarniveau dat het professioneel leren van leraren en het verbeteren van 

lespraktijken ondersteunt. Op basis van de resultaten van de tweede studie van 

dit proefschrift ging het daarbij om: dimensies van transformatief leiderschap, 

schoolorganisatorische condities (participatie in de besluitvorming en 

samenwerking tussen leraren), leraarmotivatie (doelmatigheidsbeleving en 

overeenstemming tussen persoonlijke doelen en organisatiedoelen), en het 

ondernemen van professionele leeractiviteiten door leraren (op de hoogte 

blijven, en experimenteren en reflecteren). Multilevel analyses op een 

databestand met zes meetmomenten (2003 t/m 2008) lieten zien dat over een 

periode van vijf jaar schoolleiders meer transformatief leiderschapsgedrag 

vertoonden, maar dat de motivatie van leraren en de mate waarin leraren 

professionele leeractiviteiten ondernemen nauwelijks toenamen. Gezien het feit 

dat de motivatie van leraren hun leren sterk beïnvloedt, kan het uitblijven van 

een toename in motivatie een mogelijke verklaring zijn voor het ontbreken van 

een toename van het professioneel leren van leraren. De resultaten lieten ook 

zien dat het voor scholen lastig is om over een periode van vijf jaar de aanwezige 

veranderingscapaciteit te behouden of te vergroten. Hoewel het merendeel van 

de condities een afname liet zien aan het begin van de studie, bleken 

voornamelijk condities op leraarniveau (motivatie en professioneel leren van 

leraren) aan het eind van de studie minder aanwezig te zijn dan aan het begin 

van de studie. 
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Met de vierde studie (hoofdstuk 5) is nagegaan of de lespraktijken van 

leraren veranderen door de tijd heen, en of deze veranderingen verklaard 

kunnen worden vanuit condities op schoolniveau (leiderschap en 

schoolorganisatorische condities) en leraarniveau (de motivatie en het leren van 

leraren). Lespraktijken verwezen daarbij naar het aansluiten bij de 

belevingswereld van leerlingen en samenwerkend leren tussen leerlingen, 

aangezien deze twee aspecten in de eerste studie van dit proefschrift de meeste 

variantie in de motivatie van leerlingen verklaarden. Op longitudinale data (vier 

meetmomenten) van 862 leraren van 32 Nederlandse basisscholen zijn de 

hypothesen getoetst dat lespraktijken van leraren door de tijd heen veranderen 

en dat dit verklaard kan worden vanuit de veranderingscapaciteit van scholen. 

Ook is nagegaan of condities op schoolniveau een significant effect hebben op 

ontwikkeling in condities op leraarniveau. Uit de resultaten bleek dat de 

lespraktijken van leraren inderdaad door de tijd heen veranderen, en dat deze 

verandering met name verklaard kan worden vanuit het professioneel leren van 

leraren (met name het experimenteren en reflecteren), de 

doelmatigheidsbeleving van leraren, en het zich eigen maken van de 

organisatiedoelen als persoonlijke doelen. Participatie van leraren in de 

besluitvorming en transformatief leiderschap van de schoolleider (visie en 

intellectuele uitdaging) bleken vooral samen te hangen met ontwikkeling in de 

motivatie van leraren. Intellectuele uitdaging door de schoolleider en 

samenwerking tussen leraren bleken van belang voor de mate waarin leraren 

professionele leeractiviteiten ondernemen, terwijl individuele ondersteuning en 

aandacht vanuit de schoolleider het professioneel leren van leraren juist bleek te 

belemmeren. 

 

Algemene conclusies en discussie 

Dit proefschrift bevat vier studies die een bijdrage leveren aan het vergroten van 

het inzicht in de invloed van veranderingscapaciteit op de lespraktijk van 

leraren en de motivatie van leerlingen. Een eerste conclusie is dat de wijze 

waarop leraren hun lespraktijken vormgeven invloed kan hebben op de 

motivatie van leerlingen om te leren. Door in hun lespraktijk aan te sluiten bij 

constructivistische benaderingen van leren, zoals het aansluiten bij de 

belevingswereld van leerlingen en het stimuleren van samenwerkend leren 

tussen leerlingen, kunnen leraren een positieve bijdrage leveren aan de 

motivatie van leerlingen. Leraren met een positieve doelmatigheidsbeleving 

blijken in hun lespraktijk meer aan te sluiten bij constructivistische 

benaderingen van leren dan leraren met een lage doelmatigheidsbeleving, en 
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hebben daardoor een positieve invloed op de motivatie van leerlingen. 

Aangezien relatief weinig variantie op klas- en schoolniveau werd gevonden in 

de motivatie van leerlingen, is het raadzaam in vervolgonderzoek ook andere 

leraar- en leerlinggerelateerde factoren mee te nemen, zoals verwachtingen van 

leraren bij leerlingen, geslacht en leeftijd van leraar en leerling, thuissituatie en 

onderwijsresultaten. 

Zowel op basis van de bevindingen van de tweede als vierde studie kan de 

conclusie worden getrokken dat het ondernemen van professionele 

leeractiviteiten en de motivatie van leraren de grootste voorspellers zijn voor 

verandering in de lespraktijken van leraren. Wat betreft het professioneel leren 

gaat het dan vooral om het experimenteren en reflecteren. Voor de motivatie 

van leraren geldt dat de doelmatigheidsbeleving het grootste effect heeft op 

veranderende lespraktijken. De mate van overeenstemming tussen de 

organisatiedoelen en persoonlijke doelen speelt een belangrijke bemiddelende 

rol bij de effecten van transformatieve leiderschapspraktijken van schoolleiders 

en schoolorganisatorische condities op de doelmatigheidsbeleving en het 

professioneel leren van leraren. 

De conclusie dat transformatieve leiderschapspraktijken een significante 

rol spelen bij schoolverbetering en onderwijsvernieuwing is niet nieuw 

(Leithwood et al., 1999; Leithwood & Sleegers, 2006). De resultaten van de in 

dit proefschrift beschreven studies bieden meer inzicht in de differentiële 

effecten van dimensies van transformatief leiderschap. Het initiëren van 

processen van visieontwikkeling draagt bij aan de participatie van leraren in de 

besluitvorming en daarmee hun identificatie met de organisatie. Leraren zijn 

hierdoor meer geneigd de doelen van de organisatie als hun persoonlijke doelen 

te beschouwen waardoor hun doelmatigheidsbeleving wordt bevorderd. Door 

het intellectueel uitdagen van leraren kunnen schoolleiders benadrukken dat 

schoolverbetering zowel een collectieve als individuele aangelegenheid is. 

Leraren voelen zich hierdoor meer gestimuleerd samen te werken met collega’s 

en zich professioneel te ontwikkelen door zich op de hoogte te houden van en te 

experimenteren met nieuwe ontwikkelingen en inzichten, en te reflecteren op 

het eigen functioneren. Hoewel individuele ondersteuning van leraren door 

schoolleiders een positieve invloed kan hebben op de participatie van leraren in 

de besluitvorming, blijkt dat deze dimensie van transformatief leiderschap ook 

een negatieve invloed kan hebben op de mate waarin leraren bereid zijn 

professionele leeractiviteiten te ondernemen. Waardering van de schoolleider 

voor opvattingen en praktijken van leraren anders dan de koers van de 

organisatie kan leraren blijkbaar ontmoedigen zich te professionaliseren. Het 
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voorgaande maakt duidelijk dat schoolleiders een belangrijke rol kunnen spelen 

bij het verbeteren van de lespraktijken van leraren door zich bewust te zijn van 

de rol die schoolorganisatorische condities kunnen spelen bij het beïnvloeden 

van de motivatie van leraren en hun professioneel leren. 

De meerjarige studies in dit proefschrift bevestigen het beeld dat het 

verbeteren van de lespraktijken van leraren in de richting van 

constructivistische praktijken een complexe aangelegenheid is. Een plausibele 

verklaring hiervoor kan zijn dat de mate waarin scholen beschikken over 

veranderingscapaciteit door de tijd heen nagenoeg gelijk blijft. Voornamelijk de 

motivatie van leraren en het ondernemen van professionele leeractiviteiten 

bleken na een aantal jaren nagenoeg gelijk gebleven te zijn. Ondanks de 

positieve effecten van transformatief leiderschap op de motivatie en het leren 

van leraren, en de bevinding dat dimensies van transformatief leiderschap zich 

door de tijd heen ontwikkelen, is na een aantal jaren de motivatie van leraren 

om zich in te zetten voor schoolverbetering of meer professionele 

leeractiviteiten te ondernemen niet toegenomen. Dit roept de vraag op welke 

factoren anders dan schoolorganisatorische condities van invloed zijn op de 

relaties tussen transformatief leiderschap enerzijds en de motivatie en het 

professioneel leren van leraren anderzijds. 

 

Implicaties 

Het in dit proefschrift gerapporteerde onderzoek levert een bijdrage aan de 

wetenschappelijke kennisbasis over de ontwikkeling van veranderingscapaciteit 

en de effecten ervan op de lespraktijk van leraren en de motivatie van 

leerlingen. Echter, toekomstig onderzoek naar de veranderingscapaciteit van 

scholen blijft nodig om de resultaten zoals beschreven in dit proefschrift te 

kunnen verifiëren en uit te diepen. In deze paragraaf doen we een aantal 

suggesties voor vervolgonderzoek en gaan we in op de implicaties voor 

schoolleiders en schoolbestuurders. 

In het verrichte onderzoek participeerde een groot aantal leerlingen en 

leraren van een relatief beperkt aantal scholen (N=32). Door in 

vervolgonderzoek uit te gaan van een groter aantal scholen kunnen complexe 

structurele vergelijkingsmodellen worden getoetst waarmee zicht kan worden 

gekregen op verschillen in ontwikkeling tussen scholen door de tijd heen. 

Daarnaast biedt een bestand met data van een groot aantal scholen de 

mogelijkheid patronen te ontdekken in de ontwikkeling van de 

veranderingscapaciteit van individuele scholen (bijvoorbeeld afname, stabiel en 

toename), en deze te relateren aan bijvoorbeeld de onderwijsresultaten. Waar in 
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dit proefschrift leiderschap is opgevat als de leiderschapspraktijken van de 

schoolleider zou in vervolgonderzoek een gedistribueerd perspectief op 

leiderschap gehanteerd kunnen worden. Dergelijk onderzoek biedt zicht op hoe 

binnen scholen het leiderschap is verspreid over verschillende actoren 

(bijvoorbeeld leden van het managementteam), en welke effecten gedistribueerd 

leiderschap kan hebben op schoolorganisatorische condities, de motivatie van 

leraren en het professioneel leren van leraren. Vervolgonderzoek zou tevens in 

kunnen gaan op de rol van schoolbestuurders in processen van 

schoolverbetering. Uit eerder onderzoek (Leithwood, 2010; Togneri & 

Anderson, 2003) blijkt dat scholen hogere onderwijsresultaten behalen als hun 

schoolbestuurders een sterke focus hebben op het primaire proces (bijvoorbeeld 

aandacht voor onderwijsresultaten, het curriculum en de kwaliteit van de 

instructie) en het creëren van de randvoorwaarden daarvoor (bijvoorbeeld 

professionele ontwikkeling van medewerkers en onderwijskundig leiderschap). 

Gelet op het belang van het werken aan de veranderingscapaciteit is het 

waardevol als men met vervolgonderzoek meer te weten komt over wat 

effectieve strategieën zijn voor schoolbestuurders om schoolteams te 

ondersteunen in het werken aan de veranderingscapaciteit van hun school. 

De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen van belang voor 

toekomstig onderzoek, maar kunnen tevens van betekenis zijn voor de 

dagelijkse praktijk van schoolleiders en schoolbestuurders. Zo zouden 

schoolleiders, meer dan nu het geval is, kwaliteitszorg moeten beschouwen 

vanuit het perspectief van schoolverbetering. Vanuit een dergelijk perspectief 

kunnen data over de onderwijsprestaties en de kwaliteit van het 

onderwijsleerproces worden ingezet voor kwaliteitsverbetering. Binnen het 

schoolteam voert men een dialoog over deze data om gezamenlijk te bepalen 

welke kwaliteit men als school nastreeft. Door leraren te laten reflecteren op 

data over hun eigen functioneren en hierover in gesprek te laten gaan met 

collega’s, worden zij zich bewust van de sterke en zwakke kanten van hun 

lespraktijk. Hierdoor ervaren zij wellicht eerder een gevoel van urgentie om hun 

lespraktijk te verbeteren en zullen zij gemotiveerder zijn zich in te zetten voor 

het bereiken van doelen uit bijvoorbeeld verbeterplannen dan wanneer bij hen 

het zicht op de onderwijskwaliteit en onderwijsprestaties ontbreekt. 

Zoals het voorgaande duidelijk maakt, kan naar ons idee het gebruik van 

data bijdragen aan de vergroting van de veranderingscapaciteit van scholen. In 

de praktijk worden data over het leiderschap van de schoolleider of het 

managementteam, de schoolorganisatorische condities, de motivatie en het 

professioneel leren van leraren echter zelden verzameld. Behalve dat data over 
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deze condities op school- en leraarniveau inzicht geven in de eigen 

veranderingscapaciteit, kan men vanuit dergelijke data ook op zoek gaan naar 

verklaringen voor een achterblijvende kwaliteit van de lespraktijk. Uit zowel het 

in dit proefschrift beschreven onderzoek als eerdere studies naar 

schoolverbetering blijken immers genoemde condities op school- en 

leraarniveau van invloed te zijn op de lespraktijk van leraren. Schoolbestuurders 

kunnen een belangrijke rol spelen door schoolleiders te stimuleren data over 

condities op school- en leraarniveau te verzamelen. Zo kunnen 

schoolbestuurders de schoolleiders informeren over het concept van 

veranderingscapaciteit, hen de instrumenten bieden om de 

veranderingscapaciteit in kaart te brengen, en ze ondersteunen bij het lezen en 

interpreteren van data. Gelet op de positieve effecten van transformatief 

leiderschap zouden schoolbestuurders daarnaast schoolleiders kunnen 

stimuleren hun leiderschap te ontwikkelen in de richting van transformatieve 

leiderschapspraktijken. Om dit te stimuleren, zouden schoolbestuurders 

programma’s gericht op leiderschapsontwikkeling en coaching van individuele 

schoolleiders kunnen initiëren en faciliteren. Op deze wijze kunnen 

schoolbestuurders, weliswaar indirect, ook een belangrijke bijdrage leveren aan 

de vergroting van de veranderingscapaciteit en daarmee aan de verbetering van 

de lespraktijken in hun scholen.  




