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WIE IS WIE?
Werkzaamheden
• Interim-schoolleider
• Opbrengstgericht werken
• Cultuurtrajecten
• Procesbegeleider
• Lerende organisatie
• kwaliteitszorg 
• toetsen en determinatie
• omgaan met verschillen
• Examentrainingen
• Trainingen/workshops 

sectievoorzitters



DOEL

• Beelden creëren bij informeel leiderschap
• Hoe kan je je informeel leiderschap 

vergroten?



PROGRAMMA

1. Invloed
2. Leiderschap
3. Cultuur
4. Kernkwaliteiten



BEN JIJ/KEN JIJ EEN 
INFORMELE LEIDER?

• Noem een aantal kenmerken van een 
informele leider

1.



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

• Directe invloed (ons eigen gedrag)
• Indirecte invloed (gedrag van anderen: 

confronteren, luisteren, meevoelen, 
stimuleren, voorbeeld stellen, meedenken)
• Geen invloed (waaraan we niets kunnen 

doen)



INVLOED VERGROTEN

• Schrijf eens twee dingen op die u kunnen helpen om uw 
invloed te vergroten.
• Wissel in tweetallen uit. 



INVLOED VERGROTEN

• Ondersteuning bij wolff-analyse 
• interventies bedenken om de leerlingen beter voor te bereiden op 

het examen. 
• SE-gemiddeldes in het voorexamen- en examenjaar om 

risicovakken in beeld te brengen en daar vanuit je rol leiding te 
geven.

• Examentraining organiseren?
• Heldere rapportages?



DE LEIDERSCHAPSDRIEHOEK

onderwijskundig leiderschap

beheersmatig management persoonlijk leiderschap

sturen op/met inhoud

sturen op gedragsturen mbv middelen

2.



KOUD OF WARM EXAMENSECRETARISSCHAP?
WERK IN TWEETALLEN UIT: HOE KRIJG JE HET WARM?

• 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



LEIDERSCHAP VERGROTEN OP 
INHOUD/VORM

• Ondersteuning bij wolff-analyse 

• interventies bedenken om de leerlingen beter voor te bereiden op 
het examen. 

• SE-gemiddeldes in het voorexamen- en examenjaar om 
risicovakken in beeld te brengen en daar vanuit je rol leiding te 
geven.

• Examentraining organiseren?

• Heldere rapportages?



CULTUUR

3.



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



50%

25%

25%

Drie culturen
• Ambtelijke cultuur
• Politieke cultuur
• Professionele cultuur



CULTUURBOTSINGEN

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

je?
• en welk gedrag uit de rechterkolom?



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



PROFESSIONELE DISCIPLINE
Wel Niet

Op tijd beginnen, ongeacht het aantal 
afwezigen.

Te laat komen en meteen in woord en 
gebaar de aandacht vragen.

Doen wat je hebt beloofd. Afspraken niet nakomen.
Spullen op tijd aanleveren. Ze moeten je achter de vodden zitten.

Indien verhinderd, tijdig netjes 
afmelden.

Wegblijven zonder af te zeggen.

Zwijgen over waar je geen verstand 
van hebt.
Bij commentaar verbeteringen 
formuleren.

Het hoogste woord voeren zonder de 
stukken gelezen te hebben.

Bij je leest blijven. Beunen.



AANSPREKEN OP FUNCTIONEREN
Wel Niet

De bal spelen De man spelen

Uit zijn op respect verwerven Uit zijn op sympathie 
verwerven

Aanspreken op wat je ziet, 
hoort, voelt.

Aanspreken op veronderstelde 
intentie

Ruimte geven Betuttelen

Eisen stellen Zie maar

Standaard handhaven Gedogen



Vráág niet om gewenst 
gedrag, maar organiseer

gewenst gedrag
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STURING LEIDING – STURING DOCENT



WERKEN MET 
KERNKWALITEITEN EN 
KERNKWADRANTEN

4.



KERNKWALITEIT

• Behoort tot de kern, het wezen van 
de persoon.

• ‘Kleurt’ een mens.

• Ondeelbaar

• Van deze eigenschap zegt betrokkene 
zelf: ‘daar sta ik bekend om’



Accuratesse
Autonoom
Bedachtzaam
Beheerst
Behulpzaam
Bescheiden
Beschouwend
Besluitvaardig
Betrokken
Betrouwbaar
Consensusgericht
Daadkracht
Daadkrachtig
Efficiënt
Empathisch
Flexibel
Gedisciplineerd

Gehoorzaam
Gestructureerd
Gezagsgetrouw
Harmonisch
Idealistisch
Ingetogen
Innovatief
Kritisch
Loyaal gezag
Meegaand
Moed(ig)
Optimistisch

Ordenend
Profilerend
Rationeel
Realistisch
Relativerend
Relativeringsvermogen
Rust(ig)
Service-gericht
Spontaniteit
Stabiel
Toegewijd
Volgzaam
Wederkerig
Zelfverzekerd

Kernkwaliteiten



KERNKWADRANTEN
kernkwaliteit Vervorming

allergie uitdaging

………. ……….

………. ……….

Negatief 
tegenovergestelde

Positief 
tegenovergestelde

teveel van het goede

teveel van het goede

Ofmann, 1992

+ -

- +



KERNKWALITEIT EN UITDAGING
kernkwaliteit Vervorming

uitdaging

Vastberaden-heid halsstarrigheid

souplesse

Positief 
tegenovergestelde

teveel van het goede

Ofmann, 1992

+ -

+



KERNKWALITEIT EN UITDAGING
kernkwaliteit Vervorming

uitdaging

vastberaden-heid halsstarrigheid

souplesse

Positief 
tegenovergestelde

teveel van het goede

Ofmann, 1992

+ -

+
gedraai

allergie teveel van het goede

-

Negatief 
tegenovergestelde



KERNKWALITEIT EN ALLERGIE

• Iemands kernkwaliteit is af te leiden waar 
potentiële conflicten met de omgeving te 
verwachten zijn.
• De meeste mensen zijn ‘allergisch’ voor een teveel 

van hun ‘uitdaging’ (vooral als die verpersoonlijkt is 
in een ander).
• Hoe meer iemand in een ander wordt 

geconfronteerd met zijn allergie, des te groter de 
kans dat hij in zijn valkuil stapt.



TEGENPOLEN EN 
SOORTGENOTEN

• Twee soortgenoten hebben het niet zonder meer 
‘gemakkelijk’ met elkaar (denk aan twee 
vastberaden types).
• Hoe moeilijk het ook is, twee soortgenoten 

hebben doorgaans wel respect voor elkaar.
• Bij tegenpolen, waarbij men met elkaars allergie 

wordt geconfronteerd, ligt minachting op de loer.
• Het gedrag van een ander waarvoor men allergisch 

is, is waarschijnlijk het ‘teveel’ van een kwaliteit 
die men zelf het hardst nodig heeft. 



OPDRACHT

• Maak van een van je kernkwaliteiten een kernkwadrant
• Wissel in 4-tallen uit



WAT NEEMT U MEE VAN DEZE MIDDAG?


