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Wat brengt je hier vandaag?

Verbindt de doelstelling van je deelname vandaag eens aan 
de purpose (de bedoeling) van jou, je team en organisatie?
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‘Bied schoolleiders gelegenheid 
om strategische rol vorm te geven’

Uit: Een krachtige rol voor schoolleiders, Advies Onderwijsraad april 2018
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De strategische kant van het schoolleiderschap is noodzakelijk voor 
onderwijsverbetering. Verdere professionalisering en een betere 
positionering van schoolleiders is daarom nodig. Schoolleiders, 
besturen en overheid kunnen het samen mogelijk maken dat 
schoolleiders deze strategische rol vervullen. 

Uit: Een krachtige rol voor schoolleiders, Advies Onderwijsraad april 2018
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Waarom ben jij geselecteerd?
Waarom heb jij jezelf aangemeld?
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Volatility (snel veranderend)

Uncertainty (onzeker)

Complexity (complex)

Ambiguity (dubbelzinnig)

Disruption (ontregeling)

VUCA World
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Een strategische positie
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• Toenemende complexiteit => in-between-positie
• Communiceren en vertalen strategie 
• Implementeren van de gewenste verandering => belang veranderkundige 

vaardigheden
• Prioriteren en leiden van projecten
• Ontwikkeling van medewerkers: verschil in zelfsturing
• Kaderen en faciliteren samenwerking
• Contextueel en situationeel 

• Bron: Goede managers zweven niet – Janka Stoker

Middenmanagers
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• Onze angst om zichtbaar en kwetsbaar te zijn
• Loyaliteit naar beneden (en naar boven)
• We willen alles oplossen en afmaken
• Binnen de lijntje kleuren
• Een hekel aan ongemak, lust-onlust oriëntatie
• Resultaat denken, doen- en ervaringsgericht
• De druk van het collectief
• Oude verhalen
• Te persoonlijk nemen

Wat zit ons in de weg?
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Jij bent aan zet:
Het is jouw keuze!
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• Alleen als je bij jezelf kunt zijn, kan je bij de ander zijn!
• Nieuwsgierigheid
• Ken je overdracht
• Doing of nothing, niet oplossen…
• Breuk maken met je oude verhaal: durf je te vallen?
• Op je gemak met je ongemak
• Imperfectie is de norm
• Pijn en leiden hoort er bij

Afstand en nabijheid creëren
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'De enige manier om de 
toekomst te voorspellen, is haar 

tot stand te brengen.'
(Hannah Arendt)
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Leiders voeden voorwaarts
Ze verzorgen de condities en scheppen de kaders waarbinnen mensen hun taak goed 
kunnen uitvoeren en richten zich via nieuwe plannen en strategieën op de toekomst. 
Ze creëren door duidelijkheid over de leidende principes en de hiërarchie in waarden.

(Bron: de Tekens Verstaan)
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SpanningPURPOSE
- Visie
- Bijdrage

VEILIGHEID
- Carrière
- Toestemming

LEIDERSCHAP

CREËRENDE
mind structuur

REACTIEVE
mind structuur

Bron: Mastering Leadership – Anderson, Adams, 2017
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• Purpose en lef 
• Zoek jouw antwoord op de koers die nodig is in de actuele situatie
• Neem positie zodat anderen zich er toe kunnen verhouden en hun eigen 

verhaal kunnen maken
• Ga voor in de beweging
• Creëer ruimtes van inspiratie en verantwoordelijkheid
• Heb oog voor ontwikkeling 
• Overstijg polariteit
• Ben je zelf bewust
• Leg verantwoording af

Wat is er nodig?
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