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Inleiding 

Passend onderwijs staat voor de deur. En in de achterliggende jaren is één ding duidelijk 

geworden: “De centrale factor in de kwaliteit van het onderwijs is de leerkracht!”.  

Iedereen is het er over eens: De leerkracht doet er het allermeeste toe!  

Wat moet dit betekenen voor de maatregelen, die worden bedacht door bestuurders, 

directeuren, en coördinatoren Passend Onderwijs?  

 

Succesfactoren: Autonomie. 

Regelmatig laat ik mensen een filmpje zien over het Finse onderwijs. Na afloop van het 

filmpje, vraag ik wat de grootste succesfactor zou kunnen zijn. Altijd en eensgezind komt de 

factor ‘autonomie’ dan naar voren. De Finse onderwijzer is helemaal zelf verantwoordelijk 

voor de inrichting van het onderwijs. Er zijn geen toetsen en er is geen onderwijsinspectie 

zoals wij die in Nederland kennen.  

Het Finse onderwijs behoort tot het beste van Europa! Finse onderwijzers zorgen dus wel voor 

kwalitatief goed onderwijs. Ze zorgen er wel voor dat de kinderen ‘iets leren’. Ze hebben wel 

degelijk doelstellingen voor ogen, die gehaald moeten worden en realiseren die ook.  

 

Het belang van autonomie. 

Wat is die autonomie? En waarom is het belangrijk? De filosoof Peter Bieri zegt in zijn boekje 

“Hoe willen wij leven”: Wij willen zelf over de invulling van ons leven beschikken. Dat 

bepaalt voor een deel ons geluk. We willen niet dat iemand ons voorschrijft wat we moeten 

denken, zeggen en doen. Je kunt dus zeggen dat hoe meer anderen ons dagelijks gedrag 

beïnvloeden, hoe minder we het idee hebben dat we autonoom zijn. Hoe ongelukkiger we 

zijn. 

 

Autonomie en zelfsturing in het onderwijs 

Veel scholen zijn bezig met ‘opbrengstgericht werken’ en ‘groepsplannen’. Niet alle 

leerkrachten zijn daar over heel erg enthousiast. Leerkrachten (zij die iedere dag voor de klas 

staan) hebben het idee dat ze allerlei dingen moeten, zonder dat zij daar iets over te zeggen 

hebben. Vaak zien zij er het nut niet van in. Veel van de maatregelen leveren hen werk op, 

zonder dat het in hun ogen iets toevoegt aan de kwaliteit van wat ze iedere dag doen. 

 

Als leerkrachten zo belangrijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, zou het dan niet goed 

zijn om minsten hun bereidheid tot het uitvoeren van de verbetermaatregelen te verkennen? 

Zou het niet goed zijn deze maatregelen duidelijker te koppelen aan de kwaliteit van het 

onderwijs? En hoe moet dat dan? Wat vraagt dit van directeuren, ib’ers en leerkrachten? 

 

Wat is een academische opleiding? 

In Finland zijn alle leerkrachten academisch zijn opgeleid. Wat betekent dat? Wat is het 

wezen van een wetenschappelijke opleiding? Eigenlijk is dat zoeken. Finse onderwijzers zijn 

steeds op zoek naar het geven van (letterlijk) passend onderwijs. Ze vragen zich af:  

Welke maatregelen moet ik nemen om dit kind en deze groep optimaal te helpen?  

Wat kan ik anders doen dit kind meer kans te geven op een succesvolle schoolloopbaan? 

Welke kennis heb ik nodig om deze vragen (nog) beter te kunnen beantwoorden? 

 



Deze vragende en reflectieve houding vormt een wezenlijk onderdeel van het komen tot 

verbetering van het onderwijs en is ook de basis van autonomie. Als ik niet zelf mag nadenken 

en op basis daarvan beslissingen nemen ben ik niet autonoom in mijn vakmanschap. 

 

Je verantwoordelijkheid nemen leidt tot vertrouwen.  

De leerkracht is belangrijk hij zou autonoom moeten kunnen werken. Is dat alles? Komt het 

dan vanzelf goed met de resultaten? Waarom kan het Finse onderwijs zonder toetsen en 

inspectie? Wie controleert de Finse onderwijzers? Het antwoord is simpel: Dat doen zij zelf. 

Finse onderwijzers nemen de verantwoordelijkheid voor de inhoud-, de kwaliteit- en de 

opbrengst van hun onderwijs. Ze gaan zelf op zoek naar de oplossing voor de problemen die 

ze in de klas tegen komen. Op zoek naar literatuur, tips, onderwijsbehoeften en instrumenten 

om de kinderen dat te leren wat ze moeten leren. Wie autonoom wil zijn neemt 

verantwoordelijkheid. En wie verantwoordelijkheid neemt dwingt vertrouwen af. Autonomie – 

verantwoordelijkheid – vertrouwen, een drie-eenheid die tot succes leidt. Dat heet een 

professionele houding.  

 

Vakmanschap en professionaliteit. 

In het rapport ‘Leraar zijn’ van de Onderwijsraad (Onderwijsraad, maart 2013), wordt een 

oproep gedaan aan beleidsmakers en leraren om meer werk te maken van de professionele 

houding. De inspectie speelt schrijft in het rapport: “Professionalisering als gerichte opgave” 

dat het gaat om het creëren van professionele ruimte. Dat betekent zeggenschap van de 

leerkracht over z’n werk. Professionele ruimte betekent gedrag van schoolleiding en leraren, 

gericht op het leveren en verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Daarvoor probeer je 

steeds meer professional te worden. Dat heet ‘professionalisering’. 

 

Vakmanschap bestaat uit kennis (van gereedschap) en vaardigheden (om de instrumenten te 

gebruiken. Vakmanschap bestaat vooral ook uit een professionele houding (attitude, 

gerichtheid)  t.o.v. het eigen vak, een houding van zelf blijven leren. De wil om kennis en 

vaardigheden te ontwikkelen staat voorop. Houding is de basis. Kennis, vaardigheden en 

houding is een erkende tweede drieëenheid van professioneel handelen. 

 

Duurzame leerkracht als antwoord (zie www.duurzameleerkracht.nl) 

De IJsselgroep wil leerkrachten ondersteunen bij het zoeken naar autonomie en een 

professionele houding. Daarvoor is het project ‘Duurzame leerkracht ontwikkeld.  

 

• Duurzame leerkracht zorgt voor meer werkplezier en het verminderen van werkstress. 

Werkdruk neemt af als je je eigen keuzes maakt. Als je zelf kunt bepalen hoe jouw 

passend onderwijs er uit ziet.  

• Duurzame leerkracht daagt uit tot het werken met het doel voor ogen en binnen de 

kaders van wat we samen (als collega’s) hebben afgesproken. 

• Duurzame leerkracht daagt uit tot het kiezen van een houding van verantwoordelijkheid 

en (hernieuwd) werkplezier en leidt (minder) werkstress.  

• Duurzame leerkracht denkt na over resultaten, niet vanuit getallen en CITO toetsen, maar 

als doelgericht denken, vanuit eigen verantwoordelijkheid en de drive om goed onderwijs 

te geven. Onderwijs op basis van onderwijsbehoeften van de kinderen voor in je groep.  

• Duurzame leerkracht bestaat uit 3 a 4 hele dagen samen met collega’s nadenken en 

praten over het vak, over het besluit tot autonomie en verantwoordelijkheid.  

 

• Als duurzame leerkracht laat je zien dat je het besluit hebt genomen om je 

verantwoordelijkheid te nemen. Wie verantwoordelijkheid neemt kan rekenen op het 

vertrouwen van zijn leidinggevenden. Dat geeft pas echt plezier! 

 

Albert de Boer 

 

 


