
SCHOOLLEIDERS EN BESTUURDERS DELEN LEIDERSCHAP 
 

 

In gesprek met Alma Harris, en met elkaar 
 
 

Uitnodiging 
Woensdag 8 november 14.00-17.00u te Helmond (Hogeschool De Kempel) bieden PO-

Raad en AVS in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen en Stichting de Brink 
schoolleiders en bestuurders de gelegenheid hun ervaringen en visie te toetsen aan 
die van prof. dr. Alma Harris. 

 
Alma Harris is dan in Nederland ter gelegenheid van de presentatie van de 

Nederlandse vertaling van The Dutch Way, de bundel essays over de kracht en de 
dilemma’s van ons onderwijs. Harris heeft een grote reputatie vanwege haar 
internationaal vergelijkend onderzoek naar leiderschap in het onderwijs. Bekende 

studies van haar zijn Uplifting Leadership (met Andy Hargreaves en Alan Boyle) en 
Leading Futures (met Michelle Jones).  

 
Wij – Petra van Haren (AVS) en Rinda den Besten (PO-Raad) - maken graag van haar 

aanbod gebruik om het gesprek te organiseren met schoolleiders en bestuurders in 
het primair onderwijs. 
 

Focus 
Alma Harris en alle deelnemers gaan van gedachten te wisselen over de volgende 

vragen: 
 Hoe sterk is leiderschap cultuurgebonden? Zijn er ook universele kenmerken 

van goed leiderschap? Is dit herkenbaar in jouw situatie? 

 Is gespreid leiderschap (altijd) goed onderwijsleiderschap? Wat vraagt dit van 
je als bestuurder, als schoolleider?  

 Schakelen tussen landelijk en schoolbeleid is schakelen tussen twee culturen. 
Hoe vervul je als leider die rol?  Wat leren we van elkaar over de rolverdeling 
tussen bestuurder en schoolleider hierbij? 

 
Beperkt aantal plaatsen 

Tijd nemen voor het goede gesprek, jouw ervaringen en visie toetsen aan die van 
Alma Harris en aan die van collega’s veronderstelt kleinschaligheid. Werken met een 
beperkt aantal gesprekstafels (waartussen gerouleerd wordt) biedt de ideale 

gelegenheid voor een rijk debat. Maar dit betekent ook dat je er snel bij moet zijn: er 
zijn slechts beperkt plaatsen beschikbaar. 

 
Leden van de AVS en leden van de PO-Raad kunnen zich nu aanmelden, MITS zij zich 
aanmelden als duo: dus een schoolleider neemt zijn bestuurder mee, of een 

bestuurder neemt een schoolleider mee.  
 

Aanmelding 
Aanmelden voor deze ontmoeting graag vóór 1 november a.s. via 
www.poraad.nl/webformulier/ja-ik-ga-graag-in-gesprek-met-professor-alma-harris  

 
Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij Mark Weekenborg 

(m.weekenborg@poraad.nl; 06-15941849).   
 

http://www.poraad.nl/webformulier/ja-ik-ga-graag-in-gesprek-met-professor-alma-harris
mailto:m.weekenborg@poraad.nl


Over prof. dr. Alma Harris 

Alma Harris is hoogleraar Educational Leadership aan het Institute of Education (OIE, 
Londen). Ze is professor en directeur van het Institute of Educational Leadership aan 

de Universiteit van Malaya (Maleisië). Daarvoor was zij vanaf 2008 directeur van het 
beroemde ‘Institute of Education’ te Londen. 

Haar onderzoekswerk richt zich met name op leiderschapsvraagstukken en duurzame 
organisatieontwikkeling. Ze is internationaal bekend vanwege haar werk rondom het 
verbeteren van scholen in uitdagende omstandigheden. 

 
Harris heeft veel geschreven over leiderschap binnen het onderwijs en ze is een 

expert op het thema ‘distributed leadership’. Haar boek ‘Distributed Leadership in 
Schools: Developing the Leaders of Tomorrow’ (gepubliceerd in 2008 door Routledge 
& Falmer Press) is vertaald in vele talen. Zij is daarnaast voorzitter van de 

‘International Congress for School Effectiveness en Improvement ICSEI)’. Eerder 
verscheen in onze leiderschapsreeks ‘Uplifting Leadership’, met prof. dr. Alma Harris 

als één van de auteurs. Eerder dit jaar kwam haar publicatie ‘Leading Futures’ 
beschikbaar voor het Nederlandse onderwijs, met als titel: ‘Toekomstbestendig 
leiderschap – leidinggeven aan context, samenwerking en cultuur’. 

 
Op 1 februari 2016 gaf Alma Harris een keynote op het congres voor Excellente 

Scholen en verzorgde ze enkele masterclasses en een interview op uitnodiging van 
Onderwijs Maak Je Samen & Stichting De Brink.  
 

Alma sprak bij die gelegenheid haar verbazing uit over het feit dat internationaal altijd 
wordt gerefereerd aan landen als Finland, Singapore, Canada, maar dat het verhaal  

over het Nederlandse onderwijs niet wordt gekend. Ten onrechte, vond Alma: jullie 
mogen er trots op zijn. Dit heeft geleid tot de publicatie The Dutch Way, waarin naast 
Alma Harris en Michelle Jones ook Nederlandse hoogleraren reflecteren op de kracht, 

eigenheid en ook kwetsbare kanten van ons onderwijs. November 2017 verschijnt de 
Nederlandse vertaling van The Dutch Way.  

 
Deelnemers ontvangen de Nederlandse editie van The Dutch Way. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

    


