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1   De vijf uitgangspunten voor 

leidinggevenden
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Een leidinggevende doet ertoe! Er zijn geen excellente scholen zonder goede leiding-
gevenden. Wat maakt iemand nou tot een goede leidinggevende? 

Om als leidinggevende effectief te zijn, is het belangrijk dat je in je dagelijks hande-
len de volgende vijf uitgangspunten kunt verwezenlijken: 
1	 Draag je richtinggevende visie regelmatig en met overtuiging uit. 
2	 Zorg voor zelfvertrouwen: zelfrespect is de basis van goed functioneren. 
3	 Samenwerking: je hebt elkaar nodig voor het realiseren van resultaten. 
4	 Wees proactief: onderneem actie als zaken niet goed gaan. 
5	 Authenticiteit: zorg dat je geloofwaardig blijft.

 
Want uiteindelijk gaat het toch om de vraag of je met je dagelijks handelen de  
effecten bereikt die jij, je medewerkers en de organisatie nastreven. 

Lukt het jou om te werken vanuit een visie, vanuit een gezond zelfvertrouwen en te 
sturen op het zelfvertrouwen van de ander? Welke kijk op samenwerken heb je en 
wat zou je willen bereiken met je team? Ben je betrouwbaar, zeg je wat je doet en 
doe je wat je zegt? 

In dit hoofdstuk behandelen we deze uitgangspunten stuk voor stuk en vragen we 
jou flink te reflecteren op jezelf en je handelen. Hoeveel kun jij al laten zien van 
deze uitgangspunten in de dagelijkse praktijk? 

1  Draag je richtinggevende visie regelmatig en met overtuiging uit

Als leidinggevende heb je een duidelijke visie nodig op:
-	 onderwijs
-	 je organisatie
-	 je eigen rol.
Ervan uitgaande dat je je visie op onderwijs wel duidelijk hebt, gaan we hieronder 
verder in op je visie op de organisatie en je visie op jouw rol. 

Elke organisatie heeft een missie en een visie. De missie is het bestaansrecht van de 
organisatie; de reden waarom de organisatie er is. Het woord ‘visie’ is afgeleid van 
het Latijnse visio dat ‘het zien’ betekent. Visie betekent zienswijze en gaat over waar 
je als organisatie naar toe wilt. Wat wil je als organisatie in de toekomst bereiken of 
gerealiseerd hebben? Zoals dat voor een organisatie geldt, geldt dat ook voor teams. 
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De visie is doorgaans voor teams wat concreter uitgewerkt en geeft aan waar je met je 
team naartoe gaat groeien of ontwikkelen. Denk eens na over de volgende vragen:
-	 Weet jij wat je de komende tijd met je team wilt? 
-	 Hoe realistisch of utopisch heb je dat geformuleerd? 
-	 Wat is volgens jou het effect op je medewerkers als je nauwelijks kunt aangeven 

wat je met je afdeling of team wilt, als je slechts in vage termen de plannen voor 
de toekomst weet te schetsen? 

-	 Hoe kunnen je medewerkers weten wat belangrijk en minder belangrijk is als je 
hun dat niet vertelt?

Je hebt dus duidelijke opvattingen nodig over het functioneren van je team en de 
rol van het management, nu en in de toekomst. Je hebt eigen opvattingen over wat 
van jou als leidinggevende wel en niet verwacht mag worden. Je kunt aan je directe 
medewerkers en de organisatie-omgeving duidelijk maken welke meerwaarde je wilt 
ontwikkelen en hoe je dat wilt doen.

Een waarschuwing is hier op zijn plaats. Een visie die niet wordt omgezet in actie 
en concreet handelen, leidt tot teleurstelling bij jou en anderen. Je missie en visie 
richten zich concreet op je eigen organisatieonderdeel binnen het geheel (welke 
bijdragen lever je nu én in de toekomst) en is gerelateerd aan de relevante buiten-
wereld (voor wie verzorg je onderwijs en wat vraagt de maatschappij). Je verwoordt 
je opvattingen zo enthousiasmerend dat je anderen inspireert. Dit lukt alleen als je 
missie en visie nauw aansluiten bij je persoonlijke opvattingen, bij waar je werkelijk 
warm voor loopt. Tegelijkertijd blijf je nieuwsgierig kijken naar je eigen organisatie. 
Dit betekent dat je ontvankelijk en flexibel bent en – heel belangrijk – regelmatig 
checkt of je medewerkers weten wat de missie en visie zijn. Je gaat na of zij weten 
wat hun eigen bijdrage is.

Kortom, je visie schetst een reëel en aantrekkelijk toekomstbeeld dat voldoet aan de 
volgende criteria:
-	 Voorstelbaar: schets een duidelijk toekomstbeeld waar je medewerkers zich een 

beeld bij kunnen vormen.
-	 Aantrekkelijk: zorg dat dit beeld de belanghebbenden (medewerkers, ouders, 

hogere leidinggevenden) aanspreekt.
-	 Haalbaar: concretiseer je visie in haalbare doelen.
-	 Gericht: zorg dat het beeld duidelijk genoeg is om bij besluiten en keuzes als 

leidraad te dienen.
-	 Flexibel: zorg dat het beeld ruimte biedt voor variaties bij veranderende 

omstandigheden.
-	 Communiceerbaar: je kunt je visie in vijf minuten begrijpelijk uitleggen.

informatie analyseren
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Je visie op je rol als leidinggevende

De woorden leidinggeven en management worden gemakkelijk naast en door elkaar 
gebruikt. Hieronder willen we je verleiden tot refl ectie hierop door deze begrippen 
kritisch naast elkaar te zetten. Ben je als manager automatisch een leidinggevende? 
Maakt jou dat ook een leider? Wat is jouw visie op leiderschap? 

leiderschap

management

creativiteit

initiatief nemen
informatie analyseren

ideeën

intermenselijke communicatie

teambuilding

anderen motiveren

organiseren

doelen stellen

initiatief nemeninitiatief nemen

organiserenorganiseren

managementmanagement

doelen stellendoelen stellen

confl icthantering
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Enkele leiderschapsrollen en hun vaardigheden: 

	 Rol	 Vaardigheden

 Bestuurder initiatief nemen
  doelen stellen

  effectief delegeren

 Coördinator plannen
  organiseren en ontwerpen

 Controleur controleren 
  informatie reguleren      
  informatie analyseren

  informatie presenteren (schriftelijk)

 Stimulator teambuilding
  participerende besluitvorming
  conflicthantering

  
 Coach inzicht in jezelf en anderen

  intermenselijke communicatie
  ontwikkeling van medewerkers

 
 Innovator leven met veranderingen
  creativiteit
  management van verandering

 Bemiddelaar machtsbasis opbouwen en handhaven
  onderhandelen over inzet en opvattingen
  presenteren van opvattingen,  
  ideeën (mondeling)

 Producent persoonlijke productiviteit    
  anderen motiveren     
  time- en stressmanagement
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tijd voor refl ectie
Welke rol past het meest bij jou? Ben je een alleskunner? Kun je situatieafhankelijk 
ook wisselen van rol? Zo ja, beschrijf eens wanneer dit recent gebeurde bij jou:

Vul deze lijstjes aan met jouw ideeën over het verschil tussen management 
en leiderschap:

 Wat is management:
 
 dingen
 structuren
 controle
 effi  ciency
 programma
 kosten
 technieken
 snel de ladder beklimmen
 ---
 

Hieronder vragen we je om je visies naast elkaar te zetten. Zie je een rode draad 
ontstaan? 

mijn visie op onderwijs: mijn visie op de organisatie: mijn visie op mijn rol: 

• • •

• • •

• • •

Wat is leiderschap:
 
mensen
spontaniteit
loslaten, bekrachtigen
eff ectiviteit
principes
de goede dingen doen
richting
ladder tegen de goede muur
---
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2  Zorg voor zelfvertrouwen;  
zelfrespect is de basis van goed functioneren

Hoe denk je dat een medewerker met weinig zelfvertrouwen functioneert? Stel dat je 
vrijwel nooit iets doet om zijn zelfvertrouwen te onderhouden of te versterken. Stel 
dat je continu kritisch reageert op zijn prestaties, zijn kwaliteiten negeert en hem 
voortdurend voorhoudt dat hij er nog lang niet is. Wat gebeurt er met die medewer-
ker? Wat gebeurt er met mensen die geen zelfvertrouwen hebben? Wat is het effect 
op hun werkgedrag en prestaties? Zelfrespect is de basis van goed functioneren. Dat 
geldt voor jou én voor je medewerkers.

Het is jouw taak om je mensen alert te houden. Jij bent de aanjager. Jij spreekt men-
sen aan op gemaakte afspraken, zowel als het goed gaat als wanneer het niet goed 
gaat. Dat doe je helder, consequent en als het moet hard. Maar ook fair en vooral 
met respect voor die ander, vanuit je hart.

Daarnaast is aandacht voor wat je medewerker bezighoudt van wezenlijk belang. 
Geef mensen taken en opdrachten die zij aankunnen en waarmee zij zich verder 
kunnen ontwikkelen en steun regelmatig de zelfontwikkeling van medewerkers. Doe 
dat expliciet.

Vier bronnen van zelfrespect

Zelfrespect is de basis van goed functioneren voor zowel de leidinggevende als de 
medewerker. Gebrek aan zelfrespect leidt tot conformisme, stagnatie, geringe crea-
tiviteit, achterdocht, vastlopen, niet luisteren, neerslachtigheid, conflicten ontlopen, 
witte voetjes halen, weinig moed, vermijdingsgedrag en overgevoeligheid voor kri-
tiek.
Dit alles bij elkaar heeft tot gevolg dat iemand met gebrek aan zelfrespect weinig 
doelen stelt of doelen die niet realistisch zijn, dat hij moeite heeft om aan de slag te 
gaan en dus weinig resultaten bereikt. Gebrek aan zelfrespect leidt onherroepelijk 
tot afname van het zelfvertrouwen en vermindert het persoonlijk ondernemerschap 
van mensen.
De vier bronnen van zelfrespect waar je invloed op hebt, zijn:
1	 prestaties en bekwaamheid
 Je hebt een helder beeld van je prestaties en van je bekwaamheid om de gewens-

te resultaten te bereiken. Je weet wat je kunt.
2	 persoonlijk gezag en persoonlijke invloed
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 Je hebt aantoonbaar en toenemend gezag en invloed op anderen en op 
 situaties die voor jou van belang zijn. Je krijgt dingen voor elkaar. Er wordt  

naar je geluisterd.
3	 trouw aan eigen normen en opvattingen
 Je gedrag is in overeenstemming met je persoonlijke overtuigingen, normen  

en waarden.
4	 genegenheid/waardering van anderen
 Je wordt gewaardeerd om jezelf, niet alleen om wat je bezit of presteert. Deze 

waardering komt van mensen die voor jou belangrijk zijn, mensen aan wiens 
oordeel en opvattingen je waarde hecht.

Je kunt aan je eigen zelfrespect en aan dat van anderen bijdragen door de  
volgende acties:
-	 Formuleer heldere en realistische doelen zodat je weet wanneer je een prestatie 

levert.
-	 Doe dit ook met en voor je medewerkers.
-	 Kies de momenten en situaties waarop je je invloed wilt uitoefenen.
-	 Geef je medewerkers aandacht en geef hun de ruimte om invloed te ontwikkelen.
-	 Weet wat je belangrijk vindt en handel daar consequent naar.
-	 Geef je medewerkers regelmatig complimenten en laat zien dat je hen waardeert.
-	 Geef je medewerkers de kans om te schitteren.
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tijd voor refl ectie
Sta eens bewust stil bij een recent moment toen leren op basis van zelfvertrouwen 
gebeurde. Wat was het eff ect? Wat wil je vasthouden?

zelfrespect

waardering van anderen

bekwaamheid

invloed
trouw aan eigen normen

prestaties

genegenheid

persoonlijk gezag
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3 samenwerking: 
 je hebt elkaar nodig voor het realiseren van resultaten!

Onderwijzen en samenwerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is 
onmogelijk om een kind door de hele basis- of middelbare school te begeleiden 
zonder samenwerking. Samenwerking met de leerling, zijn ouders, je collega’s, de 
sociale omgeving van het gezin, je bestuur en alle ketenpartners uit de omgeving 
van de school en het kind.

Dat betekent dat je voor langere tijd samenwerkt. Je bent vaak van elkaars bijdragen 
afhankelijk. Hoe denk je dat de samenwerking verloopt als die vooral gekenmerkt 
wordt door wantrouwen, gebrek aan overleg of angst? Ga voor jezelf eens na welke 
invloed de relatie met jouw directe leidinggevende heeft op je motivatie en werk-
prestaties. Voor wie loop je het hardst? Voor iemand van wie je bang bent of voor 
iemand die je graag mag? En wat houd je het langst vol? Hoe denk je dat dit voor je 
medewerkers is?

Een constructieve werkrelatie gericht op samenwerken betekent niet dat je tegen-
stellingen verdoezelt of conflicten vermijdt. Het betekent dat je direct en open blijft 
communiceren – ook over verschillen – vanuit het besef dat je elkaar nodig hebt om 
resultaten te bereiken. Het betekent dat je niet op de persoon speelt, maar anderen 
aanspreekt op hun gedrag en de effecten daarvan. Dat je niet zozeer kijkt naar wat 
er allemaal niet goed ging en wat daar de oorzaken van waren, maar dat je je vooral 
richt op de mogelijkheden in de toekomst: Hoe voorkomen we dit voortaan? Hoe 
pakken we dit aan? Wat kunnen we hiervan leren?
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