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DOEL

• Beelden creëren bij informeel 
leiderschap

• Hoe kan je je informeel leiderschap 
vergroten?



BEN JIJ/KEN JIJ EEN 
INFORMELE LEIDER?

• Noem een aantal kenmerken van een 
informele leider



INFORMELE LEIDER
• Niet in de lijn
• Vrije speler met gezag
• Communicatief sterk
• Neemt initiatief
• Denkt vanuit resultaat

Je hebt het in je om mensen aan te sturen. Je hebt
formeel geen leidinggevende rol, maar als ervaren
professional trek jij wel vaak de kar en inspireer
je je collega’s.



• Schrijf eens twee dingen op die u 
belemmeren bij uw werkzaamheden 
als examensecretaris.



CIRKEL VAN INVLOED



CIRKEL VAN INVLOED

ØDirecte invloed (ons eigen gedrag)
ØIndirecte invloed (gedrag van 

anderen: confronteren, luisteren, 
meevoelen, stimuleren, voorbeeld 
stellen, meedenken)

ØGeen invloed (waaraan we niets 
kunnen doen)



DE LEIDERSCHAPSDRIEHOEK

onderwijskundig leiderschap

beheersmatig management persoonlijk leiderschap

sturen op/met inhoud

sturen op gedragsturen mbv middelen



KOUD OF WARM
EXAMENSECRETARISSCHAP?

WERK IN TWEETALLEN UIT:
• inhoud voor mijn collega’s koud of warm

• (werk)vorm koud of warm

• Ben ik, als leidinggevend mens koud of 
warm



LEIDERSCHAP OP?
• op de inhoud (warm of koud)
• onderwerp, thema, kwestie, vraagstuk
• is de inhoud relevant voor de collega’s

op de (werk)vorm (warm of koud)

• activiteit, werkvorm, product, opbrengst
• inrichting van de ruimte, plaats van de stoelen

als mens (warm of koud)

• kwaliteit van de relatie, doelgericht, vanuit gezag: hard 
op de inhoud, zacht op de relatie



CULTUUR



SAMEN DE KAR TREKKEN



ONDERSCHEID 
CULTUUR EN KLIMAAT

• Cultuur is de manier waarop professionals met 
elkaar omgaan. Het is daarmee dus gericht op 
het werk.

• Klimaat is de sfeer van de school, in de 
koffiekamer, pratend over de vakantie, samen 
uit eten, avondje voetballen, enz.

• Een té goed klimaat (bijna klef) kán 
belemmerend zijn voor een professionele 
cultuur; niemand spreekt niemand aan.



DRIE CULTUREN

1. Ambtelijk cultuur
• ‘als het maar op papier staat’ 
• sterke hiërarchie

2. Politieke cultuur
• gelijke monniken, gelijke kappen
• school is een democratie

3. Professionele cultuur
• erkende ongelijkheid
• alleen kwaliteit telt



CULTUURBOTSINGEN

• Kijk eens naar jezelf: 
• welk gedrag uit de linker kolom vertoon 

je?
• en welk gedrag uit de rechterkolom?



CULTUURBOTSINGEN MEER HELE 
ORGANISATIE

Professioneel 
• draagvlak creëren bij 80 % van 

terzake deskundigen 
• werken met beslissers

• actielijsten
• professionele hiërarchie
• binnen- en buitencirkel
• pluriformiteit in veranderingen
• Werkstructuur
• leiding die respect ontwikkelt bij 

anderen
• veranderingsprocessen starten 

met ontwerpen

Ambtelijk politiek
• consensus bereiken bij allen

• werken met 
besluitvormingsprocedures

• notulen
• positionele hiërarchie
• algemene docentenvergadering
• uniformiteit in veranderingen
• Overlegstructuur
• leiding die sympathie ontwikkelt 

bij anderen
• veranderingsprocessen starten 

met een document



CULTUURBOTSINGEN MEER PERSOONLIJK

Professioneel 
• elkaar aanspreken op gedrag 
• reageren op wat iemand doet
• voor jezelf praten
• speler
• leren van fouten door reflectie
• er voor gaan
• gericht op ontwikkeling
• niet alles hoeven weten
• risico nemen
• er vanuit gaan dat de leiding ook 

goed werk wil leveren
• beslissen op grond van ervaringen
• transparantie
• denken in oplossingen

Ambtelijk / politiek
• wandelgangenpraat
• reageren op wat iemand is
• namens anderen praten
• toeschouwer
• op zoek gaan naar de schuldige
• er op terugkomen
• gericht op bewaking en controle
• zich snel gepasseerd voelen
• Indekken
• argwaan t.o.v. de leiding als 

natuurlijke vijand
• besluiten nemen op grond van 

overtuigen
• camouflage
• denken in problemen



Vráág niet om gewenst 
gedrag, maar organiseer

gewenst gedrag



leiding

docent(e)

hoge sturing gemiddelde 
sturing

lage sturing

hoge 
zelfsturing

--
hoge frictie

-
frictie
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congruent

gemiddelde 
zelfsturing

-
frictie

0
congruent

+
positieve 
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lage 
zelfsturing

0
congruent

+
positieve 
frictie

-
laissez faire 
(ook frictie)

STURING LEIDING – STURING DOCENT



HOE GA JE OM MET 
WRIJVING EN ‘GEDOE’?



assertief

niet
assertief

niet coöperatief coöperatief

forceren

vermijden

exploreren

aanpassen

water bij de wijn
geven en nemen

THOMAS KILMANN



IN METAFOREN



WAT NEEMT U MEE VAN DEZE MIDDAG?


