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Uit: Otter, M. den (2015). Voicing, geef leerlingen een stem (h.7, pp. 
82-90). Dordrecht: Instondo.  
 
 
 
Aanrader 8: De stem van de leerkracht 
 

De emancipatie van de schoolmeester – Theo Thijssen (1879 - 1943) 
 
Voicing en de stem van de leerkracht gaat over de leerkracht van de leerkracht vrij te 
maken door de binnenstem naar buiten te mogen laten weerklinken. Om bezieling in 
organisaties te creëren is het vrij maken en ruimte geven aan de passie en drijfveren  
van leerkrachten, het horen van de stem van hun ziel, van wezenlijk belang.   
Stevens (2014) geeft in het artikel ‘Wat gaan we doen? Van verlegenheid naar 
zelfbewuste verantwoording van de onderwijspraktijk’ een kritische reflectie op de 
huidige onderwijsontwikkeling, met de nieuwe orthodoxie van beheren en beheersen 
en competenties in plaats van professionals ontwikkelen. Hij noemt dit de oorzaak 
wat het onderwijs in verlegenheid heeft gebracht, waarbij de  ‘waaromvraag’ is 
vergeten. Hij geeft uitzichten voor nieuwe perspectieven, namelijk de vraag naar het 
mensbeeld en het legitimeren van de kwaliteit van het onderwijs in het menselijk 
professioneel kapitaal, waarbij leraren én leerlingen als full partners beschouwd 
moeten worden. Voorwaarde is de ontwikkeling van professioneel kapitaal, 
gekenmerkt door openheid en samenwerking.                                                                                                                 
Gert Biesta (2015) schrijft in ‘Het prachtige risico van onderwijs’ de uitdaging om 
emanciperen en participeren van leerkrachten existentieel in te zetten.Via zeven 
thema’s: scheppen, communicatie, lesgeven, leren, emancipatie, democratie en 
virtuositeit werkt hij zijn boodschap uit. Volgens Biesta kunnen we onderwijs niet 
(be)grijpen als een productieachtig proces, maar enkel als een kwetsbaar, complex 
en existentieel proces.                                                                                                   
Bovenstaande gedachten van Stevens en Biesta zijn een mooie inbedding voor deze 
aanrader: Voicing, de stem van de leerkracht, en het belang van zeggenschap in een 
cultuur van emanciperen en participeren op basis van democratische principes 
(gelijkheid en volwaardigheid van eenieder in die leergemeenschap). Het herstel van 
leren en ontwikkelen met ‘hart en ziel’ en het onderkennen van leerkrachten als 
volwaardige gesprekspartners die in professionele dialoog met elkaar de complexe 
dynamieken in het onderwijs doorgronden en continue willen verbeteren. Daarbij is 
kenniscirculatie en kennisontwikkeling met elkaar een wijze om al het geleerde te 
delen en op te tillen als kwaliteitsimpulsen voor de dagelijkse onderwijspraktijk. 
Hierover gaan de tools in deze aanrader.  
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Tool: Scaling  
Schaal jezelf in op onderstaande vragen, op een schaal van 0 – 100 % in de mate 
waarin de leerkracht ‘stem’ krijgt binnen de school. Onderscheid daarbij zoals het 
‘nu’ is en wat voor jezelf het ‘ideaal’ is.  
 
 
Leerkrachten als stemloze uitvoerder van beleid en praktijk  
 
Leerkrachten met volwaardige stem in beleid en praktijk 
 

Nu 
  ..% 
 
  ..% 

Ideaal 
..%  
 
..% 

Persoonlijk meesterschap en co-creëren  
 
De volgende tool is ontleend aan aanrader 2 ‘oog voor de dialoog’ en wordt in deze 
context, de stem van de leerkracht, emanciperen en participeren van leerkrachten, 
wat uitgewerkt wordt in persoonlijk meesterschap en co-creëren (School aan zet). 
Senge omschrijft persoonlijk meesterschap: als elk individu in de organisatie zich 
persoonlijk meester voelt, zich erkend voelt, invloed heeft en het gevoel heeft erbij te 
horen. Voor het bevorderen van een professionele cultuur is het van belang dat 
iedere professional gelegenheid krijgt om persoonlijk meesterschap te ontwikkelen. 
Vanuit dit persoonlijk meesterschap kunnen er ook condities gecreëerd worden om 
tot collectieve ambities te komen, door uitwisseling en respectvolle dialoog over 
elkaars ideeën, opvattingen en kwaliteiten. De eerste stap in onderstaande tool gaat 
over het ontdekken en bewust worden van het persoonlijke meesterschap, door het 
in contact komen met je innerlijke stem (stap 1). Daarna gaan professionals luisteren 
naar elkaar (stap 2), waarin eenieder ruimte voor volwaardig stemgeven krijgt. 
Hierover gaan ze met elkaar in gesprek en komen tot co-creatie. Wat verbindt ons, 
waarin onderscheiden we ons in het persoonlijk meesterschap. En hoe kunnen we 
met elkaar komen tot collectieve ambities, waarin iedereen zich (h)erkent en. 
  
 
Tool: Persoonlijk meesterschap en co-creatie  
 
 

 
 

Stap 1: Je innerlijke stem 
Schrijf op voor jezelf: 
Wat zegt jouw binnenstem over ……?   
(schrijf het eerste wat er in je opkomt) 
Wat wil je?  
Wat denk je?  
Wat voel je? 
Wat wil jij doen?   

 Stap 2: Eenieder stem geven 
Ieder lid van de groep mag zijn eigen stem 
geven. Ieder luistert naar elkaar met 
respect en laat de stem in volle waarde. 
Ieders perspectief krijgt waarde en 
betekenis.  
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Na iedere beurt wordt de stem in één of 
enkele sleutelwoorden in een cirkel weer 
gegeven. 

 

Stap 3: Meerstemmigheid 
Het perspectief van de afzonderlijke 
stemmen blijft bestaan (buitencirkels).                
Met de sleutelwoorden van de 
afzonderlijke stemmen wordt de dialoog 
opgestart: perspectieven worden 
uitgewisseld en leidt tot collectieve 
ambities in de binnencirkel.  Het op deze 
wijze co-creëren, leidt tot  met 
‘meerstemmigheid’ en collectiviteit.  
Voorwaarde is dat ieder zijn eigen stem 
nog (h)erkent in de gemeenschappelijke 
stemgeving die je met elkaar in de 
middelste cirkel beschrijft. De 
sleutelwoorden van de afzonderlijke 
stemmen kunnen hierbij helpend zijn.  

 
Bij het ontwikkelen van persoonlijk meesterschap en co-creatie gaat de voorkeur uit 
naar het voeren van de dialoog, als een collectief proces waarin ruimte is voor 
persoonlijke overtuigingen om van daaruit samen te zoeken naar wat je als groep 
aan elkaar bindt. Op deze wijze kun je komen tot collectieve waarden en doelen voor 
de organisatie.  
 

Discussie Dialoog 
Overtuigen 
 
Eigen mening staat voorop 
 
Ongelijk van de ander aantonen  
 

Luisteren (zonder oordeel) 
 
Samen onderzoeken en (door)vragen 
 
Gedeeld inzicht ontwikkelen  

  
 
Deze tool kan in vele onderwijscontexten gehanteerd worden: bij het formuleren van 
visie, waarden en missie; bij beslissingen op de werkvloer; bij het bespreken van 
dilemma’s, bij het oplossen van gedrag- of leerproblemen.  
 
 
Tool: Persoonlijk meesterschap en Professioneel portfolio 
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Hoe ontwikkel je persoonlijk meesterschap bij professionals (leerkrachten, 
begeleiders, managers) en welke instrumenten ‘tools’ kun je daarbij gebruiken?         
In aanrader 3 ‘voicing en leren’ is de tool Mijn Portret aangereikt. Binnen de context 
van de stem van de leerkracht wordt met onderstaande tool een soortgelijk 
instrument aangereikt. Het is een digitaal portfolio, waarin professionals cyclisch en 
planmatig hun eigen persoonlijke passies en professionele ontwikkeling gestalte 
kunnen geven en van daaruit eigenaar worden van hun professie en voor zichzelf 
kunnen vaststellen wat ‘persoonlijk meesterschap’ voor ieder individu betekent.  
Persoonlijk meesterschap definieren we als het meester zijn, eigenaar zijn over je 
eigen persoonlijke- en professionele ontwikkeling, waarbij je bewustzijn ontwikkelt 
over: passies en drijfveren, krachten en (kern)kwaliteiten, professionele ontwikkeling, 
opbrengsten en resultaten wat tezamen bewustzijn en zelfinzicht bevordert. Op deze 
wijze geeft de professional voortdurend eigen stem en inkleuring aan zichzelf.  
Als begeleider of management kun je condities creëren waarin de stem van de 
leerkracht leidt tot meerstemmigheid en uitwisseling. Hiervoor moet er dan ruimte en 
tijd gefaciliteerd worden om professionaliseren in de zin van persoonlijk 
meesterschap en co-creatie in werkbijeenkomsten op te nemen.                        
Onderstaande tool ‘Mijn portret’ voor het ontwikkelen van persoonlijk meesterschap 
en de stem van de leerkracht hierin.  
 
Tool: Mijn portret: persoonlijk meesterschap  
 
 
 
 

 
 

1. Ik 
De ‘ik’-map in het portret is om het persoonlijk en professioneel biografisch 

perspectief van de leerkracht in beeld te brengen. Tevens is het een groei-

document van ontdekkingen die bijdragen aan zelfkennis en zelfinzicht.                                       

Mogelijke thema’s: 

opbren
gsten  Bekwaam 

SamenPOP 

Talent kennis 

Ik
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• Ik-portret: typeren van jezelf als persoon en professional 

• Foto’s van belangrijke ervaringen en gebeurtenissen (optie: klassenfoto’s) 

• Passies en talenten  

• Leren en leven: het verbinden van passies in leven en leren met leraarschap   
 

2. Bekwaam  
In deze map bouwt de leerkracht zijn digitale bekwaamheidsdossier op.  

Mogelijke thema’s : 

• Bekwaamheidsregistratie (b.v. startbekwaam, beroepsbekwaam, diploma’s) 

• Certificaten en bewijsvoering professionalisering (b.v. cursussen, trainingen) 

• Bekwaamheidsonderhoud: overzicht van professionaliseringsactiviteiten  

• Bekwamen: wensen voor scholing en professionalisering in (nabije) 

toekomst 

• Competentieprofiel en –ontwikkeling als cyclisch proces   

 
3. Opbrengsten 

In dit portret-deel verzamelen leerkrachten resultaatgegevens van hun inzet.   

Mogelijke thema’s: 

• Opbrengsten: leerresultaten van de groep, met analyses en verbeterplannen  

• Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek  

• Zelfscans: b.v. sociogram, management-skills, mediawijs, efficiëntie 

• Teamleren: instrumenten als Belbin, insight discovery e.a.  

 
4. Samen 

In dit portretdeel borgt de leerkracht opbrengsten van samenwerkingsactiviteiten. 

Mogelijke thema’s:  

• Teamleren en intervisie 

• Collegiale consultatie 

• Peer review 

• Netwerkleren en kennisteams   

 
5. Kennis 
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In dit portret-deel verzamelt de leerkracht opbrengsten vanuit het werken aan 

kennisontwikkeling, -verdieping en constructie. De kennis die een leerkracht 

ontwikkelt kan gaan over generieke kennis en vaardigheden. Als een school werkt 

met kennisteams kan het ook een borging zijn van de expertise-ontwikkeling op 

één specifiek kennisgebied.  

Mogelijke thema’s:  

• Kennis over leren 

• Kennis over gedrag en pedagogisch handelen 

• Kennis op expertise-thema 

• Kennis….. 

 
 

6. Kansen voor talent  
In dit portret-deel worden thema’s voor talentontwikkeling verzameld.    

Mogelijke thema’s:   

• Mijn eigen spiegel: wat leer ik over mezelf en wat doe ik hiermee? 

• Spiegelen: wat leer ik van anderen en wat doe ik hiermee?  

• Zelfkennis ontwikkelen – kansen voor talenten en passies laten groeien 

  
 

Professionele leergemeenschappen  

In het kader van voicing en de stem van de leerkracht is er de verbindende kracht 
van meerstemmigheid creëren en cultiveren. Verbiest spreekt van een professionele 
leergemeenschap, waarin professionals actief, reflectief en samenwerkend leren en 
werken aan onderwijsontwikkeling. Peter Senge verbindt dit leren van en met elkaar 
aan de lerende organisatie, waarbij hij vijf pijlers als uitgangspunt neemt: bouwen 
aan een gemeenschappelijke visie (1), stimuleren van persoonlijk meesterschap (2), 
omgaan met mentale modellen (3), teamleren (4) en systeemdenken (5).                          
De combinatie van het streven naar een professionele leercultuur en een lerende 
organisatie wordt in onderstaande tool vertaald als het streven naar integrale 
schoolontwikkeling. Een lerende organisatie met een duurzame verbetercultuur kan 
ontstaan als iedereen in de organisatie eenzelfde ontwikkeling nastreeft. Om dit na te 
streven worden de wielen van Fullan (1990) als instrument aangereikt. Fullan stelt 
onderwijs- en organisatieontwikkeling voor als tandraderen. Als je het systeem wilt 
verbeteren, zul je alle lagen in de organisatie met elkaar mee moeten laten bewegen 
om tot duurzame verandering en kwaliteitsontwikkeling te komen. De wielen kunnen 
op iedere laag starten, maar moeten een verbinding maken met de andere lagen in 
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de organisatie. Onderstaande tool geeft een mogelijkheid om praktijk-, professionele- 
en organisatieontwikkeling als een organisch systeem aan te vliegen.    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tool: Integrale schoolontwikkeling – De wielen van Fullan 
 

 
 
Thema voor ontwikkeling:  
 
Doelen en gewenste opbrengsten (in ieder wiel en in samenhang tussen 
wielen): 
 
 
1. De lerende  
leerling 

2. Leren  
in de klas 
 

3. De lerende  
leerkracht 

  

4. Het lerende  
team / begeleider 

  
 

5. De lerende  
organisatie / 
schoolleider  

Zelfkennis                     
Opbrengsten                 
Talenten 
Leren leren   
……. 
 

Inhouden  
Instructie  
Management  
Interactie  
…….. 

Werkconcept 
Onderzoeken 
Reflectie 
Samenwerken 
……….  

Collectieve ambitie 
Teamleren  
Verbetercultuur 
Samenhang zien 
…… 

Onderwijskundig 
leiderschap 
Resultaatgericht 
Human resources  
managen 
…… 
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Een praktijkvoorbeeld van integrale schoolontwikkeling (ISO) 
 

                      
 
Op een basisschool wil men gaan werken met kennisteams. Het streven is om op 
ieder inhoudelijk kennisdomein collega’s samen te laten werken en ze door te laten 
groeien als experts op dat kennisgebied. Leerkrachten mogen één kennisthema 
kiezen wat het dichtste ligt bij eigen passie en kwaliteiten.  De stappen die gezet 
zijn: 
1. De schoolleider en organisatie heeft een kader voor kennisgebieden ontwikkeld.  
2. De intern begeleider wordt procesbegeleider en monitort de kennisteams 
3. Leerkrachten werken samen om eigen kennisteam te legitimeren en te 
ontwikkelen 
4. Leerkrachten werken met beeldcoaching in leerteams voor (zelf)reflectie,                    
.   (zelf)onderzoek en kansen voor ontwikkeling in leerkrachtvaardigheden in de 
klas 
5. Leerlingen krijgen steeds verdergaand onderwijs op maat met eigen portfolio   
 
In een kennisteam zitten collega’s uit iedere bouw, waardoor er doorgaande 
kennislijnen ontwikkeld kunnen worden in de school. Als het gaat om de ‘focus’ van 
de kennisteams, is er vanuit ieder kennisteam één kenniscoördinator die nauw 
samenwerken met de interne begeleider en samen doelen voor een jaar 
vaststellen. Voorbeeld van doelen op deze school met kennisteams: 
1e jaar: doorgaande leerlijnen per kennisgebied van groep 1-8 
2e jaar: leeropbrengsten per kennisgebied en vaststellen meetinstrumenten 
3e jaar: ambities, doelen en opbrengsten met kennisteam voor schoolplan 2015-
2019 
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Ervaringen in de school:  
 
Leerkrachten worden uitgedaagd om vanuit persoonlijke kwaliteiten en 

interessegebieden het onderwijs op een hoger plan te tillen”. P. Spooren: 

kwaliteitsmedewerker (Bs Het Palet) 

 
“Iedere leraar is nu ‘kennis-medewerker” 

G. Smetsers: directeur (Bs het Palet) 
 
 
Samen weet je veel!                                                                                   
Een betrokken kennisgroep, die samen ergens naartoe wil. Samen werk je aan 
visie, beleid, leerdoelen en leerlijnen.” A. Pasmans: lerares en bouwcoördinator 
(Bs Het Palet) 
 

 
 

 

Kennisnetwerken in de school  

Mak en van den Burg (2011) hebben in hun werk ‘teamprofessionalisering, bouwen 
aan een kennisnetwerk in school’ handreikingen gegeven om tot kennisteam te 
komen in en om de school. Dit is in onderstaande tool vertaald als een werkwijze 
waarin ieder teamlid kennismedewerker wordt en het hele team met elkaar een 
kennisteam vormt. Op deze wijze kan er een verbinding gemaakt worden tussen 
persoonlijk meesterschap, co-creëren en collectieve ambities. Het bevordert team- 
professionalisering op een planmatige wijze en je ontwikkelt  gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid voor onderwijskwaliteit en –ontwikkeling. Kennisteams bieden 
kansen om te komen tot interactief kennis ontwikkelen en –delen. De stem van de 
leerkracht doet er in een kennisteam wezenlijk toe en door de samenwerking creëer 
je ook meerstemmigheid.                                                                                                    
De interne begeleider kan met een kennisnetwerk, bouwen aan ‘team-kracht’ en 
bijdragen aan de ontwikkeling van expertise in teams, met als streven dat in ieder 
team iedere expertise vertegenwoordigd is (b.v. taal-, reken-, gedrags-, 
begaafdheidsspecialist en ook experts op het gebied van kunst en cultuur). Dit vraagt 
wel een veranderende rolneming van de interne begeleider. Ze is niet langer zelf de 
expert op alle inhouden, maar meer een ‘kennismonitor’ die kennis laat circuleren. 
Daarmee komt ze meer in de rol van procesbegeleider, die de motor en katalysator is 
voor onderwijsontwikkeling, resultaten en professionalisering van het team door 
collectieve en gedeelde kennis op te bouwen, met álle teamleden. 

 

Tool : een kennisteam in de school  
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Kennisteams op thema 

  1-2 3-4 5-6 7-8 IB Directie Ouders Per. 

1. Rekenen   
 
 
 

       

2. Taal 
Lezen  
Spelling 
Engels 

        

3. Wereld oriëntatie 
Wereldoriëntatie 
Verkeer 
Wetenschap  
Techniek 

        

4. Cultuureducatie  
Creatief beeldend 
Muzisch; muziek, dans 
Cultuur/kunst 

        

6. SEO / Identiteit 
Levensbeschouwing 
Seksuele educatie 
 

        

7. Grove motoriek 
Bewegingsonderwijs 
Buiten spelen 

        

8. Fijne motoriek 
 

        

8. Rapportage 
LOVS 
Portfolio 
HOREB 
rappporten 

        

 
 

 

In kennisteams in de school komen persoonlijk meesterschap, collectieve ambities 
en integrale schoolontwikkeling samen. Het is de kunst van de schoolleider en de 
interne begeleider om vanuit deze structuur goed te monitoren op welke wijze inhoud 
en samenwerken het hoogst mogelijke rendement kan opleveren voor zowel de 
lerende professional als de kwaliteit van het onderwijs. Een kunst en een kunde! 

 

Netwerkleren en kennisnetwerken om de school  

Bovenstaande is een instrument om de stem van de leerkracht stem te geven in een 
organisatie op basis van emanciperen en participeren: volwaardig bestaan, ertoe 
doen en meedoen. Kennisnetwerken in de school kunnen uitgebreid worden met de 
kennisnetwerken buiten de school en in het bevorderen van netwerkleren.                
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Wielinga (2001) spreekt over relatienetwerken. Hij stelt de wereld voor als een levend 
organisme, als ecosystemen. Iedere professional is de spin in zijn eigen kennis-web.  

    

 

In samenwerkende systemen worden netwerken geweven, met daarbinnen 
weer andere netwerken. Het kenmerk van deze netwerken is dat ze 
structureel een koppeling hebben met elkaar, gevoelig (sensitief) zijn voor 
elkaar en reagerend (responsief) op elkaar. Om het welbevinden en de 
betrokkenheid van een ieder zo hoog mogelijk te krijgen, is ‘verbondenheid’ 
onontbeerlijk. Het is de letterlijke verbinding tussen de netwerken, die door 
interactief samenwerken gestalte krijgt Wielinga (2001). Netwerken als levend wezen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://ramireziblog.wordpress.com/tag/spin/&ei=5Xd1VaGxHMOuUaqvgogM&bvm=bv.95039771,d.ZGU&psig=AFQjCNGD3OTndrwX1La5csAqpOtIfA_xPQ&ust=1433848155866567
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://arc-co.nl/diensten/bouw-en-projectmanagement/&ei=5Xd1VaGxHMOuUaqvgogM&bvm=bv.95039771,d.ZGU&psig=AFQjCNGD3OTndrwX1La5csAqpOtIfA_xPQ&ust=1433848155866567

