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Creëer een 
omgeving 
waarin 
leiderschap 
wordt 
gespreid.



▪ Op basis van 
expertise

▪ Iedereen 
betrokken bij 
besluitvorming

▪ Specialisten en 
kartrekkers

▪ Ruimte nemen 
en ruimte geven



Op basis van expertise

Wie het weet, mag het zeggen (gespreide cognitie).

Expertise is de basis voor

• het laag in de organisatie leggen van verantwoordelijkheid,

• het nemen van initiatieven,

• een professioneel klimaat (samen leren).



Iedereen betrokken bij besluitvorming

• Elke stem verdient het om te worden gehoord
• Transparantie
• Acceptatie, deel zijn van het geheel

• Een gezamenlijke visie is de basis in besluitvorming
• Wees met elkaar vanaf het begin helder over besluiten worden 

genomen.



Specialisten en kartrekkers

• Specialisten hebben specifieke kennis.
• Zij kunnen een kartrekkersrol vervullen en anderen kunnen 

dat ook.

• Toebedelen of nemen?
• Heldere kaders, uitspreken van verwachtingen, ruimte en 

verantwoordelijkheid.



Ruimte nemen en ruimte geven

• Ruimte op basis van expertise durven nemen.
• Ruimte op basis van expertise durven geven.
• Leiderschapsvaardigheden ontwikkelen.

• Zicht op aanwezige kennis in de school, zicht op specialisten.
• Kleine stappen zetten loont!



De rol van de schoolleider

• Minder op de voorgrond
• Andere kijk op eigen leiderschap
• Coachen in plaats van sturen
• Blijft de formele eindverantwoordelijke.

Kortom:
Spannend en de moeite waard!
Maar geen ultiem perspectief op leiderschap in elke situatie



In gesprek  met Yaëlle

Leerkrachten nemen soms initiatieven die niet in verbinding 
staan met de koers van de school.

• Herken je dit?
• Komt dit in jouw school ook wel eens voor, en wat doen 

jullie (schoolleider en team) dan?
• Waarom is de verbinding met de koers voor jou nodig? 



Dank voor jouw aandacht.

Veel succes bij het creëren van een omgeving 
waarin leiderschap wordt gespreid.

De tools in de leidraad zijn hierbij behulpzaam.


