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“I
n een goed team lopen 
leraren en directeuren gaten 
voor elkaar dicht.” Dat ken-
merkt volgens voormalig 
basisschooldirecteur Henk 
Norder, die als interim-be-

stuurder werkt voor de stichting voor 
Protestants Christelijk Onderwijs Ermelo, 
een sterk team. “Gebeurt dat niet, dan 
gaan de teams op slot. Je staat er alleen 
voor.”
Herkenbaar, vindt Johanna Baijense, 
locatiedirecteur van de st. bernardus in 

epe. “een goed team loopt inderdaad 
gaten voor elkaar dicht, maar je moet wel 
weten waar de gaten vallen. Is daarvoor 
genoeg openheid in je team? Door een 
slechte teamdynamiek of een beroerde 
sfeer trekken leraren zich vaak terug in 
hun eigen lokaal. De deur van de klas gaat 
dicht. In teamgesprekken vallen stiltes. 
Vaak wordt één persoon de woordvoerder 
voor de hele club, de rest hoor je niet meer 
of het team zet zijn hakken in het zand. 
Dan is er echt werk aan de winkel. Bij ons 
op school was het anderhalf jaar lang 

best spannend. We hadden veel lang-
durig zieken, veel invallers en er kwamen 
zij-instromers binnen met minder onder-
wijservaring. Zo’n team in beweging zorgt 
voor onrust. Als je dat niet goed begeleidt 
als directeur gaan afspraken door elkaar 
lopen, vervagen normen en verdwijnt 
iedereen in zijn eigen bubbel. Om dan de 
rust te bewaren en de rode draad vast te 
houden, is mega-uitdagend.”
Uitdagend, maar belangrijk, onderstreept 
Norder. “Vier jaar geleden, toen ik startte 
als interim-bestuurder, was onze stich-
ting in crisis. De Onderwijsinspectie wilde 
de bekostiging stopzetten, directeuren 
en leraren waren alleen maar brandjes 
aan het blussen en niemand durfde de 

Als je overeenstemming 
hebt over die vragen, heb je 

automatisch een sterker team”
Koos Stienstra, directeur Intraverte

Een sterk team houdt je school fier overeind, ook 
als er veel zieken zijn of als er wéér een nieuwe 
coronapandemie uitbreekt. De start van het schooljaar 
is het uitgelezen moment om te zorgen voor een 
positieve groepsdynamiek. Wat moet je wel en wat 
vooral níét doen als je je dreamteam wil smeden?

Sterk team, sterke school
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op. Ook de directeuren moeten zich veilig 
voelen en gesteund, maar dan door hun 
bestuur.” 
De grootste druk op een team is onder-
bezetting. Daar worstelen vrijwel alle 
schooldirecteuren mee. Door het gebrek 
aan leraren is het lastig om slecht functi-
onerende collega’s te ontslaan, terwijl die 
ondermijnend zijn voor de kwaliteit van 
het onderwijs en het functioneren van je 
team als geheel. Norder: “Als je mensen 
wel ontslaat, weet je: hierna heb ik een 
nog groter gat in mijn formatie. Dat geeft 
onrust. toch zal krampachtig vasthouden 
aan personeel dat niet functioneert je 
team gijzelen. Een slecht functionerende 
collega moet je ondanks de onrust ont-
slaan. Het bestuur kan de directeur daarin 
goed ondersteunen. Dat haalt veel druk 
weg bij een schoolleider en dus ook bij het 
team.”
Maar iemand ontslaan geeft toch altijd 
heibel? “Nee, juist niet. Iemand die slecht 
functioneert, weet dat altijd zelf. Maar 
ziet vaak geen uitweg meer. Zo’n 
collega heeft een gezin, een hypo-
theek en zijn kant van het verhaal. 
In die situatie moet je werk veilig 
zijn. Je luistert naar elkaar, óók 
als het niet goed gaat. Niet om 
met modder te gooien, maar 
om samen oplossingen te 
zoeken. Het team dat 
achterblijft ziet: er wordt 
doorgepakt. een heel 
belangrijk signaal.”

Open je klaslokaal
Hoe zorg je dan dat nieuwe 
leraren snel en goed kunnen mee-
draaien in het team? Norder geeft 
ze direct een vaste aanstelling. “Dat 
doe ik niet omdat ik zo dapper ben. 
Het laat zien dat je staat voor ver-
trouwen en het dwingt collega’s om 
de nieuweling goed te helpen, zodat 
die niet gaat zwemmen. Geloof 
me, vertrouwen en saamhorigheid 
werken altijd. Ook in tijden dat het 

“Je luistert naar 
elkaar, óók als het 
niet goed gaat”

Henk Norder, interim-

bestuurder en voormalig 

schooldirecteur

Door een slechte 
teamdynamiek of beroerde 

sfeer trekken leraren zich vaak 
terug in hun eigen lokaal”   
Johanna Baijense, locatiedirecteur
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gordijnen open te schuiven om naar buiten 
te kijken. De teamdynamiek was compleet 
weg, iedereen had zich teruggetrokken 
op zijn eigen eiland. Je bent aan het over-
leven als school en als leraar. slecht func-
tionerende collega’s durven geen hulp te 
vragen en verdoezelen fouten. Iedereen is 
bang voor zijn eigen hachje.”
Het beste moment om een minder pret-
tige groepsdynamiek te keren en een sterk 
team te creëren is aan het begin van een 
nieuw schooljaar. “start met het vaststel-
len van de onderwijsdoelen en de uit-
gangspunten van je school. Er zijn boeken-
kasten volgeschreven over teambuilding, 
maar het komt op hetzelfde neer. Hebben 
we hetzelfde doel? Wat voor afspraken 
maken we daarover?” Aan het woord 
is Koos Stienstra, hij is mededirecteur 
van Intraverte en ontwikkelde voor AVs 
Academie de Leergang Positief Onderwijs 
voor schoolleiders. “Als je niet hetzelfde 
doel hebt, kan het flink misgaan. Doe 
nooit de aanname dat een groep leraren 
allemaal dezelfde verwachtingen deelt.”
Iedereen weet toch wel wat het doel is 
van het onderwijs en de school? “Helaas 
niet,” zegt Stienstra. “Missie en visie zijn 
vaak holle containerbegrippen. er vloeien 
geen afspraken uit voort. Ik zie regelmatig 
teams waar iedereen ontzettend druk 
is, waar de leraren allemaal een andere 
kant op werken. Ze frustreren elkaar. Je 
kunt als team bijvoorbeeld het doel delen 
om een goede eindviering te houden met 
groep acht. Heb je dat doel niet? Dan 
wordt het een privé-project van een paar 
collega’s. Ze ervaren geen support, al hun 
energie lekt erin weg en andere leraren 

zijn gefrustreerd, omdat ze vinden dat 
die anderen hun prioriteiten niet op orde 
hebben.”
Het is een kwestie van herijken, elk school-
jaar weer, aldus stienstra. “Hoe zien we 
de ontwikkeling van een kind? Waar willen 
we het kind met het onderwijs op voor-
bereiden? en hoe gaan we dat doen als 
team? Waarom doen we wat we doen? Als 
je overeenstemming hebt over die vragen, 
heb je automatisch een sterker team, 
omdat er per direct minder frustraties 
zijn.”

Je veilig voelen
“Een duidelijk doel geeft zelfvertrouwen 
en dat heb je nodig, want er ontstaan 
hoe dan ook strubbelingen in een klas ,” 
vervolgt Stienstra. “Je krijgt kritiek van 
ouders, er ontstaat werkdruk door uitval 
of er is een lastige groepsdynamiek. Als 
je kunt terugvallen op een gezamenlijk 
doel, is dat een stevig vangnet in lastige 
situaties.”
Baijense deelt deze mening. “Onderwijs 
is geen eenheidsworst, iedere leraar legt 
er zijn eigen visie en hart in. In een school 
ben je echter samen verantwoordelijk voor 
acht jaar onderwijs van een kind. Je moet 
daarom met z’n allen weten wat de rode 
draad is van het onderwijs dat je geeft en 
wat je als collega’s aan elkaar hebt. Als 
leraren hun eigen dingetje gaan doen, 
snappen de kinderen het niet meer en de 
ouders ook niet. Als de aanpak, structuur 
en omgangsvormen rommelig worden, 
kan de teamdynamiek verdwijnen, waar-
door de onrust onder collega’s groeit. 
Daarom moet je doorspreken wat je 
normen en waarden zijn. Zo creëer je een 
veilige sfeer.”

Wel of niet ontslaan? 
en die veilige sfeer is een voorwaarde 
om een sterk team te kunnen creëren, 
vult Norder aan. “Van kinderen weten we 
dat ze alleen kunnen leren in een veilige 
omgeving. Voor een schoolteam is dat niet 
anders. Die veiligheid werkt alle kanten 

STERK TEAM, 
STERKE LEIDER?
Heeft een sterk team, een sterke lei-
der? “Een sterk team heeft niet alleen 
een sterke maar vooral een aan-
wezige leider,” stelt Koos Stienstra, 
directeur van Intraverte. “De direc-
teur die er altijd voor zijn team is, 
heeft automatisch een sterker team. 
De leraar die vandaag een probleem 
ervaart, heeft er niets aan om dat 
volgende week te bespreken. Heb jij 
een probleem? Bel me direct! Ook op 
zondagmiddag. Dat klinkt misschien 
alsof je als schoolleider altijd ‘aan’ 
moet staan, maar in de praktijk doet 
bijna niemand dat. Terwijl mensen 
zich zoveel meer gesteund voelen. 
Het geeft ze vertrouwen. Zij zullen 
ervaren dat je er echt voor ze bent.”

“Leg niet elk teamlid 
langs dezelfde 
meetlat, benoem 
juist de verschillen”

Koos stienstra,  

directeur Intraverte
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lastig is om personeel te vinden.”
een sterk team heeft dus een gedeeld 
doel, wordt geback-upt door een direc-
teur en het bestuur en werkt in een veilige 
sfeer. Daarnaast is het belangrijk dat je de 
diversiteit van je team erkent. stienstra: 
“Leg niet elk teamlid langs dezelfde meet-
lat, benoem juist de verschillen. Die jonge 
hond die net van de pabo is, heeft verse 
kennis, een massa aan energie en zit vol 
daden- en bewijsdrang, maar die kan 
nog niet vijf dagen per week een klas van 
dertig kinderen managen. Krijgt hij ver-
wijtende blikken of steun? Hetzelfde geldt 
voor de 55-plusser. Die kan niet terugval-

len op de sturm und drang van 
die jonge collega, maar wel 

op ervaring, geduld en rust. 
Vinden we die collega een 
dwarsligger of mag hij of zij 
die ervaring inzetten? 

Als je die verschillen niet benoemt of 
ontkent, vreet dat energie van je team. 
De jonge collega voelt zich alleen staan, 
de oudere raakt sneller opgebrand. De 
dertigplusser met jonge kinderen overziet 
het niet en meldt zich ziek - wat weer de 
rest meer belast. Je kunt niet allemaal een 
jaar lang een marathon lopen, je moet 
op elkaar steunen en dat kan alleen als er 
cohesie bestaat.” 
Dat brengt ons terug bij het begin van dit 
verhaal. een sterk team loopt voor elkaar 
de gaten dicht, zei Baijense toen al. “Dan 
komt het erop aan dat je weet waar de 
gaten zitten. Je moet weten wat er bij die 
ander speelt. Je moet je klaslokaal dur-
ven open te zetten. Je moet weten wat 
de normen en waarden zijn. En dat start 
met een doel en met veiligheid. precies op 
die punten kun je als directeur het verschil 
maken.”  

•  21 september gaat de leergang positief 
onderwijs voor schoolleiders bij AVS 
Academie van start. meer weten? avs.nl/
academie.

•  Op positiefonderwijsnederland.nl/ is een 
instrument beschikbaar, dat dient als een 
soort zelfdiagnose voor het schoolteam 
en op basis waarvan je met elkaar in 
gesprek kunt gaan. 

Toch zal krampachtig 
vasthouden aan  

personeel dat niet functioneert  
je team gijzelen”
Henk Norder, interim-bestuurder en voormalig schooldirecteur

“Zo’n team in 
beweging zorgt 
voor onrust”

Johanna Baijense, 

locatiedirecteur.

Tweede Kamerlid Peter 
Kwint van de SP maakt 
zich zorgen. Wat gaat de 
vliegende brigade die de 
 basisvaardigheid op orde 
moet brengen, betekenen 
voor het lerarentekort?

De kop van het nieuwe schooljaar is er 
voor de meeste schoolleiders waar-
schijnlijk alweer af. Ik hoop dat je hebt 
kunnen bijtanken deze zomer en dat je 
je niet al te veel zorgen hebt gemaakt 
over de teambezetting of de klassen-
indeling. Ook Den Haag is ondertus-
sen weer op volle sterkte bezig en in 
afwachting van de in september te 
presenteren plannen van het kabinet. 
Ik verwacht weinig nieuws voor de 
schoolleiders tijdens Prinsjesdag trou-
wens. De cao is gesloten en de groots 
gepresenteerde basisvaardigheden-
brigade komt er, al weet nog niemand 
precies wat die gaat doen.

Hoe uiteindelijk aan het eind van deze 
periode het tekort aan schoolleiders 
en leraren verkleind is, is mij helaas nog 
een stuk minder duidelijk. Natuurlijk, 
elke sector heeft tegenwoordig een 
gebrek aan personeel, maar het is niet 
voor niks dat je over de hele publieke 
sector – van onderwijs en zorg tot poli-
tie en defensie – de grootste tekorten 
ziet. Dat is het gevolg van jarenlange 
onderbetaling en van mensen die 
gefrustreerd deze sectoren verlaten 
vanwege bureaucratie en werkdruk. 

Inhoudelijk kan ik me best vinden in de 
prioritering die dit kabinet kiest. eerst 
de basis op orde, daar hulp bij bieden 
en dan de rest. maar vervolgens gaat 
er in de uitvoering wat mis. Want wat 
is de basis? Is dat alleen taal en reke-
nen of toch ook burgerschap? Is taal 
alleen schrijven? Of ook lezen? Of alle-
bei? en spreken dan? en digitaal, daar 
moeten we ook iets mee. misschien 
programmeren? 

Naar mijn stellige overtuiging is de 
beste garantie om de basisvaardig-
heden op orde te krijgen een school 
met voldoende goed opgeleide leraren 
onder leiding van een schoolleider die 
een gezamenlijk opgestelde pedago-
gische en didactische visie bewaakt. 
Daar kan geen vliegende brigade van 
een minister tegenop. Want wat gaat 
die brigade doen? Niet lesgeven. Dat 
is het werk van de leraar. maar hoe ga 
je dan de basisvaardigheden op orde 
krijgen? Hoe voorkomen we dat het 
geld dat hiervoor beschikbaar komt, 
niet gebruikt wordt om leraren uit 
het klaslokaal te halen om zich bij de 
brigade aan te sluiten? We hebben al 
eerder gezien dat goede mensen via 
uitzendbureaus uit het onderwijs wor-
den weggekocht met de belofte van 
minder teamtaken en meer salaris. We 
zullen niet accepteren dat de overheid 
zich zo gaat opstellen. 

Mijn tip voor de schoolleider voor 
komend schooljaar: wil je een beetje 
op de hoogte blijven van wat Den 
Haag nu weer van plan is met het 
onderwijs? Sla dan Prinsjesdag over 
en richt je op de ‘kleinere’ maar veel 
belangrijkere onderwijsdebatten: die 
over het lerarentekort, over passend 
onderwijs en over de basisvaardighe-
den. Daar word je een stuk wijzer van. 

Reageren? 
mail: p.kwint@tweedekamer.nl

Het gevaar van de 
basisvaardighedenbrigade

Peter Kwint

POLITIEKE 
COLUMN

            Tegen 
goede leraren 
en een school-
leider die de 
gezamenlijke 
visie bewaakt, 
kan geen 
 vliegende 
 brigade op”
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