
Leraarschap is mede-eigenaarschap 
Door Hans van Willegen, senior beleidsmedewerker VOS/ABB en bureaucoördinator Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) 

Op dezelfde dag waarop voorzitter Alexander Rinnooy Kan van de Tijdelijke 
Commissie Leraren zijn advies presenteert, komt de Onderwijsraad met de 
notitie ‘Leraarschap is eigenaarschap’. Deze notitie gaat over de positie van de 
onderwijsprofessional bij de nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Centraal staat 
de vraag hoe die positie organisatorisch beter gestalte kan krijgen en welke 
factoren van invloed zijn op het realiseren van een brede professionaliteit. 
 
Leraren zijn, vergeleken met de marktsector en andere overheidssectoren, over het 
algemeen tevreden over hun zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid die ze 
krijgen. De Onderwijsraad beschrijft dat de beeldvorming over de functie van docent 
en de samenwerking tussen schoolleider en leraar in de media negatiever wordt 
geschetst dan die in de werkelijkheid is. De Onderwijsraad is echter wel van mening 
dat er verbetering mogelijk en nodig is in de relatie tussen schoolleider en leraar. Dit 
vraagt volgens de Onderwijsraad iets van alle betrokkenen, niet in de laatste plaats 
van de leraar of de docent zelf. 

Nuancering 
Het rapport nuanceert het beeld van de allesbepalende schoolleiding die de leraren 
niet betrekt bij te nemen  besluiten. In het primair onderwijs komt het door de 
kleinschaligheid juist heel vaak voor dat het team betrokken wordt bij inhoudelijke 
beslissingen. 
 
Een terechte constatering is dat de positie van de leraar een belangrijke voorwaarde 
is voor diens betrokkenheid bij de school, bij het onderwijsproces en daarmee bij de 
kwaliteit van het geleverde onderwijs. Opvallend is dat er vooral wordt ingezoomd op 
de relatie tussen docent en schoolleider. De Onderwijsraad gaat wel in op de positie 
van docenten in het landelijk overleg. Deze rol is volgens de raad beperkt. Opvallend 
is dat de werknemersrol daar veel sterker is ontwikkeld dan de beroepsmatige rol. 
  
De Onderwijsraad geeft niet een inhoudelijke richting aan, maar gaat in op de 
strategie die moet helpen de gewenste richting te bereiken. Hierbij wordt aangesloten 
bij een van de taakonderdelen van de Tijdelijke Commissie Leraren, namelijk het 
aantrekkelijk maken van het leraarsberoep voor zittend en nieuw personeel. De 
ontwikkeling naar een volwaardige professionele positie en rol van de leraar binnen 
de school past hier bij.  
 
De raad is van mening dat dit in de vorm van projecten moet worden vormgegeven. 
De raad stelt voor te werken aan zes projecten:  

1. Beroepsverenigingen in nieuwe dimensies: er zou een Federatie van 
Beroepsverenigingen in het onderwijs moeten worden ontwikkeld die 
algemene normen en uitgangspunten voor de competentie van leraren 
ontwikkelt. De leraar zou een eed moeten afleggen op het leraarschap en 
door de federatie worden geregistreerd.  

2. De leraar gehoord: dit project zet in op effectieve vormen van betrokkenheid 
bij schoolprojecten  



3. De leraar in het vizier: hierbij gaat het om de betrokkenheid van docenten bij 
landelijke beleidsontwikkeling. Leraren zouden uitgenodigd moeten worden 
om een oordeel te geven over een publiek vraagstuk. 

4. Variëteit in stages in training in arbeid: studenten van lerarenopleidingen 
moeten tijdens hun opleiding al kennis maken met het onderwijsvak in al zijn 
verschijningsvormen, inclusief onderwijsmanagement en schoolleiderschap.  

5. Takencarrousel: in dit project zal worden gezocht naar aantrekkelijke 
verhoudingen tussen onderwijzen en managen in de context van de 
schoolorganisatie. Als voorbeeld hierbij wordt het roulerend leiderschap 
genoemd.  

6. Zelfbewust Eigenaarschap voor Leraren en Docenten (ZELDzaam): binnen dit 
project dienen vormen van eigenaarschap onderzocht te worden op 
haalbaarheid en te worden uitgeprobeerd. Concreet wordt hierbij gedacht aan 
de lerarencoöperatie en de onderwijsmaatschap. 

Oordeel 
VOS/ABB oordeelt in grote lijnen positief over dit rapport van de Onderwijsraad. Het 
ligt in het verlengde van het advies van de Tijdelijke Commissie Leraren. We zijn het 
met de Onderwijsraad eens dat de focus minder gericht moet zijn op de polarisatie 
tussen leraren en managers en meer op wat hen bindt. Overigens is het de 
waarneming van VOS/ABB dat die binding op veel scholen aanwezig is. Van de 
voorgestelde projecten zien wij minder in de takencarrousel. Van een schooldirecteur 
in het primair onderwijs wordt veel verwacht. Het is een ander vak dan dat van de 
leraar en het vereist specifieke competenties. De Onderwijsraad noemt de school in 
haar rapport een gemeenschap. Wij zijn van mening dat allen die deelnemen aan de 
gemeenschap, eigenaar zijn. Leraren zijn dus geen eigenaar maar mede-eigenaar. 


