
Leiding geven aan  
passend onderwijs vanuit 
hoge verwachtingen 
Kwaliteitskaart voor schoolleiders



Voor welke  
praktijkvragen geeft  
deze kaart handvatten?
• Hoe weet ik of het team werkt vanuit hoge  

verwachtingen van alle leerlingen?

• Hoe kan ik de verwachtingen die leraren hebben van 

bepaalde (groepen) leerlingen verhogen, waar nodig?

• Hoe werk ik aan een cultuur van hoge verwachtingen?

Stap 1
Bespreek met 
leraren hoe zij 
verwachtingen over 
leerlingen vormen

Stap 2
Maak leraren 
bewust van de 
communicatie van 
verwachtingen

Stap 3
Ontwikkel een 
heldere visie voor 
het afstemmen 
op verschillen

Stap 4
Stimuleer leraren 
werkwijzen voor 
onderwijs vanuit 
hoge verwachtingen 
te ontwikkelen

Stap 5
Borgen van een 
cultuur vanuit hoge 
verwachtingen 
te ontwikkelen



Stap 1 Stap 3Stap 2 Stap 4 Stap 5

Waarom is het belangrijk om te werken vanuit hoge 
verwachtingen van leerlingen?
Bij passend onderwijs staat het aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften 

van individuele leerlingen centraal. Verwachtingen die leraren hebben van hun 

leerlingen zijn een sterke voorspeller voor hoe leraren aansluiten bij behoeften 

van leerlingen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat leraren juist van 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te lage verwachtingen hebben. 

Dat wil zeggen, lager dan je zou mogen verwachten op basis van het 

prestatieniveau van deze leerlingen. Verwachtingen sturen zowel het bewuste 

handelen van leraren, bijvoorbeeld de wijze waarop ze differentiëren, als het 

meer impliciete handelen, zoals de non-verbale interacties. De invloed van 

verwachtingen kan positief zijn (hoge verwachtingen), maar ook negatief (lage 

verwachtingen). Verwachtingen worden grotendeel onbewust gevormd.  

Naast leerling- en leraarfactoren hebben de context en cultuur van de school 

invloed op de vorming van verwachtingen. Omdat hoge verwachtingen een 

positieve invloed hebben op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling 

van álle leerlingen, is het belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit hoge 

verwachtingen.  

Wat is nodig om te werken vanuit hoge verwachtingen?
Allereerst is een heldere en gedeelde definitie van het begrip noodzakelijk. Een hoge  
verwachting is de verwachting dat een leerling zich verder kan ontwikkelen, vanaf 
het punt waar de leerling op dat moment is. Het betekent dus niet dat van iedere 
leerling verwacht hoeft te worden dat hij of zij zal uitstromen naar het vwo, maar 
wel dat uit iedere leerling wordt gehaald wat erin zit. Vervolgens is bewustwording 
nodig, zowel van de wijze waarop verwachtingen over van leerkrachten tot stand 
komen, als van de manier waarop verwachtingen worden gecommuniceerd door 
leerkrachten naar leerlingen. Daarna is het belangrijk om als school een heldere 
visie te hebben op de manier waarop de school wil afstemmen op de verschillende 

onderwijsbehoeften van leerlingen. De visie moet leraren een 
basis bieden om hun handelen op te baseren. Tenslotte gaat 
het om het (door)ontwikkelen van aanpakken die in lijn zijn met 
deze visie en het creëren of versterken van een cultuur van hoge 
verwachtingen. Bij elk van deze aspecten speelt de schoolleider 

een cruciale rol. Doelen, acties en resultaten kunnen in de eerste 
fase worden beschreven in een actieplan (zie de schoolleiderskaart: 

Onderzoeksmatig werken aan onderwijsverbetering). Vervolgens 
/ daarnaast is het goed om deze acties te verweven in alle 
ontwikkeldoelen en plannen waaraan gewerkt wordt.

Stap 1
Bespreek met 
leraren hoe zij 
verwachtingen over 
leerlingen vormen

Maak leraren bewust van de manier waarop ze zich verwachtingen vormen. 
De volgende punten kunnen daarbij onderwerp van gesprek zijn:

• Eerdere prestaties zijn de meest informatieve bron om verwachtingen op te baseren, 
maar soms zijn lage prestaties een gevolg van (te) lage verwachtingen van eerdere leraren. 
Leraren kunnen hier alert op zijn, bijvoorbeeld door kritisch te zijn op de inhoud en het 
moment van de overdracht en door zelf ook zo objectief mogelijk te kijken wat een 
leerling aankan.

• Stereotiepe beelden van leraren beïnvloeden verwachtingen. Dit zijn beelden van leerlingen 
die tot bepaalde groepen behoren, bijvoorbeeld leerlingen met laagopgeleide ouders, 
leerlingen met een migratieachtergrond of leerlingen met een diagnose als ADHD, dyslexie 
of ASS. ‘Hafsa die nog niet zo goed Nederlands spreekt, zal straks vast naar vmbo basis 
gaan, terwijl Lisa, kind van een advocaat en een huisarts vast wel VWO aankan. Stereotiepe 
beelden kunnen zorgen voor (te) hoge en (te) lage verwachtingen. Die lage verwachtingen 
zorgen voor lagere leerprestaties, minder motivatie en/of een laag zelfbeeld.

•  Mindset en self-efficacy zijn andere leraarfactoren die verwachtingen beïnvloeden. 
Leraren die geloven in hun eigen kracht om het verschil te maken en leraren die geloven 
dat goed onderwijs in een rijke leeromgeving kan compenseren voor achterstanden, 
hebben hogere verwachtingen van leerlingen. 



Stap 2
Maak leraren bewust van  
de communicatie van verwachtingen

Als leraren meer kennis hebben over hoe ze zich 

verwachtingen vormen is de volgende stap om 

hen bewust te maken van de wijze waarop ze die 

verwachtingen communiceren. Ga met leraren in 

op de volgende aspecten:

• Leraren communiceren verwachtingen op 

verschillende manieren, verbaal en non-verbaal. 

Een expliciete manier van communiceren 

van verwachtingen is het werken met vaste 

niveaugroepen, omdat leerlingen daarmee 

de boodschap krijgen dat ze tot een bepaald 

niveau behoren. Non-verbale manieren van 

communicatie zijn subtieler, zoals het minder vaak 

de beurt geven, korter wachten na het stellen van 

een vraag, en een minder warme interactie. 

• Reflecteer met je team op de manieren waarop 

leerlingen verwachtingen kunnen aflezen. Denk 

aan oogcontact, het soort opdrachten dat de 

leraar geeft of het type feedback. 

• Laat leraren onderzoeken of –en op welke 

manier- hun taalgebruik en non-verbale 

communicatie impliciet of expliciet hun 

verwachtingen uitstralen. Laat ze reflecteren, 

video-opnames terugkijken, bij elkaar in de klas 

kijken of leerlingen interviewen.

• Ga na of er verschillen in het team zijn in hoe 

leraren verschillende leerlingen benaderen. 

Bijvoorbeeld leerlingen die goed presteren en 

leerlingen die minder goed presteren. 
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Stap 3
Ontwikkel een heldere visie voor 
het afstemmen op verschillen

Het rekening houden met verschillende 
onderwijsbehoeften van leerlingen kost tijd, extra 
voorbereiding, maar vooral ook tijd tijdens de les. 
Preteaching (instructie vooraf, zodat leerlingen de 
belangrijkste begrippen alvast kennen), verlengde 
instructie, verschillende instructiegroepen, 
extra uitleg of specifieke ondersteuning voor 
leerlingen die dat nodig hebben, alles kost tijd 
en aandacht van de leraar. Omdat het doorgaans 
onmogelijk is om geheel tegemoet te komen 
aan alle verschillende onderwijsbehoeften van 
leerlingen, in het kader van passend onderwijs, 
betekent dat ook: keuzes maken. Uit onderzoek 
blijkt dat er in scholen vaak geen duidelijke visie 
is op differentiatie, zodat leraren (vooral de hele 
goede, die precies weten wat leerlingen nodig 
hebben)zich voortdurend tekort voelen schieten. 
Een heldere, gezamenlijke visie en het gesprek 
hierover kan leraren ondersteunen bij het maken 
van de keuzes hoe ze hun tijd en aandacht 
verdelen Er is dus een gedragen visie nodig over 
het afstemmen op verschillen die concreet genoeg 
is voor leraren om hun handelen op te baseren en 
die ook haalbaar en uitvoerbaar is.

Stap 4
Stimuleer leraren werkwijzen voor onderwijs  
vanuit hoge verwachtingen te ontwikkelen

Op basis van de visie kunnen schoolleiders leraren stimuleren om werkwijzen te ontwikkelen die het  
werken vanuit hoge verwachtingen ondersteunen. Hierbij gelden drie belangrijke richtlijnen:

Stel heldere leerdoelen 

• Lage verwachtingen leiden over het algemeen tot 
minder uitdagende doelen, minder keuzevrijheid 
voor leerlingen en meer sturende feedback. Hoge 
verwachtingen leiden juist tot meer uitdaging 
en meer feedback op een begeleidende manier, 
gericht op zelfsturing. 

• Werken vanuit leerdoelen in combinatie met goede 
feedback geeft ook leerlingen die lager presteren 
meer controle en autonomie over hun leren. 

• Zorg dat leerdoelen voortdurend bijgesteld worden 
met formatieve assessments. Formatieve 
assessment is een op leren gerichte manier van 
toetsen. De toetsgegevens leveren feedback over 
waar de leerling staat met betrekking tot het 
realiseren van de doelen.

Groepeer flexibel 

• Door het werken met vaste niveaugroepen 
kunnen lage of hoge verwachtingen zichzelf 
gemakkelijker waarmaken. Ze kunnen zorgen voor 
vaststaande beelden van ‘laagpresteerder’ en 

‘hoogpresteerder’, zowel bij de leerling zelf als bij 
de leraar. 

• Biedt alle leerlingen een rijk en uitdagend aanbod 
op basis van heldere leerdoelen. Heterogeen 
groeperen helpt om leerlingen die minder sterk 
presteren uit te dagen.

• Als je werkt met niveaugroepen, evalueer de 
samenstelling ervan dan regelmatig door bewust 
je verwachtingen te toetsen en bij te stellen. 

 
Zorg voor een positief klasklimaat 

• Zorg voor constructieve relaties in de klas en 
beschouw de klas als een gemeenschap waarin 
het gaat om coöperatie en niet om competitie.  

• Probeer fouten in leren of gedrag te voorkomen 
door tijdig bij te sturen, zodat je er niet op hoeft 
te reageren. 

• Betrek alle (groot)ouders en/of verzorgers 
bij het onderwijs. Faciliteer betrokkenheid 
thuis, dat is de meest effectieve vorm van 
ouderbetrokkenheid. 
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Stap 5
Borgen van een cultuur vanuit 
hoge verwachtingen

Op scholen waar een cultuur van hoge 

verwachtingen heerst, hebben leraren meer 

vertrouwen in zichzelf en in het team. 

De mate waarin het team vertrouwen heeft 

in de mate waarin zij een verschil kunnen 

maken voor iedere leerlingen wordt collective 

efficacy genoemd (zie ook de schoolleiderskaart 

‘Stimuleren collectief professioneel zelfvertrouwen’). 

Een hoge mate van collective efficacy van het 

team draagt bij aan betere leerprestaties van 

alle leerlingen. Bewustzijn, visie en het werken 

vanuit hoge verwachtingen zijn cruciaal en 

worden gereflecteerd in de taal die gesproken 

wordt. Als schoolleider speel je een cruciale rol 

bij het creëren van een constructieve en veilige 

schoolcultuur. Werk vanuit hoge verwachtingen 

van de leraren, waarvoor veel parallellen te 

trekken zijn uit de kennis over verwachtingen 

van leerlingen.

• Evalueer samen hoe er gesproken wordt over 

leerlingen en onderwijs.  

Reageer op uitspraken die aannames en/of lage 

verwachtingen van leerlingen, ouders of elkaar 

bevatten. Stimuleer gesprekken over het leren 

van de leerlingen, succeservaringen in lessen 

en de gezamenlijke verantwoordelijkheid en 

aanpak voor het onderwijs.  

• Voer professionele dialoog over (of vanuit) de 

visie en de aanpak van het onderwijs vanuit 

hoge verwachtingen en geef elkaar positieve, 

collegiale feedback. 
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Meer weten?

Zie de Leidraad Onderwijs vanuit hoge verwachtingen van 

het NRO: https://www.onderwijskennis.nl/artikelen/leidraad-

onderwijs-vanuit-hoge-verwachtingen 

Zie publicatie en tools Kansen(on)gelijkheid in het 

primair onderwijs: De rol van de schoolleider van 

het schoolleidersregister:  

https://www.sterkstaaltjeschoolleiderschap.nl/kansen- on-

gelijkheid/inhoud 

Professionaliseringspalet Afstemmen op diversiteit:  

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Opleidingscentrum-

Speciale-Onderwijszorg/Afstemmen-op-diversiteit.htm

Linda van den Bergh en Anje Ros (2021)
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