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Dit is het tweede in een reeks essays over leiderschap. In deze reeks willen we de lezer prikkelen om 

op een andere dan de gebruikelijke manier naar leiderschap in scholen te kijken. We hanteren als 

uitgangspunt dat leiderschap een proces is dat zich afspeelt tussen mensen. Het is een proces dat op 

bepaalde momenten in de interactie tussen mensen ontstaat of juist niet ontstaat. Het is een proces 

dat nooit volledig kan worden beheerst en altijd in bepaalde mate onvoorspelbaar blijft. In ons eerste 

essay hebben we dit uitgangspunt nader toegelicht1.  

In onze essays passen wij een holistische kijk op leiderschap toe. Dat wil zeggen dat we leiderschap 

als geheel steeds vanuit een ander perspectief bekijken. Dit maakt het mogelijk om steeds op een 

ander facet van leiderschap te reflecteren. In dit essay richten we ons op de beweging, of de stilstand, 

die leiderschap in onze scholen op gang brengt.  

Omdat leiderschap niet bestaat buiten de context waarin het verschijnt, kan het alleen worden be-

studeerd in die context. Leiderschap is een geconstrueerd en sociaal idee, waaraan door verschillende 

mensen en in verschillende situaties een andere betekenis wordt verbonden2. De betekenis die aan 

de situatie wordt gegeven, is van invloed op de manier waarop de actoren leiderschap waarnemen. 

We stellen daarom dat beweging en stilstand in een organisatie wordt bepaald door de manier waarop 

in bepaalde situaties naar leiderschap wordt gekeken en deze situatie wordt geduid.  

Met welke ogen kijk je als leidinggevende in de school naar wat er zich binnen je organisatie afspeelt? 

Hoe reageer je op situaties die zich voordoen? Of je nu directeur, rector, teamleider of bouwcoördi-

nator bent, op het moment dat je leiding probeert te geven ‘lees’ je de situatie die je probeert te 

organiseren of te leiden. Dat wil zeggen dat je probeert je een beeld te vormen van de situatie. 

Vanuit het ‘lezen’ zoek je misschien naar een verklaring die je inzicht geeft in de situatie. Maar, als 

je zoekt naar het duiden van iets dat zich voordoet, is altijd maar een beperkt aantal facetten van 

de situatie zichtbaar. De positie die je in de situatie inneemt, is van belang. Een formeel leidingge-

vende zal een situatie anders lezen dan een medewerker. Leidinggeven is daarom voor een belangrijk 

deel een situatie niet alleen vanuit het eigen perspectief, maar die ook vanuit andere perspectieven 

kunnen zien.  

Voordat we verder ingaan op het lezen van situaties vanuit verschillende posities, verkennen we eerst 

kort het begrip ‘leiderschapssituaties’. We kunnen ons voorstellen dat de algemene gedachte is dat 

leiderschapssituaties al die situaties zijn waarin een leidinggevende een rol speelt. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om de meer formele situaties zoals het voorzitten van een vergadering, het voeren van 

een functioneringsgesprek of het observeren van een les. Leiderschapssituaties zijn ook de schijnbaar 

informele situaties die zich voordoen tijdens de lunchpauze, als je als leidinggevende door de school 

loopt of bij het maken van een praatje aan het eind van de dag. We noemen dit met opzet schijnbare 

informele situaties. Jij als leidinggevende zult, in tegenstelling tot de ander, de situatie misschien 

als informeel beschouwen, maar weet je ook hoe de ander de situatie heeft ervaren?  

Omdat in onze visie leiderschap zich door de hele schoolorganisatie heen beweegt, zijn er ook leider-

schapssituaties waarin een formeel leidinggevende geen rol speelt. Het gaat dan om situaties waarin 

een individu anderen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Leiderschapsmomenten kunnen 

zich dus ook voordoen in teambijeenkomsten waarin teamleden samenwerken om lesplannen uit te 

                                                           
1 Zie voor het eerste essay http://www.cps.nl/thema/voortgezet-onderwijs/sterke-school/essays-leiderschap 
2 D. Ladkin (2010). Rethinking Leadership. Edward Elgar Publishing: Cheltenhan Glos, UK. 

http://www.cps.nl/thema/voortgezet-onderwijs/sterke-school/essays-leiderschap
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werken, waar leraren met elkaar projecten uitwerken of in gesprekken tussen medewerkers tijdens 

de lunchpauze. Uiteindelijk zullen we in volgende essays ons ook gaan richten op het leiderschap van 

leerlingen. 

Om ons te helpen de leiderschapsmomenten die zich voordoen op school beter te begrijpen, te lezen, 

kunnen we gebruik maken van metaforen. Een metafoor roept een beeld op van waaruit duidelijk 

wordt hoe de organisatie en het leiderschap in die organisatie kan worden gezien. Het boek van 

Morgan, Beelden van Organisatie (1992) is al bijna een klassieker te noemen3. In dit boek beschrijft 

Morgan een aantal metaforen die behulpzaam zijn bij het analyseren van organisaties. Wij passen een 

aantal hiervan toe op leiderschapsmomenten.  

Als we de schoolorganisatie zien als een machine, dan zullen we vooral oog hebben voor de wijze 

waarop we de school hebben georganiseerd. We gaan er dan van uit dat de organisatie kan worden 

geleid alsof het een machine is, met duidelijke voorschriften, procedures en standaarden. Homan 

(2005)4 stelt dat deze zienswijze veronderstelt dat aspecten van de organisatorische werkelijkheid op 

een mindless manier op elkaar reageren. De organisatie wordt voorgesteld als een meer of minder 

goed geoliede machine met een aparte machinecontroleur en bediener: het management.  

Een heel ander beeld geeft de metafoor waarin de organisatie wordt gezien als een menselijk brein. 

Als we deze metafoor inzetten bij het kijken naar de schoolorganisatie of een situatie zullen we ons 

vooral richten op de manieren waarop informatieverwerking, leerprocessen en kennis zich bewegen 

in de school. Leiderschap richt zich dan vooral op het faciliteren en stimuleren van leren in de orga-

nisatie.  

Bij de in deze essays gekozen invalshoek biedt volgens ons de metafoor van de school als cultuur het 

meeste inzicht. De schoolorganisatie zien als cultuur betekent dat de organisatie wordt ontworpen 

op basis van waarden, overtuigingen en andere patronen van gemeenschappelijke zingeving. We den-

ken dat deze metafoor inzicht biedt, omdat volgens ons leiderschapsmomenten, situaties, op te vat-

ten zijn als betekenisgevingsprocessen waarmee mensen informatie uit hun omgeving interpreteren 

en omzetten naar een nieuwe werkelijkheid. In deze benaderingswijze wordt de organisatie met al 

haar kenmerkende aspecten niet los gezien van de mensen die verbonden zijn aan de organisatie. 

Alles wat er in de organisatie zich voordoet, is het resultaat van interactieprocessen waarin mensen 

betekenis geven aan wat er naar hun idee gebeurt in de organisatie en waarbij ze betekenis al dan 

niet omzetten (enacten) in concreet gedrag5.  

Volgen we deze metafoor verder, dan ligt voor schoolleiders een uitdaging in het onderkennen van 

het waardensysteem dat zich binnen de school voordoet. Pas als het waardensysteem wordt gekend, 

kunnen leiderschapsmomenten worden gelezen. Vanuit het waardensysteem kan een beweging op 

gang worden gebracht of kan worden begrepen waarom een beweging stokt. Ervan uitgaan dat er een 

eenduidige en uniforme cultuur binnen de school bestaat, vormt hierbij een belangrijke valkuil. Scho-

len vormen een mozaïek van culturen. Onze schoolorganisatie is een afspiegeling van de maatschap-

pij, met groepen met een eigen cultuur, eigen overtuigingen, waarden en werkwijzen. Secties, bou-

wen of vakgroepen hebben een eigen vakjargon en referentiekader. Kunt u bijvoorbeeld omschrijven 

welke verschillen er zijn tussen Zorg & Welzijn, Techniek of in het basisonderwijs tussen de onder- 

en bovenbouw? We spreken hierbij van professionele subculturen die soms wat moeite hebben om 

samen te komen. Een ander voorbeeld vormen de subculturen die gevormd zijn door sociale of etni-

sche verbanden. In scholen zien we dit terug aan verschillen in opleidingsgraad van medewerkers: 

mbo, 2e graads, 1e graads leraren. Tot slot kan een verdeling in subculturen ontstaan doordat de 

loyaliteit van de medewerkers verdeeld is. Niet iedereen is altijd even betrokken bij de school. De 

                                                           
3 G. Morgan (1992). Beelden van organisatie. Scriptum Books, Schiedam. 
4 Th. Homan (2005). Organisatiedynamica: Theorie en praktijk van organisatieverandering. SDU Uitgevers: Den Haag.  
5 Weick, K.E. (2001). Making Sense of organizations. Blackwell Publishing: Oxford, UK.  



 
 

3 
© CPS 2014 

subculturen kunnen leiden tot tegenculturen die haaks staan op de cultuur die de leidinggevende voor 

ogen heeft. In scholen is dit terug te zien in managementbijeenkomsten waarin belangen van afde-

lingen meespelen. Op bestuursniveau zien we het zich voordoen bij directieoverleg waarin belangen 

van de eigen school een rol spelen. Concreet betekent dit dat er gelijkenissen, maar ook verschillen 

in waarden, doelen en belangen zijn van leidinggevenden op bovenschools niveau (en de scholen die 

ze vertegenwoordigen). De belangen van de leidinggevenden in een overleg met de bestuurder hebben 

enerzijds betrekking op de school als organisatie en anderzijds op de persoon van de leidinggevende. 

We zien dus dat het schoolbelang en het individuele belang een rol speelt. In een dergelijk overleg 

spelen dergelijke belangen een rol en zullen dan ook als zodanig door alle partijen in het overleg 

‘gelezen’ worden6. 

Wat we binnen onze scholen doen of laten, denk daarbij aan normen en rituelen, is van cruciale 

invloed op de vaardigheid van de schoolorganisatie om te reageren op ontwikkelingen rondom de 

school. Het is belangrijk dat leidinggevenden zich realiseren dat zij het waardensysteem van de or-

ganisatie wel kunnen beïnvloeden, maar dat zij daar zeker geen monopolie op hebben. Ook anderen 

in de school hebben invloed op het waardensysteem. Er zijn medewerkers die optreden als informele 

leiders en weer anderen in de school handelen ‘gewoon’ op eigen wijze. Eigenlijk kunnen we niet 

spreken van een enkel waardensysteem in een organisatie. Een organisatie bestaat uit tal van bete-

keniseilandjes waar percepties van situaties worden gecreëerd, bewaard en toegepast in concreet 

organisatiegedrag. Van belang is ook te beseffen dat deze processen zelforganiserende processen zijn. 

Mensen bepalen zelf welke betekenis ze aan een situatie geven (Homan, 2005). Cultuur is iets dat 

niet kan worden opgedrongen, maar dat zich voortdurend ontwikkelt in het sociale verkeer. Nogmaals, 

het is een complex proces dat in hoge mate zichzelf organiseert. De neiging van leidinggevenden om 

het proces in sterke mate te willen beheersen werkt eerder contraproductief dan stimulerend.  

Hoe dan wel? In zijn boek over zwermintelligentie laat Len Fisher (2009) 7 zien dat collectief gedrag 

van groepen voortkomt uit een verzameling simpele regels voor interactie tussen individuen en hun 

directe buren. Om invloed te kunnen uitoefenen op het collectief gedrag moet een leidinggevende 

zich bewust zijn van de sociale structuren in de schoolorganisatie en er rekening mee houden dat 

interacties tussen individuen niet lineair zijn. Een enkele persoon die aan het eind van een concert 

begint te klappen, kan meerdere mensen ertoe aanzetten dat ook te doen, die op hun beurt weer 

enkele mensen prikkelen, tot al snel het hele publiek zit te applaudisseren. Om een beweging in de 

schoolorganisatie op gang te brengen moet een leidinggevende dus de juiste leiderschapsmomenten 

kiezen binnen de sociale structuren in zijn school. Het gaat erom de juiste eerste volgers mee te 

krijgen in de gewenste beweging, deze te omarmen en daarna misschien zelf wel een stap terug te 

doen8. Het gaat hierbij om informele leiders, maar ook om medewerkers die door anderen in de 

organisatie worden gerespecteerd. Duidelijk is dat naarmate de eerste volgers uit een groter deel van 

de sociale substructuren komen de kans groter wordt dat de beweging zich voortzet in de organisatie. 

De plek die de schoolleider zelf in de sociale structuur in de school inneemt, blijkt hierbij van groot 

belang. Nienke Moolenaar (2009)9 liet in haar onderzoek naar sociale netwerken in scholen zien dat 

scholen waarin de schoolleider in het centrum van de sociale structuur staat en er veel verbindingen 

zijn tussen de verschillende substructuren, veel innovatiever zijn dan scholen waarin de schoolleider 

aan de rand van de sociale structuur of er zelfs grotendeels buiten staat. De verklaring hiervoor kan 

simpel zijn. Een leidinggevende die midden in de sociale structuur staat, is vaker onderdeel van een 

potentieel leiderschapsmoment dan een leidinggevende die aan de rand van de organisatie staat. Als 

                                                           
6 L. Piot & G. Kelchtermans, (2013). Een analyse van leiderschapspraktijken op bovenschools niveau vanuit een micropolitiek    
  perspectief. Pedagogische Studiën, Jaargang 90, nummer 1. 
7 L. Fisher, (2009). Zwermintelligentie, over slimme groepen en domme massa’s. Amsterdam: Maven Publishing.  
8 Een mooi voorbeeld hiervan is terug te vinden op http://sivers.org/ff (leadership lessons from a dancing guy). 
9 N. Moolenaar, (2010) Ties with potential: nature, antecedents, and consequences of social networks in school teams.  
  Enschede: Ipskamp. 

http://sivers.org/ff
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we dit beeld nog verder doortrekken dan komen we bij de kloof die in een deel van de scholen wordt 

ervaren tussen medewerkers en leidinggevenden. Docenten in een onderzoek van Odenthal et. al. 

(2009)10 gaven aan dat hun leidinggevenden steeds vaker buiten de school waren en dat ze deze 

daarom zelden zagen. Ze gaven verder aan dat het niet erg is als de leidinggevende er maar op de 

juiste momenten is. Dat waren volgens hen momenten die om transparantie vroegen. Met andere 

woorden, momenten waarin men op zoek is naar duidelijkheid en de betekenis van situaties. Het zijn 

situaties die moeilijk “te lezen” zijn voor betrokkenen. Belangrijk is dat de leidinggevende op dat 

moment wel voldoende duidelijkheid kan bieden. Kan hij of zij dat niet dan gaat het leiderschapsmo-

ment verloren of treedt verstarring op in plaats van beweging.  

Het fysiek aanwezig zijn van leiders, op het juiste moment, en dan de juiste dingen doen, lijkt van 

cruciaal belang. Als er een ramp plaatsvindt verwachten we dat leiders aanwezig zijn. Dat kan de 

minister-president zijn, de koning of bijvoorbeeld de burgemeester. Leidinggevenden lijken een mo-

rele verplichting te hebben ‘er te zijn’ omdat wij vinden dat het een deel van hun werk is. Volgers 

voelen zich gesteund door de aanwezigheid, fysiek of via de media. Het lijfelijk aanwezig zijn, met 

hart en ziel, lijkt daarbij overigens van meer betekenis dan hetgeen de leider op dat moment werke-

lijk doet. Een aspect dat hier opvalt dat van leiders in een dergelijke rol verwacht wordt dat “their 

role carries the expectation and obligation to care11”. Leiders die niet zichtbaar zijn in tijdens van 

crises wordt vaak gebrek aan betrokkenheid verweten. 

Een ander voorbeeld van zichtbaarheid en wat dat betekent deed zich een paar jaar geleden voor. 

Als leidinggevende was mijn kantoor na de verbouwing van de school verplaatst. De ramen van mijn 

werkplek keken rechtstreeks uit op de hal waar zowel de leerlingen als de leraren ’s ochtends de 

afdeling binnen kwamen. Voor leerlingen betekende dit, zeker in het begin, een zekere gewenning. 

Ze gingen hun gedrag aanpassen, zeker nadat ze gekeken hadden of ze door mij werden gezien. Bij 

mezelf merkte ik dat ook ik mijn gedrag ging aanpassen: ik realiseerde me dat de ander mij ook ziet 

en dat dit van invloed is op de houding die je fysiek inneemt.  

Om beweging op gang te brengen, kan het soms nodig zijn om de bestaande cultuur te destabiliseren. 

Dat kan bijvoorbeeld essentieel zijn als duidelijk wordt dat de prestatie van de school of van een 

groep medewerkers ver beneden de maat is. Het kan blijken dat het bestaande werkelijkheidscon-

struct (de cultuur) het functioneren van de groep dusdanig inperkt, dat de aansluiting met de omge-

ving en/of met de rest van de organisatie verloren is gegaan. Naarmate er meer leden van het team 

tot de conclusie komen dat het huidige werkelijkheidsperspectief op zijn minst discutabel is, desta-

biliseert de groep steeds verder. Op een gegeven moment komt het omslagpunt waarbij het hele 

bouwwerk als het ware instort (Homan, 2005)12. Leiderschapsmomenten zijn dan die situaties waarin 

een team wordt geconfronteerd met een “andere” werkelijkheid. Dit confronteren is meestal de rol 

van de formeel leidinggevenden. Het levert over het algemeen heftige momenten op waarin emoties 

een belangrijke rol spelen. Met de destabilisering stopt het proces niet. Er kan ruimte ontstaan voor 

het op gang brengen van een proces van nieuwe en creatieve werkelijkheidsconstructies. Maar, het 

is ook mogelijk dat de regimebewakers en de formeel leidinggevende in een machtsstrijd verwikkeld 

raken. Regimebewakers zijn medewerkers die er belang bij hebben dat de bestaande situatie blijft 

bestaan13. Ze zullen zich met hand en tand verzetten tegen een verandering omdat ze denken hiermee 

iets te verliezen.  

 

                                                           
10 L. Odenthal, et.al., (2007). De kloof tussen management en docenten. Amersfoort: CPS onderwijsontwikkeling en advies. 
11 J. B. Ciulla, (2008). Why ‘Being There’ is Essential to Leadership. In Leadership at the Crossroads 3. 132-147. Westport,  
    CT; Praeger, 2008. 
12 Th. Homan, (2005). Organisatiedynamica: Theorie en praktijk van organisatieverandering. SDU Uitgevers: Den Haag. 
13 Th. Homan, (2009). Veranderen als chaotisch proces. De verandermanagementbox. Afl 17. MainPress: Schiedam. 
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Gelukkig is het destabiliseren van de cultuur alleen in uitzonderlijke situaties nodig. Wat zien we 

schoolleiders doen om beweging op gang te brengen en te houden in de leiderschapsmomenten die 

zich iedere dag weer opnieuw voordoen? Pang (2012)14 onderscheidt een vijftal gedragingen. Leiding-

gevenden ruilen en onderhandelen iedere dag opnieuw. Hierbij geeft de leidinggevende iets weg, tijd 

of materiaal, om er wat voor terug te krijgen: een betere relatie of iets extra’s dat gedaan moet 

worden. Daarnaast zien we leidinggevenden bruggen bouwen. Dit lijkt bijna politiek, zeker als het 

gaat om het smeden van allianties met bijvoorbeeld informele leiders in de school of collega direc-

teuren in een directieberaad. Dergelijke allianties hebben als doel kennis te vergaren, steun te orga-

niseren of toegang te krijgen tot hulpmiddelen zoals geld. In leiderschapssituaties worden ook ver-

bindingen gelegd. Met het leggen van verbindingen tussen de betrokkenen wordt gewerkt aan het 

opbouwen van vertrouwen. Dit opbouwen van vertrouwen vindt dan voortdurend plaats en draagt bij 

aan het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers aan de normen en waarden en doelen van 

de schoolorganisatie. Eerder schreven we al over de organisatie als machine. Bij het sturen en behe-

ren van de schoolorganisatie ondernemen leidinggevenden acties die er toe leiden dat de doelen van 

de school op een efficiënte en effectieve wijze worden behaald. Tot slot zien we leidinggevenden 

sturen op veranderen en ontwikkelen. In leiderschapssituaties wordt geprobeerd de richting, activi-

teiten of opvattingen te beïnvloeden om de cultuur van de school zodanig te veranderen dat het leren 

van alle betrokkenen en het ervaren van ontwikkeling als constant proces, een geaccepteerd gegeven 

is binnen de school. 

Zijn schoolleiders daadwerkelijk ook in staat dergelijke leiderschapsmomenten optimaal te benutten? 

De Inspectie van het Onderwijs15 plaatst hier een aantal kanttekeningen. Schoolleiders in het basis-

onderwijs en het speciaal onderwijs zijn goed in het opbouwen van vertrouwen; ze zijn betrouwbaar 

en handelen geloofwaardig. Ze bevorderen dat leraren zich professionaliseren en hebben voldoende 

zicht op hun omgeving. De meeste moeite hebben ze met het anticiperen op risico’s en dilemma’s, 

met het oplossen van complexe problemen en met het gebruiken van interne of externe gegevens om 

de school te verbeteren. Schoolleiders in het voortgezet onderwijs zijn goed bekend met regelgeving 

en zetten die zo in dat het de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt. Competenties die school-

leiders minder goed ontwikkeld hebben, zijn: reflectie op eigen handelen, zorgen voor een professi-

onele cultuur en het realiseren van verwachtingen van leerlingen, ouders en andere belanghebben-

den. Bovenstaande omschrijving verwoordt een groot aantal leiderschapssituaties die alleen kunnen 

worden begrepen als deze vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. 

We gaan op een van de door de inspectie genoemde aspecten van leiderschap wat dieper in, het 

anticiperen op risico’s en dilemma’s. Kunnen anticiperen op risico’s en dilemma’s heeft volgens ons 

voor een belangrijk deel te maken met het goed kunnen lezen van situaties. Belangrijk is te beseffen 

dat ook kleine afwijkingen van het gebruikelijke een signaal kunnen zijn van een risico dat de school 

op termijn loopt. Van Weick en Sutcliffe16 leren we dat ook op grond van kleine afwijkingen moet 

worden gehandeld. Een stapeling van kleine afwijkingen op grond waarvan niet wordt gehandeld, kan 

uiteindelijk leiden tot een calamiteit. Als we dit inzicht vertalen naar het onderwijs, dan zien we dat 

aan het predicaat zeer zwak van de onderwijsinspectie vaak een aantal signalen vooraf is gegaan die 

leidinggevenden hebben gemist of genegeerd. Met andere woorden er heeft zich een aantal leider-

schapsmomenten voorgedaan, die niet zijn herkend en waarvan geen gebruik is gemaakt. Zo kan het 

zijn dat klachten van ouders niet serieus zijn genomen, de aard van ziekmeldingen van personeel niet 

voldoende onderzocht is, of dat de leidinggevende geen positie heeft ingenomen met betrekking tot 

de regimebewakers. 

                                                           
14 N. Pang & J. Pisapia (2012). Strategic leadership for School Change. ICSEI 2012 paper. 
15 De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2012/2013 (2014). Inspectie van het onderwijs. Utrecht. 
16 K.E Weick & K.M. Sutcliffe (2011). Management van het onverwachte. BBNC Uitgevers: Rotterdam.  
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Weick en Sutcliffe geven in het kader hiervan aan dat opmerkzaamheid, dus ook het opmerken van 

kleine afwijkingen zou moeten worden geïnstitutionaliseerd. Het moet onderdeel worden van de or-

ganisatiecultuur. We hebben gezien dat de heersende cultuur acties vorm geeft en bepaalt hoe acties 

door de betrokkenen worden opgevat. Kleine afwijkingen van het normale worden vaak weggewuifd, 

we willen ze niet zien. Maar, als je als leidinggevende zelf opmerkzamer wordt, je opmerkzaam gaat 

gedragen, kun je opmerkzaamheid van anderen gaan verwachten, diegenen die opmerkzaamheid se-

rieus nemen bekrachtigen en zij die het niet doen daarop aanspreken. Kort gezegd: als je als leiding-

gevende terwijl je door de gangen van de school loopt een jas aan de kapstok hangt, wordt dat gezien 

door anderen. 

Uit de kanttekeningen die de inspectie plaats bij leiderschap in scholen wordt tevens opnieuw duide-

lijk dat de opdracht van de leidinggevende veelomvattend is. Ladkin stelt dat leiderschap kan worden 

gezien als een kubus met zichtbare en niet-zichtbare aspecten van het leiderschap. Wat je ziet en 

dus niet ziet, is afhankelijk van de wijze waarop je tegen de kubus aankijkt. Van hetgeen zich binnen 

in de kubus bevindt, kunnen we ons slechts een voorstelling maken. Het beeld dat Ladkin daarmee 

van leiderschap schept wordt steeds scherper. Maar ook wordt steeds duidelijker waarom leiderschap 

en de situaties waarin het fenomeen zich voordoet een holistische benadering nodig heeft.  

Zou het ons ook helpen om de schoolorganisatie als een systeem te zien, als een geheel dat bestaat 

uit processen, procedures, interacties, intenties, opvattingen, waarden etc.? Om het systeemdenken 

binnen de school uit te diepen gaan we even terug in de tijd naar een oude bekende, Peter Senge die 

ons veel geleerd heeft over lerende scholen. We kijken op welke wijze drie vaardigheden, reflecte-

ren, perspectieven zien en herkaderen, een rol spelen binnen het leiderschap op school. Tot slot 

kijken we naar de relatie tussen het denken van de school als systeem en een professionele cultuur 

(DuFour & Fullan).  

In zijn boek Lerende Scholen 17(2000) schrijft Peter Senge dat elke organisatie het product is van het 

denken en de interactie van haar leden. Als dit het uitgangspunt is bij het veranderen en ontwikkelen 

van scholen dan betekent dit dat de betrokkenen in de school zich er iedere keer van bewust moeten 

zijn van hoe mensen denken en met elkaar omgaan. Door steeds een andere invalshoek te kiezen 

veranderen we ook onze gedachten en daarmee dus ons handelen, aldus Senge. We hebben dat na-

tuurlijk ook al gezien bij de kubus van Ladkin en de metaforen van Morgan.  

Al in 1990 introduceerde Senge zijn vijf disciplines waar het systeemdenken onderdeel van is. Daarbij 

leidend is de gedachte dat leren het aangaan van verbintenissen is. Binnen leiderschapsmomenten is 

het dus van belang om verbinding aan te gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is de wijze waarop, vanuit 

hun traditie, stamleden in het noorden van Natal in Zuid-Afrika elkaar begroeten. Het sawu bona wil 

letterlijk zeggen ‘ik zie u’. De groet wordt dan beantwoord met sikhona, ‘ik ben hier’. Daarbij is de 

volgorde van de begroeting van belang: pas als u mij ziet, besta ik. Doordat u mij ziet laat u mij 

bestaan18.  

De vijf disciplines van de lerende organisatie vormen geen veranderingsprogramma om bijvoorbeeld 

een lerende school te ontwikkelen maar moeten meer als terreinen van onderzoek en oefening be-

schouwd worden. In het kort komen de disciplines hier op neer: Het persoonlijk meesterschap houdt 

in dat je weet wat de echt belangrijke dingen zijn die je tot stand wilt brengen. Dit is een persoonlijke 

zoektocht. De discipline van de gemeenschappelijke visie legt de nadruk op gedeelde doelen. Mentale 

modellen, vooronderstellingen, spelen zowel op individueel als bijvoorbeeld op teamniveau. Ze heb-

ben betrekking op onze houding en de interpretatie die we aan gebeurtenissen geven. Binnen de 

discipline van het teamleren proberen we via de dialoog het collectieve denken en leren van de groep 

                                                           
17 P. Senge (2000). Lerende Scholen. Academic Service, Schoonhoven. 
18 Dit voorbeeld komt uit het boek Lerende Scholen van Senge. 
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te vergroten om daarmee gemeenschappelijke doelen te bereiken. Tot slot vormt het systeemdenken 

min of meer een gezamenlijkheid rondom de andere vier disciplines. Het is het op een andere manier 

kijken naar gebeurtenissen. Dit lijkt enigszins op de door Morgan gebruikte analyse door middel van 

metaforen, met dit verschil dat binnen het systeemdenken er niet naar een op zichzelf staande situ-

atie wordt gekeken maar dat de situatie, of gebeurtenis, onderdeel is van een groter geheel. Vanuit 

verschillende perspectieven met terugkerende feedback, denk aan de kubus, proberen we grip te 

krijgen op het moment. Hoewel het te ver voert om dit hier verder uit te werken, staan we toch even 

stil bij een belangrijke vaardigheid die voor alle disciplines maar voor het systeemdenken in het bij-

zonder, van belang is: reflecteren. Zoals ook Senge in 1990 al opmerkte constateert ook Pang19 dat 

het lineaire denken niet meer past bij de complexiteit waarmee scholen te maken hebben. In het 

onderzoek van Pang is gekeken naar de wijze waarop schoolleiders reageren op veranderingen om 

voortdurend te ontwikkelen. Eerder in dit essay hebben we een overzicht gegeven van de vijf gedra-

gingen binnen leiderschap op scholen (ruilen en onderhandelen, bruggen bouwen, verbindingen leg-

gen, sturen en beheren en veranderen en ontwikkelen). Het onderzoek concludeert dat er een drietal 

denkvaardigheden van belang zijn die ons kunnen helpen om leiderschapssituaties tegemoet te tre-

den. Ten eerste is daar de vaardigheid van het systeemdenken. Dit is de vaardigheid om het school-

systeem in zijn geheel te bekijken door de eigenschappen van het systeem, de krachten, patronen en 

relaties, te zien, welke het systeem beïnvloeden. Op het moment dat je deze vaardigheid toepast is 

het van belang om daarbij voorbij te gaan aan rationeel en logisch denken: door de vaardigheid van 

het reflecteren vanuit verschillende perspectieven toe te passen. De laatste door Pang gevonden 

vaardigheid is het herkaderen. Als je binnen het zien van de school als systeem vanuit verschillende 

perspectieven naar situaties kijkt kun je door te schakelen tussen verschillende perspectieven en 

mentale modellen, nieuwe inzichten verkrijgen. Overigens vergt dit wel een vorm van mentale lenig-

heid en behendigheid. Het betekent loslaten, anticiperen, richting geven en actie ondernemen. 

Schoolleiders die gebruik maken van het systeemdenken en reflecteren zijn effectiever in het strate-

gisch handelen (Pang, 2012). 

Wat leert ons deze verkenning van leiderschapsmomenten over competenties waarover een leiding-

gevende moet beschikken? We zijn dit essay gestart met de uitspraak dat leiderschap een proces is 

dat nooit volledig kan worden beheerst en in bepaalde mate onvoorspelbaar blijft. Dit betekent dat 

een schoolleider steeds opnieuw invulling zal moeten geven aan zijn rol in leiderschapssituaties. Daar-

bij spelen competenties als analytisch-  en probleemoplossend vermogen een rol. Deze competenties 

worden zowel in het beroepsprofiel van de schoolleider Primair Onderwijs20, als in dat voor de school-

leider Voortgezet Onderwijs21. als noodzakelijk competentie voor de schoolleider genoemd. In het 

beroepsprofiel voor schoolleiders in het Primair Onderwijs  wordt voor deze competentie de term 

“hogere orde denken” gebruikt. Deze en de andere competenties die in de beroepsprofielen worden 

genoemd zijn ongetwijfeld heel belangrijk. Maar, volgens ons gaat het om meer. Bij het lezen van de 

situatie en hierin als schoolleider interveniëren gaat het in de kern om de vaardigheden die door 

Daniel Pink22 als essentieel worden genoemd om leerlingen voor te bereiden op een onduidelijke toe-

komst. Dat zijn competenties die nodig zijn om steeds weer opnieuw in een relatief onbekende situ-

atie te komen tot een resultaat. Hij noemt het de vaardigheden om vorm te kunnen geven aan de 

toekomst. Hiervoor is volgens hem een mix van persoonskenmerken en vaardigheden nodig, zoals 

nieuwsgierigheid, communicatieve vaardigheden, kritisch denkvermogen, creativiteit en verbeel-

dingskracht. Wij voegen er de mentale wendbaarheid en het empathisch vermogen aan toe. Dit is de 

mix die volgens ons nodig is zodat een leidinggevende tijdens leiderschapsmomenten die invulling aan 

zijn kan rol geven die op dat moment nodig is om een beweging in de gewenste richting op gang te 

                                                           
19 N.S. Pang & J. Pisapia (2012). Strategic Leadership for School Change. Gepresenteerd op ICSEI 2012. 
20 Andersen, I & Krüger, M. Professionele schoolleiders: Beroepsstandaard voor schoolleiders in het Primair Onderwijs. 
   Verkregen via: https://www.schoolleidersregisterpo.nl/beroepsstandaard/ 
21 Andersen, I & Krüger, M. (2013). Beroepsprofiel schoolleiders Voortgezet onderwijs. VO-academie: Utrecht  
22 Zoals geciteerd door Yong Zhao in zijn boek World Class Leaders (2012). 
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brengen. “Management development involves the application of proven solutions to known problems, 

whereas leadership development refers to situations in which groups need to learn their way out of 

problems that could not have been predicted. Knowledge era leadership requires a change in thinking 

away from individual, controlling views, and towards views of organizations as complex adaptive sys-

tems that enable continious creation and capture of knowledge23. Zijn die vermogens allemaal te 

ontwikkelen? Dat proberen we te onderzoeken in een volgend essay.  

Reflectievragen 

 Op welke wijze wordt het informele leiderschap op uw school gezien en wat voor betekenis heeft 

het voor uw handelen als leidinggevende? 

 Weet u wie in uw school de regimebewakers zijn en waarom zij er belang bij hebben dat de 

bestaande situatie blijft bestaan? 

 Welke subculturen zijn er in uw school te herkennen en wat doen ze met de beweging van de 

school? 

 

                                                           
23 M. Uhl-Bien, (2007). Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge area. The  
   Leadership Quarterly 18, p. 298-318. 


