
Gebruik maken van  
kwaliteiten en expertise  
in de school 
Kwaliteitskaart voor schoolleiders



Voor welke  
praktijkvragen geeft  
deze kaart handvatten?
• Hoe zorg ik ervoor dat leraren er niet alleen voor  

staan bij passend onderwijs? 

• Hoe zorg ik er voor dat leraren elkaar vragen stellen  

bij het vormgeven van passend onderwijs?

• Hoe zorg ik ervoor dat leraren al hun kwaliteiten  

en expertise kunnen inzetten?

• Hoe zorg ik voor een inclusief en veilig klimaat in het team?
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* Omwille van de leesbaarheid spreken we over leraren, maar we bedoelen hiermee alle onderwijsprofessionals



Waarom is het benutten van alle kwaliteit en expertise 
van leraren belangrijk? 
Passend onderwijs vraagt veel van leraren. Het is niet eenvoudig om aan alle 

onderwijsbehoeften van leerlingen tegemoet te komen, vooral als er sprake is 

van meer complexe problematiek. Belangrijk is dan dat leraren er niet alleen 

voor staan. Het is voor hen onmogelijk om expertise te hebben op alle gebieden. 

Tegelijkertijd zijn er in veel teams steeds meer leraren die een cursus of (master) 

opleiding hebben gevolgd of zich hebben verdiept in een bepaald thema of 

ervaringsdeskundig zijn. Het delen van specifieke kennis en vaardigheden binnen 

het team kan leiden tot een grotere individuele en collectieve expertise, waardoor 

leraren beter kunnen inspelen op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. 

Als leraren gebruik maken van elkaars expertise en elkaar ondersteunen, 

kunnen zij veel meer aan. Hiervoor is het van belang dat ze zich gezamenlijk 

verantwoordelijk voelen voor het onderwijs en de (te behalen) resultaten. 

Wat is nodig om kwaliteiten en expertise goed te benutten?
Om ervoor te zorgen dat leraren gebruik maken van elkaars kwaliteiten 

en expertise, is het belangrijk om met leraren het belang te bespreken van 

samenwerking en van een divers samengesteld team. Door te leren van elkaars 

perspectieven en inzichten en elkaar om hulp en feedback te vragen kunnen zij 

beter tegemoet komen aan onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit vraagt het 

open staan voor andere zienswijzen en de bereidheid om iets een keer op een 

andere manier te doen: bij een ‘zo doen we het hier altijd’-mentaliteit is het 

niet mogelijk om alle expertise te benutten. Een voorwaarde voor onderlinge 

uitwisseling van expertise en kennis is een psychologisch veilig klimaat. Wanneer 

leraren zich veilig weten, zijn ze eerder geneigd te willen leren van en met elkaar. 

Als deze basis aanwezig is, kunnen de volgende stappen je verder helpen bij 

het optimaal benutten van kwaliteiten en expertise. 

De volgende stappen kunnen je helpen om interprofessionele samenwerking 

vorm te geven.

Stap 1
In beeld brengen 
van beschikbare 
expertise en 
ambities 

Eerst breng je in beeld welke expertise in het team aanwezig is. Dit kan bijvoorbeeld met 

een korte vragenlijst, waarin je vraagt naar opleidingen, cursussen, zelfstudie, ervaring 

en affiniteit. Het gaat daarbij niet alleen om vakinhoudelijke expertise, maar ook om 

kwaliteiten als organisatievermogen, voeren van oudergesprekken, ICT-vaardigheden, 

omgaan met leerlingen met complex gedrag, etc. Ga ook met de leraar in gesprek over 

hun interesses en ambities. Als je werkt in een kindcentrum, neem dan ook de expertise 

van medewerkers van de kinderopvang en buitenschoolse opvang mee. Ook ouders 

hebben wellicht expertise die ze zouden willen inzetten en wellicht is er sprake van 

bovenschoolse experts waar je gebruik van kan maken. Op deze manier krijg je in beeld 

welke expertise in school aanwezig is en welke expertise ontbreekt, maar die in het kader 

van passend onderwijs toch belangrijk is. Zijn er leraren die affiniteit hebben met dat 

thema en zich zouden willen doorontwikkelen tot expert, bijvoorbeeld door zich hier 

verder in te verdiepen en/of een opleiding te volgen? Wanneer je dit hebt verzameld, 

bespreek je de aanwezige expertise met het team in het licht van de doelstellingen en 

ambities van de school en de schoolpopulatie. Aan het einde van deze stap heb je in beeld 

welke expertise je in huis hebt en wat nog ontbreekt maar wel wenselijk is.
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Stap 2
Maak gebruik van de  
expertise in de school

Leraren met specifieke expertise op een bepaald 

thema, kun je de rol geven van projectleider, 

kartrekker of coördinator bij innovaties op dit 

thema. Met name in basisscholen zien we dat er 

een ontwikkeling plaatsvindt naar meer diverse 

specialisten in de school, naast de intern begeleider. 

Leraren met een bepaalde expertise, bijvoorbeeld 

op het gebied van taal en rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, coachend 

lesgeven, gedragsproblemen van leerlingen en ICT, coachen hun collega’s op 

hun thema bij vragen over het tegemoetkomen aan ondersteuningsbehoeften 

van leerlingen. In sommige scholen houden de experts regelmatig een 

spreekuur, waarbij andere leraren met vragen, zoals over de begeleiding van 

leerlingen met specifieke behoeften, bij hen terecht kunnen. Verder houden ze 

nieuwe ontwikkelingen bij, bewaken de doorgaande lijn in de school en nemen 

initiatieven voor nieuwe aanpakken en evalueren de voortgang.

Als schoolleider breng je de experts in de school in positie en begeleid je hen 

bij het vervullen van hun rol. Je kunt goed op de hoogte van de ontwikkelingen 

blijven door regelmatig overleg over de schooldoelen en onderlinge 

afstemming en reflectie over het proces met alle kartrekkers/coördinatoren 

van expertise groepjes. 

Stap 3
Stimuleer samen-
werking binnen 
het team

Samenwerking tussen teamleden ontstaat vaak niet vanzelf, schoolleiders kunnen dit 

stimuleren door tijd vrij te maken voor samenwerking en gezamenlijke dialoog over het 

onderwijs. Kies daarbij vormen, waarbij leraren elkaars expertise beter leren kennen. 

Als leraren meer van elkaar afhankelijk zijn, bijvoorbeeld als zij gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn voor een (grote) groep leerlingen, zullen zij eerder geneigd zijn 

samen te werken. Zij kunnen dan taken verdelen, gebruik makend van elkaars expertise. 

Gedeelde verantwoordelijkheid gaat altijd ten koste van een stukje autonomie; belangrijk 

daarbij is het vertrouwen dat dit uiteindelijk juist meer oplevert. Zorg daarom voor 

voldoende inspraak gedurende het proces en zorg dat het ook iets oplevert: werkplezier, 

taken die beter bij hen passen, verdieping van het werk bijvoorbeeld. 

(Zie Samenwerken met externe partners Stap 4.)
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Stap 4
Zorg voor een gevoel  
van verbondenheid

Een voorwaarde voor succesvolle 

samenwerking binnen het team, 

is een klimaat waarin leraren 

zich veilig voelen en verbonden 

met elkaar. Het is belangrijk 

dat leraren voelen dat ze er niet 

alleen voor staan, maar altijd bij collega’s terecht kunnen om 

hun verhaal te doen, of om mee te denken met een tijdelijke 

oplossing als het de leraar even boven het hoofd groeit. In 

een team waar verbondenheid is tussen professionals met 

een verschillende expertise, zullen leraren elkaar eerder 

ondersteunen als er sprake is van een leerling met een 

complexe problematiek die veel tijd en aandacht vraagt. 

Belangrijk daarbij is dat je als schoolleider oog heb voor 

gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid in de samenwerking. 

Met de komst van verschillende expertises in een team, 

kunnen stoms ook statusverschillen ontstaan, bijvoorbeeld 

tussen hbo- en masteropgeleide leraren. Vaak gebeurt dit 

onbewust en hebben de teamleden die meer status ervaren, 

het zelf niet eens in de gaten. Dit is iets waar je als schoolleider 

dus extra alert op dient te zijn. Als zo’n situatie zich voordoet, 

bespreek dit dan bijvoorbeeld vanuit de kernwaarde 

‘gelijkwaardigheid’. Wees ook duidelijk wat gewenst gedrag 

is. Zorg dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen 

kan participeren in gezamenlijk overleg. Als schoolleider kun 

je veel doen om een gevoel van verbondenheid in het team 

te creëren: door te werken aan stabiele en robuuste relaties 

tussen teamleden en aan gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Hiervoor is het nodig dat teamleden goed met elkaar 

communiceren en alle noodzakelijke informatie aan elkaar 

doorgeven. Het organiseren van informele ontmoetingen 

spelen daarbij een belangrijke rol, zodat leraren elkaar goed 

leren kennen en elkaar vertrouwen.
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Stap 5
Waardeer de professionele 
eigenheid van leraren

Om veel van elkaar te kunnen leren is diversiteit 

in een team van belang. In divers samengestelde 

lerarenteams is er sprake van teamleden die 

afwijken van de norm, bijvoorbeeld omdat ze door 

bepaalde expertise een specifieke kijk op zaken 

hebben ontwikkeld, of simpelweg omdat ze man 

zijn in een vrouwenteam. Het mechanisme dat dan 

kan optreden, is dat de ‘onderliggende’ partij zich gaat aanpassen aan de 

norm, alsof er sprake is van ‘verbondenheid onder voorwaarden’. En juist dat 

aanpassen is funest voor de samenwerking omdat die juist uitgaat van de 

kracht van verschillen in expertise en werkwijzen. Een klimaat waar waardering 

is voor de professionele eigenheid van medewerkers biedt teamleden de 

mogelijkheid om zichzelf te zijn zonder zich gedwongen te voelen zich aan 

te passen. Als schoolleider betekent dit zorgen voor een (psychologisch) 

veilige omgeving, waarin het voor teamleden – los van hun expertise – veilig 

is om met een andere invalshoek te komen dan de norm. Dit doe je door te 

laten blijken dat er geen enkele invalshoek ‘raar’ is of niet passend om een 

probleem op te lossen en door een ‘fouten maken mag’-cultuur uit te dragen, 

ook wanneer een eerdere bijdrage niet direct succesvol was. Daarnaast kun 

je, bijvoorbeeld tijdens overleggen, specifieke aandacht geven aan afwijkende 

perspectieven of accenten die vanuit een bepaalde expertise eerder gelegd 

zullen worden. Zo zorg je ervoor dat ieders professionele deskundigheid wordt 

meegenomen. Door het op deze manier aan te pakken, leren leraren elkaars 

expertise kennen én waarderen. 

Stap 6
…en geef zelf het 
goede voorbeeld

Als schoolleider heb je een 

belangrijke voorbeeldrol richting 

je team. Door uit te stralen 

dat je samenwerking, elkaar 

ondersteunen, en leren van elkaars 

expertise belangrijk vindt, maar 

ook door je eigen, dagelijkse 

gedrag. Wanneer jouw spreken en handelen niet met elkaar 

in overeenstemming zijn, communiceer je als schoolleider 

in feite naar je team dat jouw boodschappen symbolisch  

van aard zijn. Het verweven van het gewenste gedrag in jouw 

dagelijks handelen is daarom essentieel. Wat betekent dit 

voor het voorbeeldgedrag wat betreft het gebruikmaken 

van kwaliteiten en expertise? Je kan voorbeeldgedrag 

in samenwerking laten zien door zelf stabiele, robuuste 

relaties aan te gaan met teamleden, maar ook met collega-

leidinggevenden, bijvoorbeeld rondom de doorgaande lijn in 

passend onderwijs: van kinderopvang naar basisonderwijs, 

of juist van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. 

Voorbeeldgedrag in het waarderen van expertise laat je zien 

door interesse te tonen in de mening van teamleden met een 

specifieke deskundigheid door hen om feedback te vragen en 

deze feedback ook zichtbaar te benutten. Door als schoolleider 

zelf feedback te vragen aan teamleden met verschillende 

expertises en door te laten zien hoe deze feedback geholpen 

heeft om het eigen handelen te verbeteren, weten leraren dat 

hun bijdrage gewaardeerd wordt. 
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Meer weten?

https://www.kennisrotonde.nl/vraag-en-antwoord/

masteropgeleide-leerkrachten-in-het-primair-onderwijs

Feedback vragen infographic

https://www.pactvoorkindcentra.nl/

https://netwerkkindcentra.nl/

https://onderzoekscultuur-scholen 

https://onderzoekscultuur-scholen.

platformsamenonderzoeken.nl/#/

Rachel Verheijen-Tiemstra en Anje Ros: Fontys Hogescholen (2021)
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