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Wie zijn wij?
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Verschillende schoolleiders, zoals Carla

Gaan anders om met jaarklassen
Zetten hun personeel anders in

Creëren een andere leeromgeving 
Hebben (uiteindelijk) een ander gebouw 

Waarom?
Wat?
Hoe?



Toonzetter

Marc Chagall

De violist







Onderwijsraad:Tijd voor Focus
De raad adviseert het idee los te laten dat één leraar alle 
ac1viteiten voor een groep moet verzorgen. Er kan meer 
gedifferen1eerd worden in wie wat doet en er kan beter 
gebruik worden gemaakt van de exper1se van 
ondersteunende professionals zoals 
onderwijsassistenten, vakleerkrachten en andere 
specialisten. Schoolleiders en -bestuurders hebben een 
belangrijke rol om samenhang en focus van 
werkzaamheden te bewaken en als brug en buffer tussen 
school en buitenwereld te gaan staan.
(25 maart 2021)



Niet het ‘wat’,
maar het ‘waarom’ en ‘hoe’ van de toonzetters



Diepte-interviews met 7 toonzetters

Kwalitatieve analyse op twee componenten:

Het proces van verandering
en

Leiderschap



Katalysatoren en ToonzeGers
Proces van verandering: Katalysatoren

1. Aanleiding en inspira/e
2. Ontwikkeling competent 

personeel
3. Leerprocessen op meerdere 

niveaus
4. Beschikbaarheid van bronnen
5. Steun van betrokkenen van 

buiten
6. Legi/mering van anders 

organiseren
7. Verandering als organisch 

proces

Leiderschap: Toonzetters

1. Richting door visie en ervaring
2. Opbouw eigenaarschap 

teamleden
3. Bewegen op alle 

systeemniveaus
4. Gereedschap voor verandering
5. Fungeren als filter en 

hitteschild
6. Reflecteren op visie
7. Een ‘sturingsfilosofie’



Senge en Fullan
5 disciplines 

bij organisa>eleren

1. Persoonlijk meesterschap
2. Mentale modellen
3. Gedeelde visie
4. Teamleren
5. Systeemdenken

6 geheimen 
van verandering

1. Houd van je medewerkers
2. Verbind collega’s doelbewust
3. Capaciteit opbouwen staat 

voorop
4. Leren in het werk
5. Transparantie moet
6. Systemen leren



De Toonzetter

De kracht van verbinding

• Verleden, heden, toekomst
• Van binnen naar buiten

(vice versa op 2 niveaus)
• Waarom, wat, hoe



Belo<e workshop
• Zeven schoolleiders met centrale gedachte: 

we moeten het leren anders organiseren
• Waarom laten ze het vertrouwde 

jaarklassensysteem los
• Hoe krijgen ze hun teams mee
• Reflecteren op je eigen werkprakLjk
• Zicht en grip op je eigen potenLële 

veranderkundige krachten



De wolf en de loop van de rivier
Ter afslui+ng nog 3 dingen:

1. een boek

2. een pla8orm met voorbeelden
delen.meteddie.nl
slimfit.meteddie.nl

3. een filmpje
h?ps://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q

Een schoolleider maakt het verschil!

Dank voor jullie deelname aan de workshop!

https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q

