
Stimuleren  
collectief professioneel  
zelfvertrouwen 
Kwaliteitskaart voor schoolleiders



Voor welke  
praktijkvragen geeft  
deze kaart handvatten?
• Hoe verleid ik onderwijsprofessionals om het beste  

uit zichzelf te halen?

•  Hoe verleid ik onderwijsprofessionals om  

het beste uit hun leerlingen te halen?

• Hoe verleid ik onderwijsprofessionals om niet  

af te haken bij het verzorgen van onderwijs aan  

de meest kwetsbare leerlingen?

• Hoe verleid ik onderwijsprofessionals verschillen 

te waarderen.
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Waarom is het belangrijk om collectief professioneel 
zelfvertrouwen te stimuleren? 
Uiteraard is collectief professioneel zelfvertrouwen niet de enige factor 

die bijdraagt aan goede leerlingresultaten, ook voor kinderen die uit 

sociaal zwakkere milieus komen. Maar volgens Hattie (2016) is het wel 

de allerbelangrijkste factor die bijdraagt aan het leren van leerlingen. 

Collectief professioneel zelfvertrouwen (collective teacher efficacy) 

is het begrijpen van leraren hoe ze gezamenlijk een positieve impact 

kunnen hebben op het leren van hun leerlingen.

Het is het gevoel: “Yes, we can”. Als leraren een hoge mate van 

collectief professioneel zelfvertrouwen hebben, dan gaan ze meer 

nieuwe dingen uitproberen. Leraren zullen meer bereid zijn om er alles 

aan te doen om hun leerlingen te ondersteunen in hun leerproces, 

ook als het moeilijk wordt. Ze zullen volhardend zijn om activiteiten 

te ondernemen die bijdragen aan het realiseren van doelen waarin 

ze geloven dat ze deze kunnen realiseren. Ze werken vanuit hoge en 

realistische verwachtingen van leerlingen en zichzelf. Dat betekent 

dat ze ervan uitgaan dat iedere leerling zich kan ontwikkelen conform 

zijn of haar mogelijkheden. Leraren werken vanuit het geloof dat 

zij in staat zijn om positief bij te dragen aan het realiseren van deze 

hoge, realistische verwachtingen. Leraren met een groot collectief 

professioneel zelfvertrouwen geven niet op, ze zullen er alles aan 
doen om het leren van de – ook meest kwetsbare leerlingen 

te optimaliseren. Een team met een hoge mate van collectief 

professioneel zelfvertrouwen verleidt leerlingen hoge verwachtingen 

van zichzelf te hebben en positief gedrag te tonen. Leraren kunnen dat 

omdat ze hun leerlingen, ouders, elkaar en de schoolleider vertrouwen, 

ze het gevoel hebben samen verantwoordelijk te zijn voor het leren 

van alle leerlingen en het vertrouwen hebben dat ze dat ook kunnen 

waarmaken. Leraren, leerlingen, ouders en de schoolleiders investeren 

in het onderhouden van goede relaties met elkaar. 

Wat is nodig om aan collectief professioneel 
zelfvertrouwen te ontwikkelen?
Schoolleiders kunnen de ontwikkeling van professioneel zelfvertrouwen 

van leraren ondersteunen door hun professionele ontwikkeling te 

stimuleren. Schoolleiders kunnen leraren verschillende leermogelijkheden 

bieden en hen in hun professionele ontwikkeling ondersteunen (ook 

emotioneel). Naast stimuleren en ondersteunen, faciliteren schoolleiders 

de professionele ontwikkeling van leraren door het creëren van een 

context waarin professionals zich kunnen ontwikkelen, het is aan de 

professionals in welke mate ze gebruikt maakt van de professionele 

ruimte. Samenwerking en netwerkvorming zijn twee krachtige 

leerstrategieën die de schoolleider kan benutten. Professionalisering is 

daarbij gericht op de doelen die het team met de leerlingen wil bereiken. 

Schoolleiders stimuleren de ontwikkeling van collectief professioneel 

zelfvertrouwen ook door te laten blijken er voor de leraren te willen 

zijn en er vertrouwen in te hebben dat ze in staat zijn het leren van alle 

leerlingen te stimuleren. Ze laten leraren zich verbazen over wat ook 

de meer kwetsbare leerlingen allemaal kunnen en deze verschillen te 

waarderen. Ze laten leraren succeservaringen opdoen en hen ervaren 

dat ze het verschil kunnen maken voor hun leerlingen.

Dat doen ze bijvoorbeeld door leraren te verleiden om bewust een 

tijdje meer aandacht te besteden aan de meer kwetsbare leerlingen 
en pedagogischdidactische interventies te gebruiken die ze meestal 

reserveren voor de leerlingen waar ze hogere verwachtingen van 

hebben (zie ook de kaart Leiding geven aan passend onderwijs vanuit 

hoge verwachtingen).  

Op die manier kunnen leraren ontdekken dat hun meest kwetsbare 

leerlingen meer kunnen dan ze oorspronkelijk gedacht hadden. 

Dat kan ook gevoelens van professionele schaamte met zich 

meebrengen kennelijk heb ik als leraar deze leerling eerder tekort 

gedaan door uit te gaan van te lage verwachtingen. Voor de leraar is het 

belangrijk te weten dat zij met dit soort inzichten ook bij andere leraren 

en/of de schoolleider terecht kan. 

Schoolleiders laten leraren samen onderzoekend onderwijzen. 

Schoolleiders kunnen een cultuur ontwikkelen waarin iedereen zich 

kwetsbaar mag opstellen. Schoolleiders kunnen een veilig leerklimaat 

ontwikkelen waarin iedereen elkaar vertrouwt, iedereen het beste met 

de leerlingen en elkaar voorheeft en weet dat ze er voor elkaar zijn 

als het moeilijk wordt. Een cultuur waarin er begrip en empathie is en 

men elkaar steunt. Een cultuur van vertrouwen, collectief professioneel 

zelfvertrouwen en het ervaren van succes beïnvloeden elkaar continu. 
Leraren die het door het ervaren van vertrouwen aandurven om 

nieuwe pedagogischdidactische praktijken uit te proberen en nagaan 

wat de effecten hiervan zijn– merken dat de leerlingresultaten omhoog 

gaan. Door die succeservaring neemt hun collectieve professionele 

zelfvertrouwen toe, ze ervaren dat ze ertoe doen ook voor de meest 

kwetsbare kinderen. Deze kaart geeft een aantal suggesties om 

collectief professioneel zelfvertrouwen te stimuleren. De dagelijkse 

praktijk is weerbarstig. Als schoolleiders werken aan het ontwikkelen 

van collectief professioneel zelfvertrouwen bij het team kunnen 

ze tegelijkertijd werken aan hun eigen collectieve professionele 

zelfvertrouwen door met hun collega’s ervaringen te delen en te 

sparren over de wijze waarop ze het team ondersteunen. 

* Omwille van de leesbaarheid spreken we over leraren, maar we bedoelen hiermee alle onderwijsprofessionals



Stap 1
Samen 
formuleren 
van doelen

De schoolleider kan samen met de leraren de doelen 

bepalen. Welke doelen willen we met onze leerlingen 

bereiken? Door deze doelen samen te formuleren zullen 

leraren deze eerder willen realiseren dan wanneer ze 

niet betrokken zijn geweest bij het formuleren van 

de doelen. Ze committeren zich aan de doelen.

Door duidelijke doelen te formuleren breng je focus 

aan. Het geeft richting aan het handelen. Het team 

kan doelmatig aan de slag gaan en zal er alles aan 

willen doen om deze doelen ook te realiseren. Door 

doelen te formuleren kan ieder nagaan waar leerlingen 

nu staan en waar men wil dat deze komen te staan. 
Het ondersteunt het onderzoekend onderwijzen 

wat doen wij zodat we de doelen realiseren (zie ook 

de NPO kwaliteitskaart onderzoeksmatig werken 

aan onderwijsverbetering)? Het draagt bij aan 

betere leerresultaten, een verhoogd professioneel 

zelfvertrouwen en plezier in het werk.
Condities

• Mogelijkheid om doelen  
te realiseren

• Verbinden aan specifieke 
doelen

• Specifiek en ondubbelzinnig

Processen
Doelen

• De huidige realiteit en  
de gewenste toekomstige  
situatie van elkaar  
onderscheiden

• Motiveer aanhoudende  
volharding in nastreven  
van doelen

• Gerichte aandacht en  
inspanning

Consequenties
 

• Hoogwaardig presteren 
en leren

• Zingeving en doelbewust
zijn prioriteren

• Toegenomen professioneel 
zelfvertrouwen

• Meer werkplezier

Figuur 1. Hoe het stellen van doelen werkt  
(vertaald overgenomen van Donohoo, 2017, p. 45)
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Stap 2
Stimuleren van 
betekenisvolle 
professionele 
ontwikkeling 

Collectief professioneel zelfvertrouwen wordt gevoed door het opdoen van 

succeservaringen. Die succeservaringen kunnen worden opgedaan door leer of 

professionaliseringsactiviteiten te ondernemen, waarbij gereflecteerd wordt op  

het eigen handelen: wat doe ik dat bijdraagt aan het leren van alle leerlingen?  

Die professionaliseringsactiviteiten moeten gericht zijn op het primaire proces bij 

voorkeur gericht op de doelen die voor de leerlingen geformuleerd zijn. Wat vraagt 

het van de leraren om deze doelen te realiseren? Welke kennis, vaardigheden, 

opvattingen en overtuigingen helpen om de doelen te realiseren? Samenwerking tussen 

leraren bevordert deze reflectie op wat bijdraagt aan het realiseren van de gewenste 

leeropbrengsten. Samenwerking geeft leraren bovendien het gevoel er niet alleen voor  

te staan het biedt emotionele steun als het leerproces minder makkelijk verloopt. 

Professionalisering en werken gaan hand in hand. Professionalisering beperkt zich 

niet tot het af en toe volgen van een cursus of training, maar is een continu proces. 

Professionalisering moet bijdragen aan ontwikkeling van de onderwijspraktijk. 

Succesvolle professionalisering maakt gebruik van kennis over succesvol onderwijzen 

binnen het specifieke domein (bijvoorbeeld begrijpend lezen) en het leren van leerlingen 

waar zij mee samenwerken. Door professionalisering krijgen leraren het gevoel ergens 

goed in te worden het onderwerp meester te worden. Het maakt leraren minder 

onzeker en draagt bij aan het gevoel er daadwerkelijk voor alle leerlingen te kunnen 

zijn. Professionalisering daagt leraren uit iets uit te proberen dat ze spannend vinden. 

Het uitproberen van een nieuwe pedagogischdidactische praktijk moet moeilijk zijn en 

uitdagend, maar wel passen bij waar de leraar in zijn of haar ontwikkeling staat het moet 

aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling. Samenwerking biedt de mogelijkheid  

om met en van elkaar te leren. Het draagt bij aan de ontwikkeling van collectieve wijsheid. 

Door samen te werken kunnen leraren bijvoorbeeld ook de kunst afkijken bij een collega 

die meer bedreven is in de specifieke pedagogischdidactische praktijk 

(zie ook 3. Stimuleren van samenwerking). 
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Stap 3
Stimuleren van 
samenwerking 

Leraren leren vooral van hun peers. Samenwerking is dan ook een 

krachtige professionaliseringsstrategie. Collectief professioneel 

zelfvertrouwen kan zich alleen in samenwerking ontwikkelen. Het kan 

zich alleen ontwikkelen als er voldoende psychologische veiligheid 

ervaren wordt. Leraren kunnen zich alleen kwetsbaar opstellen als er 

voldoende onderling vertrouwen is en leraren elkaar voldoende kennen. 

Collectief professioneel zelfvertrouwen ontwikkelen vraagt om het 

onderhouden van relaties, waarbij iedereen weet dat de ander het beste 

met jou voorheeft. Collectief professioneel zelfvertrouwen ontwikkelt 

zich omdat kennis gedeeld wordt en leraren leren van ‘’tweedehands 
ervaringen” de ervaringen die hun collega’s hebben opgedaan. Leraren 

kunnen de kunst afkijken bij collega’s die verder in hun ontwikkeling 

zijn. Ze kunnen demonstreren hoe een succesvolle pedagogisch

didactische praktijk er uit ziet. Als schoolleider kun je samenwerking 

faciliteren door hier tijd beschikbaar voor te stellen en leraren aan elkaar 

te koppelen. 

Leraren kunnen ook leren van tweedehands ervaringen door 

literatuur en andere bronnen te delen en samen te bespreken. 

Leraren kunnen samenwerken met collega’s op andere scholen. 

Leren in netwerken of het bezoeken van andere scholen 

kan leraren beelden geven van hoe succesvol onderwijs eruit 

kan zien. Meestal zit maar een beperkt aantal leraren van 

een school in een schooloverstijgend netwerk. Deze leraren 

leren van de ervaringen van anderen en kunnen deze ervaringen 

in de eigen school bespreken. Wat betekent wat we gelezen en 

besproken hebben voor ons dagelijks handelen? Hoe versterkt 

het de leerprocessen van onze leerlingen? 

 Samenwerking kan ook gericht zijn op het samen onderzoeken 
en ontwerpen van onderwijs bijvoorbeeld in een professionele 

leergemeenschap. Door samen te onderzoeken krijgen leraren 

meer grip op en begrip van de leerprocessen van hun leerlingen 

en de wijze waarop ze deze kunnen optimaliseren. Door samen 

te werken leren leraren elkaar beter kennen en weten ze elkaars 

kwaliteiten ook beter te benutten. Hierdoor wordt het makkelijker 

om een gedeelde verantwoordelijkheid te voelen voor het 

realiseren van de doelen voor alle leerlingen. Het wordt ook 

makkelijker elkaar te steunen om deze doelen te realiseren en 

om hulp te vragen als het even tegen zit. 

Samenwerking is niet iets dat vanzelf gaat, leraren moeten ook 

leren samen te werken. Ze zullen sociale sensitiviteit moeten 

ontwikkelen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het leren luisteren 

naar anderen (en laten zien dat je hebt geluisterd) en je kunnen 

verplaatsten in die ander (empathisch zijn).

Stap 4 
Individuele  
support geven 

Leraren zullen eerder geneigd zijn om nieuwe pedagogisch

didactische praktijken uit te proberen als ze zich gesteund 

voelen door hun leidinggevende. Als leidinggevende kun je laten 

blijken dat je er vertrouwen in hebt dat de leraar het beste met 

de leerlingen voor heeft. Als leraren het vertrouwen van hun 

leidinggevende ervaren, draagt dat bij aan de ontwikkeling van 

hun eigen professionele zelfvertrouwen. Als leidinggevende kunt 

je laten blijken dat het niet erg is om fouten te maken en dat deze 

onderdeel zijn van hun leerproces. Leren gaat vaak gepaard met 

emoties en gevoelens van opwinding. Het is prettig om te merken 

dat daar ruimte voor is. Het helpt leraren als ze weten dat ze recht 

hebben op hun emoties en gevoelens. Het maken van fouten 

draagt bij aan een beter begrip van datgene wat de leerprocessen 

van leerlingen ondersteunt. Leraren voelen zich gesteund als ze 

weten dat ze met hun zorgen bij jou terecht kunnen. Het steunt 

leraren als ze weten dat ze bij de leidinggevende altijd terecht 

kunnen, ook als het even tegenzit. Leraren ervaren support als je 

weet hoe het met ze gaat en wat hen bezighoudt. 
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