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Samen aan de slag met de grote onderwijsvragen
Joseph Kessels, hoogleraar-emeritus Educational Leadership
Onderwijsleiders van Nederland laten we elkaar inspireren!
Meer dan ooit hebben we elkaar en die inspiratie nodig op weg naar het onderwijs van de toekomst
Onderwijs 2032 en de uitwerking van 21st century skills leggen uitdagende vragen op ons bord:
•

Ons onderwijs moet voorbereiden op een toekomstige samenleving, maar hoe ziet die samenleving er
eigenlijk uit?
• Hoe verbind ik als schoolleider de (soms tegengestelde) wensen van ouders, leraren, overheid, politiek
en werkveld?
• En hoe inspireer ik hen tot hun steun en bijdragen aan een goede en effectieve organisatie van het
onderwijs?
• Hoe beïnvloed je als onderwijsleider anderen om aan een gewenst doel te werken?
• Waar baseer ik mijn invloed op? Op mijn formele positie als bestuurder, op mijn expertise en ervaring,
of op mijn persoonlijke gedrevenheid?
• Hoe geef ik ruimte aan de professionele autonomie van leraren, terwijl we toch een gezamenlijke
koers moeten blijven varen?
• Is gespreid leiderschap goed voor de professionalisering, en dus ook voor de kwaliteit van het
onderwijs, of zet het de deur open voor desintegratie?
• Hoe verhouden vertrouwen, nieuwsgierigheid, gedrevenheid, openheid, initiatief en
ondernemerschap zich tot sturing, beheersing, inspectie, controle en gehoorzaamheid?
• Hoe verhouden schoolresultaten en formele kwalificatie-eisen zich tot persoonsvorming,
talentontwikkeling en het sociale aspect van leren en samenleven?
Pasklare antwoorden op deze pittige vragen zullen we niet vinden. Maar inspiratie zeker wel. Laten we met
elkaar verder proberen te kijken dan onze huidige horizon. John F.Kennedy introduceerde in de vorige eeuw
het begrip ‘moonshots’. Dromen van een toekomst die het hier en nu overstijgt. Dankzij de ‘Moonshots voor
onderwijsleiders’ zoeken we met collega onderwijsleiders naar inspirerende vergezichten en naar houvast om
die te realiseren in rijke leergemeenschappen voor iedereen; voor leerlingen, studenten en medewerkers.
Het initiatief Moonshots voor Onderwijsleiders heeft geleid tot een inspirerend én praktisch platform voor
de dialoog over onderwijsvernieuwing voor onderwijsleiders. Een rijke kennis- en inspiratiebron in één.

