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Voorwoord

In tegenstelling tot veel andere boeken over schoolleiderschap geeft dit boek een combinatie van 
praktische adviezen met uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. De meeste boeken over lei-
derschap richten zich op het één of op het ander, maar niet op beide. Vanuit de ontwikkelingen van 
de laatste decennia in het primair en voortgezet onderwijs is een boek als dit volgens ons niet alleen 
handig, maar zelfs noodzakelijk. De vraag naar werkwijzen die op wetenschappelijk onderzoek zijn 
gebaseerd is immers nog nooit zo sterk geweest als nu. Daarnaast is ook de behoefte aan school-
leiderschap dat invloed heeft op (nog) betere prestaties van de leerlingen sterker dan ooit. Om aan 
beide behoeften te voldoen, voerde Robert Marzano met zijn medewerkers een meta-analyse uit 
van 35 jaar research naar kenmerken van goed schoolleiderschap, mensen met een positieve invloed 
op de onderwijspraktijk. Zij komen op deze manier tot research-based adviezen waarmee school-
leiders zo aan de slag kunnen.
 
Omdat we een praktische ondersteuning willen bieden aan de mensen die dagelijks bezig zijn met 
schoolleiderschap zijn we gemotiveerd om dit boek uit te brengen, waarin de researchbevindingen 
in specifi eke en praktische adviezen vertaald worden. Ook denken we dat Marzano’s uiteenzetting 
over de verworvenheden van de research iedereen die bezig gaat met de praktische adviezen, zal 
helpen om de achterliggende principes waarop deze gebaseerd zijn, beter te begrijpen. 

We hebben in een paar jaar een nauwe samenwerking opgebouwd met Robert Marzano en met 
zijn uitgever ASCD. De eerdere uitgaven Wat werkt op school, Wat werkt in de klas en Intrss Vrbrdnd 
Lzn hebben hun weg naar de vele gebruikers gevonden. Heel wat scholen werken intussen met de 
informatie hieruit, dikwijls samen met of geschoold door onze eigen experts. Wij hopen dat ook dit 
nieuwe boek zijn weg vindt naar de mensen die sturing geven aan de continue kwaliteitsverbetering 
van onze scholen. De plek waar een nieuwe generatie gevormd wordt.
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