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Waarom een reflectie op leiderschap in het onderwijs?  

Is er inmiddels niet voldoende geschreven, onderzocht en nagedacht over leiderschap? Wat menen 

we hieraan nog toe te kunnen voegen met een reeks essays? In ieder geval geen nieuwe definitie, 

geen nieuw model, geen nieuwe leiderschapsstijl. Iedere dag verschijnen er weer nieuwe publica-

ties waarin de enige juiste manier van leidinggeven wordt aangereikt. Op internet zijn talloze invul-

lijstjes die door middel van mooie grafieken uw leiderschapsstijl prachtig weergeven. Maar, dat 

zegt nog niets over wat werkt. Heeft u ook de ervaring dat wat in het ene team, die vorige school, 

wel lukte, nu ineens helemaal niet meer werkt? 

We willen met deze reeks essays de lezer prikkelen om op een andere dan de gebruikelijke manier 

naar leiderschap te kijken. We doen dit vanuit onze overtuiging dat de essenties van leiderschap al-

leen te begrijpen zijn als het concept van leiderschap in zijn geheel en in samenhang met zijn con-

text wordt begrepen. Het gaat erom een mentale voorstelling van leiderschap te maken vanuit ver-

schillende invalshoeken, we noemen dit perspectieven, in relatie met de plaats waar het leider-

schap zich voordoet. Dit is volgens ons de enige manier waarop het fenomeen leiderschap beter kan 

worden begrepen. 

We staan daarin niet alleen. Hargreaves en Fullan (2012) pleiten in hun boek over professioneel ka-

pitaal ervoor om de volgens hen achterhaalde lineaire managementstructuren in het onderwijs los 

te laten1. Verderop in dit essay gaan we hier dieper op in. Maar een voorbeeld van het loslaten van 

genoemde structuren zien we in de Verenigde Staten waar een beweging ontstaat waarin leraren 

gezamenlijk het leiderschap in de school op zich nemen. In deze zogenaamde ‘teacher led-schools’. 

ontbreekt een formele leidinggevende. In eerste instantie zijn deze ontwikkelingen ontstaan uit de 

behoefte om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Maar de onderliggende aanname is 

dat dat docenten leiderschap moeten kunnen tonen met betrekking tot beslissingen ten aanzien van 

het leren van leerlingen. De motivatie voor deze teacher led-schools wordt als het volgt gegeven. … 

‘to attract the most highly skilled teachers (and) to serve high-needs students, we had to make it 

clear that teachers would have the authority and autonomy to make authentic decisions on behalf 

of students’2. De school kent dus geen benoemde leidinggevende maar de betrokken leraren creëren 

zelf een klimaat waar eenieder de persoonlijke verantwoordelijkheid neemt. Er is daarbij sprake 

van een verregaande cultuur van reflectie, dialoog en feedback. 

Tijdens het schrijven van een eerdere publicatie3 kwamen we op het spoor van Donna Ladkin. In 

2010 heeft zij het boek Rethinking Leadership 4 gepubliceerd. Zij stelt hierin dat niet de vraag moet 

worden gesteld, wat is leiderschap, maar de vraag wat is leiderschap voor soort verschijnsel? Ladkin 

betoogt in haar boek dat leiderschap, net zo min als begrippen als vertrouwen of rechtvaardigheid, 

eenduidig is te definiëren. De context waarin leiderschap zich voordoet kleurt de betekenis van het 

begrip in. De consequentie van op deze manier naar leiderschap te kijken, is dat niet het concept 

van leiderschap centraal wordt gesteld, maar de combinatie van momenten en de vormen waarin 

                                                            
1 Hargreaves, A. & M. Fullan. (2012). Professional Capital. Teachers College Press, New York. 
2 Nazareno, L. (2013). Portrait of a Teacher-Led School. Educational Leadership. October 2013, Volume 71, number 2. 
3 Odenthal, L. & C. Verbeek (2014). Opbrengstgericht werken in ontwikkeling. CPS. Amersfoort. 
4 Ladkin, D. (2010). Rethinking Leadership. Edward Elgar Publishing: Cheltenham Glos, UK. 
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het optreedt. We willen in dit en de komende essays op deze holistische, dus vanuit het geheel, 

wijze naar leiderschap kijken. Dit zullen we steeds doen vanuit wisselende perspectieven.  

Door op deze manier naar momenten te kijken waarin leiderschap zich manifesteert, kunnen we een 

scherper beeld krijgen van het wezen van leiderschap dan wanneer we ons bijvoorbeeld op de ka-

rakteristieken van de leider of van de volgers fixeren. Dit is nou net wat de meeste publicaties en 

onderzoeken naar leiderschap in het verleden steeds hebben gedaan. Er is intensief gezocht naar 

kenmerken van effectief leiderschap en kenmerken van volgers. Een snelle zoektocht via Google le-

vert op de term ‘leiderschap’ meer dan zeven miljoen hits op. Dit aantal groeit iedere dag. 

Maakt de insteek die wij kiezen dan alle bestaande modellen voor leiderschap onbruikbaar? Neen, ze 

vormen nog steeds een belangrijke basis om de verschijningsvormen van leiderschap te begrijpen. 

Maar we moeten daarbij beseffen dat ze ons met een bepaalde bril naar leiderschap en veranderingen 

laten kijken. De normatieve modellen zoals bijvoorbeeld Kotter (19975), Covey (2004)6 en Scharmer 

(2009)7 gaan bijvoorbeeld uit van ‘one best way’. Ongeacht de context is er volgens deze auteurs een 

manier, het gebruiken van het model, die altijd het beste werkt. Daar tegenover staan de situationele 

benaderingen. Deze theorieën stellen dat er verschillende basisstijlen van leiderschap zijn, die af-

hankelijk van de situatie effectief zijn. Voorbeelden hiervan zijn Hersey & Blanchard, (1996)8 en 

Quinn, et. al (2003)9.  

Beide benaderingen, van ‘one best way’ en situationele benaderingen hebben in onze ogen beperkin-

gen. De belangrijkste ervan is dat leiderschap in verschillende, schijnbaar onafhankelijke, stukjes 

wordt opgedeeld. Hierdoor treedt een versimpeling van de werkelijkheid op en aspecten die buiten 

de focus van het model liggen worden over het hoofd gezien. Dit leidt ertoe dat we soms heel cruciale 

zaken niet opmerken. Biesta (2014) noemt nog een ander gevaar. Modellen roepen volgens hem het 

idee op dat de werkelijkheid volledig beheersbaar is als je deze maar in kleine deeltjes opdeelt 10. 

Hij stelt dat onderwijs geen interactie is tussen robots, maar tussen mensen. De werkelijkheid is dus 

nooit helemaal te beheersen. Er zal altijd sprake zijn van een bepaalde mate van onzekerheid omdat 

leerlingen niet kunnen worden gezien als objecten die naar believen kunnen worden gevormd en 

gedisciplineerd. Gelukkig maar.  

 

Wij stellen dat hetzelfde geldt voor leiderschap. Leiderschap is het proces dat zich afspeelt tussen 

personen en daardoor een proces dat nooit volledig te beheersen zal zijn. Vandaar onze voorkeur voor 

een holistische kijk op leiderschap vanuit steeds andere perspectieven. Op deze manier kijken is niet 

altijd gemakkelijk. Sterker nog, het kan confronterend zijn om op deze manier naar bijvoorbeeld je 

eigen leiderschap te kijken. We merken tijdens onze trainingen dat het proces van reflectie en diep-

gaande dialoog naast veel nieuwe inzichten ook een vorm van ongemakkelijkheid oproept. Deze wijze 

van kijken vraagt namelijk om een onderzoekende houding. Dat wil zeggen nieuwsgierigheid, geen 

genoegen nemen met antwoorden die zich aan ons opdringen en vooral het stellen van de juiste 

vragen. Graag nemen wij u in dit essay mee in onze zoektocht naar het wezen van leiderschap. 

 

                                                            
5 Kotter, J.P. (1997). Leading change. Boston: Harvard Business School Press.  
6 Covey, S.R. (1990). The Seven Habits of Highly effective people. New York: Simon & Schuster.  
7 Scharmer, C.O. (2009). Theorie U: leiding vanuit de toekomst die zich aandient. Zeist: Uitgeverij Christofoor 
8 Hersey, P. and Blanchard, K. H. (1969). Management of Organizational Behavior – Utilizing Human Resources. New Jer-
sey/Prentice Hall. 
9 Quinn, R. E., Faerman, S. R., Thompson, M. P., & McGrath, M. R. (2003) Becoming a Master Manager: A Competency Fra-
mework (3 Ed.). New York: John Wiley and Sons. 
10 Biesta, G.J.J. (2014). The beautiful risk of education. Boulder, USA: Paradigm Publishers. 
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Een zoektocht heeft altijd een startpunt. Voor ons ligt dat startpunt in het verleden. Met welke beel-

den was het begrip leiderschap in het verleden verbonden?  

Leiderschap, leidinggeven, manager, management: de verwarring is groot en duidelijkheid is ver te 

zoeken. Er worden veel termen gebruikt voor de leidinggevende functies die we in het onderwijs zien; 

teamleider, directeur, coördinator, rector, bestuurder en ga zo maar door.  

Het is niet verwonderlijk dat de vraag die de geschiedenis van leiderschap lang heeft gedomineerd is: 

Wat is leiderschap? Het meest voor de hand liggend is om bij het verduidelijken van het begrip terug 

te gaan naar het woordenboek11. Daar zien we de volgende omschrijvingen: 

 leider (de; m,v; meervoud: leiders) 1.iem. die leidt, bestuurt, aanvoert; 2.(sport) persoon, 

ploeg die nummer één is. 

 leiderschap (het; o) 1.het leider-zijn; 2. de gezamenlijke leiders. 

 manager (de; m,v; meervoud: managers) 1.iem. met een leidinggevende functie; 2.iem. die 

de zakelijke belangen van artiesten, beroepssporters enz. behartigt. 

 management (het; o) 1.het leiden van een bedrijf of instelling; 2.degenen die belast zijn met 

management. 

Het woordenboek lijkt ons in eerste instantie niet veel verder te brengen. Tussen de begrippen leider 

en manager lijkt op de eerste gezicht geen verschil te zijn. Maar, als we wat dieper graven en naar 

de oorsprong van de term manager kijken dan krijgen we een beter beeld. De term manager is in onze 

taal een leenwoord, afkomstig uit de Engelse taal, terwijl de Engelsen het op hun beurt uit het Itali-

aans hebben geleend. Het woord manager is ontleend aan het Italiaanse maneggiare. We zijn dan 

terug in de tijd, 1561, en spreken over het in toom houden en trainen (van een paard!). Nog eerder, 

rond 1300, kennen de Italianen het woord vooral in de betekenis van in de hand houden12. Wat opvalt 

bij bovenstaande omschrijving is het in de hand of in toom houden.  

Het scientific management denken van Taylor (1856-1915) lijkt zijn oorsprong te hebben in deze op-

vatting over leiderschap. Taylor wilde het productieproces in fabrieken verbeteren door het proces 

bijna geheel uiteen te rafelen en een vergaande rationalisering door te voeren in het productieproces. 

Deze rationalisering moest leiden tot efficiency en daardoor tot kostenbesparing. Mintzberg (1989) 

vraagt zich af of we Taylor wel goed hebben begrepen 13. Anders dan we meestal denken, probeerde 

Taylor niet de werkzaamheden te programmeren die hij niet geheel doorgrondde. Taylor ging heel 

bewust onderzoekend te werk om te begrijpen welke handelingen werknemers moesten verrichten. 

Dit betrof overigens alleen eenvoudige routinematige werkzaamheden. Zijn werkwijze was niet toe-

gesneden op die situaties waarin de geest en de motivatie van de betrokkenen van belang was bij het 

uitoefenen van werkzaamheden. We kunnen dus rustig stellen dat ons denken over leiderschap vooral 

voortkomt uit het perspectief van het hanteerbaar maken van werkzaamheden, alles wat ‘volgers’ 

moeten uitvoeren. Dat dit in het onderwijs niet zo werkt, wordt duidelijk als je de enorm gestandaar-

diseerde functieomschrijvingen van leidinggevenden en leraren doorleest om vervolgens te conclude-

ren dat er weinig verband bestaat tussen de beschrijvingen en wat we in de klas en tijdens vergade-

ringen kunnen waarnemen.  

Beheersen en trainen vormen de kernbegrippen van leiderschap. Het geloof in de trainbaarheid en 

het maakbaar opleiden, grijpt terug op de hierboven genoemde Taylor. We kijken dan vanuit een 

Westers perspectief in de context van het industriële tijdperk. Het perspectief waarin het ego van de 

                                                            
11 www.vandale.nl 
12 www.etymologie.nl 
13 Mintzberg, H. (1991). Mintzberg over management. Veen, Amsterdam. 
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leider, soms letterlijk, uitstijgt boven de groep. Maar, roept dit een goed beeld op van wat een 

leidinggevende of manager daadwerkelijk doet? Mintzberg schrijft hier over: Als je managers vraagt 

naar hun werk, is het meest waarschijnlijke antwoord dat ze plannen maken, organiseren, coördine-

ren en bestuderen. Maar kijk eens naar wat ze doen. Wees dan niet verbaasd als je geen verband 

kunt ontdekken tussen wat je ziet en deze vier genoemde activiteiten (Mintzberg, 198914) 

Laten we hier eens een heel ander perspectief tegenover stellen, het perspectief van leiderschap in 

traditionele, nomadische stammen. In het Afrikaanse Ubuntu-concept maken leiders, en hun groeps-

leden, hun ego ondergeschikt aan de gezamenlijke belangen van de groep, om zo als groep succesvol 

te overleven. Het gaat er dan om een gedeelde visie om te zetten in een combinatie van saamhorig-

heid en collectief ondernemerschap15. Als we vanuit dit perspectief kijken dan zijn de centrale be-

grippen, vertrouwen, respect en dialoog.  

Dit zijn nog maar twee van de mogelijke perspectieven die we kunnen innemen, maar ze illustreren 

dat wat we zien als we kijken naar leiderschap voor een groot deel wordt bepaald door de bril waar-

mee we ernaar kijken. De visie op leiderschap wordt voor een belangrijk deel bepaald door de maat-

schappelijke en de culturele context waarin het leiderschap zich manifesteert. Ook het onderscheid 

maken tussen managen en leidinggeven is een voorbeeld van het innemen van een bepaald perspec-

tief. Hierbij wordt gesteld dat management betrekking heeft op het toepassen van bewezen oplos-

singen voor bekende problemen. Leiderschap heeft dan betrekking op situaties waarin groepen niet 

voorspelbare problemen moeten zien op te lossen (Uhl-Bien, 200716).Het zijn juist die niet voorspel-

bare problemen die maar moeilijk op te lossen zijn met normatieve of situationele modellen omdat 

de problemen zich steeds weer op een andere wijze voordoen. 

Vanuit een overzichtelijke, nomadische, samenleving naar een schijnbaar in toom te houden industri-

ele samenleving bevinden we ons vandaag in een voortdurend snel veranderende, globale, samenle-

ving. Heifetz17 verwoordt het als volgt: “the organizational adaptability required to meet a relentless 

succession of challenges is beyond anyone’s current expertise”. En Uhl-Bien18 ‘Knowledge Era lea-

dership requires a change in thinking away from individual, controlling, views, and towards views of 

organizations as complex adaptive systems that enable continuous creation and capture of know-

ledge’. Het aloude overlevingsparadigma waarmee we als verzamelaar-jager konden overleven in de 

oudheid (freeze, flight of fight) werkt niet meer goed. Ons model om vraagstukken lineair te benade-

ren biedt onvoldoende handvatten voor leidinggevenden om situaties die complex zijn op te lossen. 

“But generally, there is an over reliance on linearity which does not fit with today’s realities of fast 

and furious changes”19. 

We verleggen onze focus naar leiderschap in het onderwijs. Veranderingen in de maatschappij zijn 

natuurlijk ook zichtbaar in de scholen, de wijze waarop we scholen hebben georganiseerd en de 

waarde die we aan scholen toekennen. De plaats van de school is, vanuit ons westers paradigma, in 

de loop van de tijd veranderd. Vanaf de Verlichting is het beeld van de plaats die scholen in nemen 

vooral bepaald door filosofen als John Locke (socialisatie model) en Jean Jacques Rousseau (transfor-

matie model). Locke zag de plaats van onderwijs vooral als een concept dat het kind moest voorbe-

reiden op de bestaande orde. Zijn veronderstelling was dat onderwijs ondergeschikt diende te zijn 

                                                            
14 Mintzberg, H. (1991). Mintzberg over management. Veen, Amsterdam. 
15 Liefde de, W.H.J. (2007). Afrincan tribal leadership. Kluwer, Deventer.  
16 Uhl-Bien, M., R. Marion & B. McKelvey (2007). Complexity leadership theory: shifting leadership from the industrial age to 
the knowledge area. The Leadership Quarterly 18 (2007) 298-318. Verkregen via www.sciencedirect.com. 
17 Heifetz, R., A. Grashow & M. Linsky (2009). Leadership in a (Permanent) Crises. Verkregen via 
    www.hbr.harvardbusiness.org/2009/07/leadership-in-a-permanent-crises/ar/pr . 
18 Uhl-Bien, M., R. Marion & B. McKelvey (2007). Complexity leadership theory: shifting leadership from the industrial age   

     to the knowledge area. The Leadership Quarterly 18 (2007) 298-318. Verkregen via www.sciencedirect.com. 
19 Pang, N. S., J. Pisapia. (2012). Strategic Leadership for School Change. Gepresenteerd op ICSEI Congress 2012. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.hbr.harvardbusiness.org/2009/07/leadership-in-a-permanent-crises/ar/pr
http://www.sciencedirect.com/
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aan politieke en economische uitgangspunten. De school is dan het instrument om politieke en eco-

nomische voorspoed te bewerkstelligen. Dit gold ook voor Rousseau. Anders dan Locke dient bij hem 

onderwijs vooral als voorbereiding op de toekomst. De maatschappij kan veranderd worden door mid-

del van onderwijs aan kinderen. De idealen gericht op de toekomst bepalen de inhoud van het onder-

wijs. Ook hier geldt onderwijs als instrument om veranderingen in de samenleving in te voeren. Beiden 

manieren van denken en inrichten van onderwijs leiden tot een technische inrichting van het onder-

wijs, en het (lineaire) leiderschap dat daarbij hoort. Een andere kijk op de betekenis van de school 

in de samenleving, onder andere door Hegel (reformatief model) verwoord, gaat uit van het idee dat 

individuen participeren in maatschappelijke veranderingen. Dit democratisch ideaal beschrijft dat 

scholen kinderen voorbereiden op de bestaande, veranderende, samenleving vanuit een onderzoeken 

(problematiserende) houding. 

 

Maatschappij

School

Socialisatie model

Maatschappij

School

Transformatie model Reformatief model
 

Figuur 1 school en maatschappij20 

In Nederland vond tussen de jaren zestig van de twintigste eeuw en de jaren nul van de eenentwin-

tigste eeuw een drietal omslagen plaats in het denken over de maatschappelijke betekenis van on-

derwijs in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog nam de regulerende rol van de overheid toe en 

won het idee van de maakbare samenleving aan populariteit: de maatschappij kon worden ingericht 

naar de idealen die de samenleving hanteerde. Er bestond een groot optimisme over de mogelijkheid 

om via het onderwijs maatschappelijke ongelijkheid uit te bannen. In het verlengde daarvan vervulde 

het onderwijs tot aan het eind van de jaren zeventig in de ogen van de beleidsmakers vooral een 

cultuurpolitieke en emancipatorische functie. 

Kelchtermans (2012)21 stelt in een reflectie op de professionaliteit van leerkrachten hierover dat tot 

ver in de jaren ’70 het vanzelfsprekend was voor moderne staten om veel te investeren in hun onder-

wijssysteem. Goed onderwijs was goed voor de samenleving. Volgens hem is die vanzelfsprekendheid 

gaandeweg verloren gegaan. In de jaren tachtig en negentig werd de cultuurpolitieke functie van het 

onderwijs overschaduwd door de economisch-utilitaire. Er kwam steeds meer nadruk te liggen op 

individuele prestatie van de leerling/student, economisch nut en goede aansluiting van de opleiding 

op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat scholen worden gezien als instellingen die - in ruil voor het 

geïnvesteerde overheidsgeld- een bepaald product moeten leveren aan die samenleving (de klant). 

Onderwijs en opvoeding worden door beleidsmakers en in het verlengde daarvan ook door de “pu-

                                                            
20 Uljens, M. & R. Sundqvist. (2013). Uniting Policy, Practice and Research. Gepresenteerd op ECER 2013 te Istanbul. 
21 Kelchtermans, G. (2012) De leraar als (on)eigentijdse professional: een reflectie op de moderne professionaliteit van  
   leerkrachten. Notitie in opdracht van de Nederlandse onderwijsraad. Centrum voor Onderwijsbeleid, ‐vernieuwing en 
   lerarenopleiding KULeuven. 
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blieke opinie” steeds meer gezien als een investering die moet renderen en in functie daarvan ade-

quaat gemanaged worden. Het is niet verwonderlijk dat leidinggevenden in scholen zich in die tijd 

(weer) steeds meer als managers zijn gaan gedragen. De invoering van de lumpsumbekostiging heeft 

hier zeker aan bijgedragen. De schoolleider kwam hierdoor in de formele rol van werkgever terecht 
22.  

In het laatste decennium van de twintigste eeuw was er opnieuw sprake van een omslag in het denken 

over de maatschappelijke betekenis van het onderwijs. Tegen de achtergrond van een oplaaiend 

maatschappelijk debat over de normvervaging en toenemend onveiligheidsgevoel onder de Nederlan-

ders maakte de economisch-utilitaire functie weer meer plaats voor een normatieve functie van het 

onderwijs. Door de ministeries van Justitie en Onderwijs werd begin jaren negentig een discussie 

eïnitieerd over het belang van gemeenschappelijk gedragen normen en waarden voor de samenleving. 

De overheid ging weer meer waarde hechten aan ‘de balans tussen individualiteit en gemeenschap-

pelijkheid’. 

Begin deze eeuw is de onderwijssector steeds meer doordrongen geraakt van wat men het performa-

tiviteitsdiscours noemt23. Dit betekent dat scholen worden gezien als leveranciers van een bepaald 

product aan de samenleving (de klant). In het verlengde daarvan vindt een opleving plaats van be-

heersmatige modellen die het onderwijs en leidinggeven lijken te reduceren tot een rationeel proces 

dat geen recht meer doet aan de complexe werkelijkheid. Uitwassen van deze beweging worden 

zichtbaar in een overmatig gebruik van data. De Inspectie van Onderwijs ziet leidinggevenden als 

diegene die door hun besturen verantwoordelijk worden gehouden voor de kwaliteit van dat perso-

neel24. Leidinggeven gaat volgens de Inspectie dan ook om het bewaken en sturen op onderwijskwa-

liteit door de schoolleider.  

Dit sluit niet aan bij de snel veranderende samenleving en de rol die de school in deze samenleving 

inneemt. Dit vraagt om meer flexibele vormen van leiderschap. Dat wil zeggen een andere, niet line-

aire, kijk op onderwijs en het leiderschap binnen het onderwijs. Zien we dit nu al terug in de scholen? 

Misschien bij de eerder genoemde teacher-led schools. Maar in ons land geldt nog steeds dat er vooral 

sprake is van controle en een onderwijspolitiek die de nadruk legt op toetsen en uniformiteit. Er is 

overigens al wel sprake van initiatieven, denk aan ‘Het Alternatief’ zoals dit is ontwikkeld door leraren 

of aan uitspraken van de Onderwijsraad in 2013 waarin wordt opgeroepen tot het dieper doordenken 

van het doel van ons onderwijs. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bepleit in haar 

rapport ‘Naar een lerende economie’ (2014) zelfs het tot stand brengen van een nieuw sociaal con-

tract tussen onderwijsveld en de samenleving.  

De vraag wat leiderschap is, wordt dus opnieuw gesteld. Duidelijk is dat veel leidinggevenden in het 

onderwijs nog vertrouwen op het mentale lineaire model, maar dat dit niet toereikend is in deze tijd 

van snelle technologische vernieuwingen. Daarbij lijken veel leidinggevenden niet in te kunnen spelen 

op wat er buiten de school speelt en de aansluiting daarmee in de school te maken. Het lukt deze 

leidinggevenden nog onvoldoende om hun teamleden tot zelfverantwoordelijkheid te inspireren: ze 

zijn alleen dan effectief als hun handelingsrepertoire aansluit bij de omstandigheden25.  

                                                            
22 Leune, J.M.G. (2001). Onderwijs in verandering; reflecties op een dynamische sector. Groningen: Wolters-Noordhoff. 
23 Kelchtermans, G. (2012) De leraar als (on)eigentijdse professional: een reflectie op de moderne professionaliteit van leer 
   krachten. Notitie in opdracht van de Nederlandse onderwijsraad. Centrum voor Onderwijsbeleid, ‐vernieuwing en leraren 
   opleiding KULeuven. 
24 Inspectie van het Onderwijs. De kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onder 
   wijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.  
25 Pisapia, J., D. Reyes- Guerra & E. Coukos-Semmel. (2005). Developing the Leaders’s Strategic Mindset: Establishing the 
Measures. Kravis Leadership Institute, Leadership Review, Spring 2005, Vol. 5, pp 41-68. 
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Dit brengt ons op een aantal paradoxen waarbinnen leiderschap zich aftekent. Camps onderscheidt 

een vijftal dualiteiten in leiderschap26: 

 De spanning tussen de rol van de leider in relatie tot het bereiken van resultaten enerzijds en 

betekenis geven anderzijds. 

 De spanning tussen opvattingen over de leider als bijzondere persoon met bijzondere eigenschap-

pen en leiderschap als een sociale rol (de wisselwerking tussen de leider en zijn omgeving). Deze 

verschillen in benadering komen tot uitdrukking in geschiedkundige en psychologiserende bena-

deringen aan de ene kant en sociologische en bestuurskundige opvattingen aan de andere kant. 

 De spanning tussen universele opvattingen en situationele opvattingen over leiderschap. In het 

eerste geval wordt uitgegaan van de gedachte dat leiderschap gemeenschappelijke elementen 

heeft die cultuur en context overstijgen. Bij situationele opvattingen wordt uitgegaan van het 

tegendeel. 

 De spanning tussen de leider als degene die handelend optreedt en als degene die vooral oog 

heeft voor de condities waarbinnen de organisatie functioneert; het verschil tussen actiegericht 

en conditiegericht leiderschap. 

 De spanning tussen leiderschapsontwikkeling gericht op denken en doen en leiderschapsontwik-

keling gericht op identiteit en ontwikkeling.  

De dualiteiten lijken terug te voeren op drie kenmerkende paradoxen waar leidinggevenden in het 

onderwijs mee van doen hebben: het paradox van verandering en stabiliteit, lineair en niet-lineair 

denken en tot slot lokaal (in de school) en globaal (de omgeving). Zie hier het kader waarbinnen 

leidinggevenden de ruimte heeft om te bewegen. Een ruimte die antwoord vraagt om ermee om te 

gaan, anders dan we gewend zijn uit het verleden. Dit vraagt om herbezinning op leiderschap waarbij 

we los komen van bestaande modellen. 

De vraag, wat is dan leiderschap?, veronderstelt dat het mogelijk is om leiderschap te definiëren op 

een objectieve, duidelijk begrensde manier zoals dat bijvoorbeeld kan met een voorwerp of een dier. 

Ladkin merkt op dat hetzelfde verschijnsel zich voordoet bij het omschrijven van begrippen als 

‘liefde’ of ‘rechtvaardigheid’. Deze begrippen zijn moeilijk te definiëren en als we al een beschrijving 

kunnen geven dan is dat vaak een zeer persoonlijke. Voor leiderschap geldt dat ook. Het is een feno-

meen met verschillende verschijningsvormen dat door verschillende factoren wordt bepaald en vanuit 

verschillende perspectieven wordt gezien.  

Een methode om zich het interactieve, contextbepaalde karakter van leiderschap voor te stellen, is 

een kubus voor zich te zien. De kubus heeft zes zijden. Dat weet je, terwijl je nooit alle zijden 

tegelijkertijd kunt zien. Terwijl je naar de zichtbare zijdes kijkt, stel je jezelf de andere zijdes voor. 

De voorstelling die je jezelf maakt van de niet-zichtbare zijden kan misleidend zijn. Zo kan het bij-

voorbeeld zijn dat je iemand alleen van achteren ziet en denkt het om een bekende gaat, tot de 

persoon zich omdraait en een onbekende is blijkt te zijn. Bij de kubus zien we altijd maar een beperkt 

aantal zijkanten, de binnenkant zien we alleen als we moeite doen de kubus open te maken.  

 

 

                                                            
26 Camps, T. (2012). Dansende leiders op de punt van de naald. Verkregen via http://www.scienceguide.nl/201204/dan-
sende-leiders-op-punt-van-een-naald.aspx . 

http://www.scienceguide.nl/201204/dansende-leiders-op-punt-van-een-naald.aspx
http://www.scienceguide.nl/201204/dansende-leiders-op-punt-van-een-naald.aspx
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Op eenzelfde manier kent leiderschap verschillende zijdes. Bij leiderschap gaat het om de volger en 

de leider, de organisatorische context, de cultuur en de historische situatie. Deze kun je op de zijden 

van de kubus projecteren. Alle zijden zijn belangrijk, je houdt ze in je gedachten terwijl je het 

fenomeen bestudeert. De verschillende hoeken of je oriëntatie van waaruit je kijkt geeft richting aan 

de verschijning. Wat hoe dan ook onzichtbaar blijft, is de ruimte binnenin de kubus. Wat ook niet 

direct uit de verschijningsvorm kan worden afgeleid, is wie heeft het gemaakt, wat is het doel, voor 

wie heeft het betekenis? Dit alles maakt dat leiderschap zo moeilijk in zijn volledigheid is te beschrij-

ven en te begrijpen. Wat wel kan is leiderschap te beschrijven en te begrijpen vanuit specifieke, 

plaatsgebonden, posities waarin de betrokkenen er daadwerkelijk vorm en betekenis aan geven. 

Het leiderschaps momentum

volgervolger

contextcontext doeldoel

leiderleider

 

Leiderschap wordt dus bestudeerd vanuit de context waarin het verschijnt. Vanuit de gedachte dat 

het een geconstrueerd en sociaal idee is, is de betekenis die het heeft voor actoren van invloed op 

hun kijkgedrag. Deze manier van kijken, maakt zichtbaar dat leiderschap niet bij een persoon ligt, 

maar zich door een groep betrokkenen verplaatst afhankelijk van het stadium waarin het proces zich 

bevindt. Hierbij speelt dat een aantal zaken moeilijk grijpbaar lijkt te zijn. We denken dan bijvoor-

beeld aan de verwachtingen die men heeft over leiderschap en leidinggevenden, over de verhalen die 

door betrokkenen worden verteld over leiderschap en over de niet zichtbare culturele invloeden die 

richting geven aan wat we waarnemen. Als we proberen de aspecten van leiderschap te ontrafelen in 

keurige kleine deeltjes zullen we constateren dat in de praktijk al die aspecten door elkaar heen 

lopen en niet altijd even duidelijk zijn te onderscheiden. 

Wat verwachten we van deze holistische manier naar leiderschap kijken? Op deze manier naar leider-

schap kijken geeft ons een nieuw waarnemingspunt, de ruimte tussen de personen. Het maakt ons 

ervan bewust dat de reacties en antwoorden afhankelijk zijn van wat er in deze ruimte gebeurt. Dit 

sluit aan bij een sociaal-constructivistische visie op de werkelijkheid. Leider en volgers creëren in 

interactie met elkaar steeds weer hun eigen werkelijkheid. Leiderschapsmomenten zijn in deze visie 

op te vatten als betekenisgevingsprocessen waarmee mensen informatie uit hun omgeving interpre-

teren en omzetten tot een gecreëerde werkelijkheid. Deze werkelijkheid is vervolgens richtinggevend 

voor het handelen27. De beweging die ontstaat in het moment van leiderschap is het momentum van 

leiderschap. In onze zoektocht naar leiderschap gaan we dus niet op zoek naar de leider of de volger, 

maar naar momenten waarin beweging in de school ontstaat.”Although leadership may manifest itself 

differently within different contexts its energetic trajectory shares a common feature: collective 

mobilization towards an explicit or implicitly determined purpose, don’t trace the leader, don’t even 

trace the followers; trace the mobilzation”.28  

                                                            
27 Weick, K.E. (2001). Making sense of the organization. Oxford: Blackwell Publishing: 
28 Grint, K. (1997) geciteerd in D. Ladkin  (2010). Rethinking Leadership. p. 28. Edward Elgar Publishing: Cheltenham Glos, UK 



 
 

9 
© CPS 2014 

 

In dit eerste essay hebben we een start gemaakt met onze zoektocht naar leiderschap. In de navol-

gende essays zullen we steeds een ander perspectief aannemen en van daaruit naar het momentum 

van leiderschap kijken en hierop reflecteren. De beweging die leiderschap op gang brengt, of juist 

niet, komt in het volgende essay aan de orde. We kijken dan vanuit het perspectief van de schoolleider 

en vragen ons bijvoorbeeld af wat we zien als we vanuit de omgeving naar leiderschap kijken en 

vanuit de specifieke context waarin ontwikkeling moet plaatsvinden. We onderzoeken en reflecteren 

op het formele en informele leiderschap, de spanning tussen lokale en globale contexten en het per-

soonlijk leiderschap.  

Hieronder vindt u een aantal reflectievragen om u nog meer te prikkelen te reflecteren op leider-

schap.  

Reflectievragen 

 Wat staat aan de binnenkant van uw kubus van leiderschap?  

 Kan een kubus van leiderschap een kleur hebben en wat betekent die kleur dan? 

 Wat betekenen de paradoxen van Camps voor de kubus van het leiderschap op uw school? 

 


