In longitudinaal onderzoek van Bryk en Schneider
(2003) op meer dan 400 scholen voor primair onderwijs te Chicago komt naar voren dat ‘vertrouwen’
een aanjager is van schoolontwikkeling. Reinoud
Buijs legt de relatie tussen ‘vertrouwen’ en de Nederlandse onderwijsambitie. Hij benadrukt het belang van doelgericht samenwerken en samen leren.
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et is de ambitie van ons ministerie van onderwijs is
‘om bij de beste 5 onderwijssystemen van de wereld
te horen’. Op de PISA-ranking wel te verstaan! Dit is
nu niet direct een ambitie waar leraren enthousiast
van raken. Leraren zien graag dat leerlingen het goed doen
voor het vak en misschien zelfs geïnteresseerd raken en met
plezier naar de les komen.

Persen op resultaten
Maar die gestelde overheidsambitie is wel voelbaar in de
klas. De cognitieve component in de onderwijspraktijk voert
de boventoon ten koste van persoonlijke ontwikkeling en
sociale vorming van leerlingen (zie ook: Biesta, 2009). Een
waarschuwing van de inspectie maakt dat leidinggevenden
met checklists achter in de klas plaatsnemen en resultaatgesprekken gaan voeren. Doet de leraar wel die dingen waarvan
we weten dat ze werken? Als we niet oppassen wordt de
professional voor de klas geperst in een gestandaardiseerd
lesmodel en wordt de leraar verleid om cosmetisch te handelen: bij controle een beetje doen wat er op de checklist staat.
Een ander negatief effect van dit ‘persen op resultaten’ is
het ‘knijpen’ in de onderbouw. Leerlingen worden liever
naar het laagste niveau van de ‘dakpan’ geadviseerd, ook al
zouden ze wellicht meer in huis hebben. Uitval in de boven-

‘I have found that by trusting people until
they prove themselves unworthy of that
trust, a lot more happens’ Jim Burke
(uit: The Speed of trust, 2006)

bouw wordt hiermee voorkomen. De uitdaging van elke leraar
om ‘zoveel mogelijk’ uit een leerling te halen wordt hiermee
niet aangemoedigd.
De ambitie van ons ministerie geeft onbedoelde druk op de
verschillende lagen in het onderwijs en de speelruimte van
zowel de leraar als de leerling wordt gesaneerd. Een ‘mixed
blessing’, noemt Gert Biesta dat. Enerzijds krijgt de leraar de
erkenning dat hij/zij het verschil maakt. Maar tegelijkertijd
gaat iedereen wel heel goed op je letten…

Werk samen in vertrouwen aan verbetering
Hoe voorkom je ‘cosmetisch handelen’, werk je wel aan verbeteringen en behandel je de professional voor de klas ook echt
als professional? Door te weten wat professionals doet lopen.
Zo is creatieve spanning tussen visie en realiteit al iets dat
uitnodigt tot verdere ontwikkeling (Senge, 2009). En ook aandacht voor de kwaliteit van samenwerken – en dat willen leraren best als het ergens toe leidt - is van grote invloed (Fullan,
2013). Leraren die met elkaar onderzoeken waarom resultaten
tegenvallen of leerlingen niet gemotiveerd zijn, kunnen grote
stappen maken.
Zet een duidelijke koers uit en leer van en met elkaar in verschillende samenstellingen en op verschillende momenten, net als
in de klas: een leerling die weet wat hij moet leren en hoe hij dit
kan leren kan makkelijker eigenaar worden van het eigen leren.

In gesprek met een rector:
‘De koers is voor onze school duidelijk. We hebben vier thema’s,
die iedereen kent en waar zichtbaar aan gewerkt wordt: ’21eeeuwse vaardigheden’, ‘omgaan met de diversiteit in de klas’,
‘technologie ondersteunend aan het onderwijs’ en ‘leerlingmotivatie’. Als rector heb ik de rol gekregen van aanjager tot volger.
Ik word meegenomen in de ontwikkeling die het team maakt
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leert. Bryk en Schneider stellen vast dat leidinggevenden die
openstaan voor anderen, actief contact zoeken met ouders,
leraren en leerlingen door dit ‘voorleven van persoonlijk
contact’ een cultuur van respect en vertrouwen in de school
brengen. Dit is van grote invloed op ‘relationeel vertrouwen’.
Vakbekwaamheid
Heeft ieder vanuit zijn/haar rol de kwaliteit die nodig is om
zijn/haar vak goed uit te oefenen en levert dit ook de te verwachte resultaten op? (Covey, 2006) Op plekken waar twijfel
is over de vakbekwaamheid van de professional is vertrouwen in de organisatie niet mogelijk.
Persoonlijke integriteit
Zeg je wat je doet en doe je wat je zegt. Daarin ligt de integriteit van mensen. Een leraar vertelt wat zij denkt dat haar
‘succesvol’ maakt; ‘de leerlingen weten dat als ik iets zeg ik
het ook echt doe’. Franklin Covey onderscheidt in Speed of
trust (2006) een kwadrant met 4 essenties van persoonlijke
integriteit:
• Congruentie; doe je wat je zegt en zeg je wat je doet?
• Intentie; handel je vanuit een zuiver moreel-ethisch perspectief?
• Resultaten; zijn de resultaten naar verwachting?
• Kwaliteit; vakbekwaam voor wat je doet? (zie vakbekwaamheid)

op die vier thema’s. Mijn motto is ‘ik vertrouw iedereen totdat
het tegendeel bewezen is’, ik denk dat dat goed gewerkt heeft.’
Deze rector slaat de spijker op de kop; vertrouwen is een
aanjager van schoolontwikkeling. ‘Relationeel vertrouwen’
tussen leraren en leerlingen, leraren en ouders, leraren
onderling en tussen alle betrokkenen en de leidinggevenden heeft een positieve invloed op schoolontwikkeling
en daarmee op het leren van leerlingen. Leraren zijn met
andere leraren samen autonoom en de schoolleiding stuurt
vervolgens op deze gezamenlijke zelfsturing (Mentink,
2013). Vertrouwen betekent dus niet ‘elkaar met rust laten’,
vertrouwen zonder controle is naïef.

Vertrouwen is mogelijk als de koers duidelijk is, we respectvol met elkaar omgaan, iedereen bekwaam is in zijn/haar
vak, in verbinding staat met elkaar en handelt vanuit een
moreel-ethisch perspectief. Vertrouwen groeit als de ‘basiskwaliteit op orde’ is en als leren vooral samen doelgericht
leren is.
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Persoonlijk contact
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