
Een schoolteam wil duidelijkheid*
Laat ik maar met de deur in huis vallen: zonder krachtig 
leiderschap wordt het niks met de professionele cultuur! 
Het is een misvatting dat een schoolteam zelfsturend kan 
zijn; een ‘zelfsturend team’ kan natuurlijk wel in andere 
sectoren, maar voor een schoolteam is dat een verkeerd 
verwachtingspatroon, gezien de maatschappelijke opdracht 
van het onderwijs en de juridische inbedding van de func-
tieverantwoordelijkheden. Maar bovenal: een professioneel 
team heeft duidelijkheid nodig over het leiderschap in het 
team: bij wie ligt welk mandaat, wie ziet erop toe dat afspra-
ken en regels worden nageleefd en wie neemt beslissingen 
waarover. Als over dit soort zaken onduidelijkheid bestaat, 
is de cultuur kwetsbaar en zal er van duurzaamheid in de 
professionele cultuur geen sprake zijn.

Ons land is een van de meest egalitaire ter wereld, ook al 
zijn politici en media de laatste tijd eerder geneigd ‘kloven’ 
te zien tussen allerlei groeperingen. We spreken in ons 
land op scholen liever niet van ‘de baas’, maar noemen de 
directeur liever wat vager ‘leidinggevende’. Dat egalitaire 
denken zit ons in de genen. Niet voor niets smulden we 
met z’n allen van het boek ‘Leidinggeven aan professionals, 
niet doen!’ (Weggeman 2007). Afgezien van de waarde 
om professionals te vertrouwen, hen professionele ruimte 
te geven, hen te stimuleren tot ‘eigenaarschap’, waarop 
ik in volgende artikelen graag verder inzoom, wil ik hier 

Krachtig leiderschap leidt tot flow!

Serie artikelen over de ontwikkeling van de professionele cultuur in het onderwijs, op weg naar een professionele 
leergemeenschap. In dit tweede artikel wordt uitgewerkt hoezeer het van belang is voor zo’n ontwikkeling dat er 
sprake is van krachtig leiderschap. Daarbij gebruiken we een cultuurtypologie die afgeleid is van de Spiral Dynamics 
(Beck & Cowan, 2014) en onder andere gebruikt wordt door Van Marrewijk (2014). Krachtig leiderschap is daardoor 
(letterlijk) nader in te kleuren en te begrijpen vanuit de behoefte van mensen aan leiding, energie en daadkracht. De 
ontwikkeling naar een wenselijke professionele cultuur wordt pas echt succesvol als het energiek wordt geleid, waarbij 
de leider erop gericht is dat al het leiderschap op school, zoals vertoond door het MT en door de leraren in hun eigen 
klas, gerelateerd is aan het nemen van verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke opdracht van het onderwijs.

benadrukken dat onze wetgever een specifieke rol heeft 
toebedeeld aan de schoolleider. De verantwoordelijkheid 
voor het reilen en zeilen van de school is in de onder-
wijswetten goed terug te lezen. Bijvoorbeeld de WPO: 
“Aan elke school zijn 1 of 2 directeuren verbonden, bij 
wie onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 
de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke 
leiding berust.” (Wet op het primair onderwijs, 2016, § 3, 
artikel 29). En kijk dan maar eens naar bijlage VII van de 
actuele cao-po waarin de brede verantwoordelijkheden 
voor de leraar uitgewerkt zijn; die verantwoordelijkheden 
kunnen er veel zijn, maar – zo bepleiten ook de vakbonden 
met enige regelmaat – daarbij hoort geen directiever-
antwoordelijkheid, de normfuncties zijn daar heel helder 
over. Directie en leraren werken samen met ieder eigen 
verantwoordelijkheden. Ze hebben elkaar nodig, kunnen 
niet zonder elkaar, maar zijn verschillend. Menig startend 
directeur moet eraan wennen om, na jaren als collega-le-
raar te hebben gefunctioneerd, te merken dat gesprekken 
anders worden in zijn bijzijn. Het verschil in positie laat 
zich dan goed voelen. Posities met eigen verantwoordelijk-
heidsgebieden en een ongelijkheid in macht, het verschil 
tussen leiden en geleid worden.

De maatschappelijke opdracht voor het onderwijs kan wor-
den samengevat als: kwalificatie, socialisatie en persoons-
ontwikkeling van kinderen (Biesta, 2012). Deze taakstelling 

Jarenlang aan de top
Voor ieder mens geldt dat hij graag resultaat ziet van zijn werk. 
Dat geldt ook voor het beroep van adviseur, begeleider, trainer. 
Het is een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan de 
ontwikkeling van een school. Een van m’n collega’s komt al jaren 
‘in huis’ in een van de meest duurzame excellente scholen van ons 
land. Een school die het qua populatie absoluut niet gemakkelijk 
heeft, maar desondanks enkele jaren geleden de kwaliteit op 
orde heeft gekregen en nu al jaren op rij het predicaat ‘excellente 
school’ heeft verworven. Als we samen het werk bespreken, zie 
ik de trots en arbeidssatisfactie in de ogen van m’n collega: het 
streven op deze school is gericht op een permanente verbetering 
van de opbrengsten. Dat betekent dat teamleden ook met enige regelmaat het effect van hun handelen bespreken 
en verbeteren. Niet elke leraar kan deze permanente toetsing aan, waardoor er ook ‘uittreders’ zijn. De schoolleiding 
is – samen met de IB-er - op deze school zeer herkenbaar aanwezig en duldt geen verslapping ten opzichte van de 
(hoge) normen. Zou dit zijn wat De Waal (2016) als één van de vijf kenmerken van een ‘High Performance Organisatie’ 
noemt: ‘kwaliteit van het management’? Waarom vertoont dan niet iedere directeur dit gedrag…?

Het ontwikkelen van de school tot een professionele leergemeenschap, deel 2
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komt er een machtsvacuüm dat altijd opgevuld wordt; maar 
waarmee en door wie dat wordt opgevuld, is de vraag…  
 
 
Wat is dat: krachtig leiderschap?  
Ter geruststelling van de lezer die van nature meer houdt 
van een pleidooi voor vrijheid van de leraar, en dat is het 
merendeel van de beroepsbevolking in onze sector, zo 
blijkt uit onze ervaring met de drijfverentests, wil ik hier 
graag een toelichting geven op hetgeen ik versta onder 
‘krachtig’ leiderschap. Dat is in ieder geval niet het type 
‘natuurlijk leiderschap’ waar sommige assessmentbureaus 
helaas nog steeds vanuit gaan. Dergelijke assessment-
bureaus zien dikwijls over het hoofd dat het hebben van 
leiderschapsuitstraling niet hetzelfde is als het kunnen 
realiseren van duurzame ontwikkeling. Daarom zoekt men 
(meestal grote) sterke mannen met vasthoudendheid en 
een dominante uitstraling; type ‘alfa-man’, zoals politieke en 
wereldleiders die zich manifesteren in perioden van – opge-
roepen - onzekerheid. Dat daarbij ook ‘foute typen’ worden 
aangetrokken, heeft Kets de Vries (2006) adembenemend 
beschreven in ‘Wat leiders drijft’. Een nog altijd shocking 
overzicht is zijn overzicht van persoonlijkheidsdisposi-
ties in relatie tot de kans dat deze persoonlijkheid wordt 
gekozen tot leider danwel zich zal gedragen als volger. 
Toegegeven, dergelijke persoonlijkheden zijn effectief in 
hun streven naar macht, als we kijken naar leiders zoals 
we ze in de media veelvuldig geportretteerd zien. Maar 
de kwalijke effecten zien we ook duidelijk. Dat verklaart 
wellicht als beste dat we in schoolteams waar we een 
professionele cultuur willen ontwikkelen, liever kiezen voor 
ander leiderschap. 

wordt namens en door de overheid met enige regelmaat 
opnieuw concreet uitgewerkt in doelen, kwalificatiestruc-
turen en onderwijs- en opvoedingsinhouden. Dat daarbij 
scholen vrijheid hebben om eigen visies op de verdere uit-
werking in de vormgeving van het onderwijs door te voeren, 
is een groot goed in ons land. Maar de verantwoording die 
de onderwijssector vervolgens aan de samenleving moet 
leveren is niet eenvoudig: zijn we doeltreffend, doelmatig 
en moreel verantwoord bezig geweest? Bij zo’n vrijheid 
in de uitwerking van de maatschappelijke opdracht hoort 
een stevige verantwoordingsplicht. En daarin is de school 
de eenheid die dat mandaat heeft gekregen, daarvoor een 
schoolplan heeft gemaakt, daarop instemming van de 
belangrijkste stakeholders heeft gekregen. Die eenheid is 
niet de individuele leraar…! Dat pleit voor een duidelijk lei-
derschap in het hele proces van visie- en planontwikkeling, 
toezien op de uitvoering van de plannen en – in bestuurlijke 
samenhang - het verantwoorden aan de samenleving. 

Laten we ten derde eens kijken naar de waarde van krach-
tig leiderschap in een schoolcultuur. Er leven veel beelden 
in de samenleving over het werken in het onderwijs. Een 
gerenommeerde hogeschool wierf enkele jaren geleden 
nieuwe studenten met grote advertenties: ‘Wil je iets met 
kinderen? Kom dan naar de PABO’. Dat de keuze voor het 
begrip ‘iets’ in de advertentie weleens heel foute mensen 
kon aantrekken, heeft die hogeschool waarschijnlijk zelf 
ook ontdekt, want de advertentie zien we al een paar jaar 
niet meer. Afgezien daarvan constateren we dat in de 
schoolteams niet zo veel doel- en resultaatgerichte mensen 
te vinden zijn. En tevens constateren we een enorme aver-
sie van onderwijsprofessionals tegen machtsuitoefening 
en actiegerichte druk vanuit bestuurders en directeuren. In 
de kleuren van de Spiral Dynamics (Beck & Cowan, 2014), 
zoals ze blijken in de veel door ons gebruikte MMI-tests, 
leidt rood (daadkracht, snelheid) nogal eens tot heftige 
allergische reacties: we keuren al te sturend leiderschap 
af en we kunnen moeilijk overweg met mensen die het 
bij die kleur behorende gedrag veel inzetten. Daarbij valt 
iets bijzonders op: als er in een schoolteam sprake is van 
langdurige gezapigheid, van grote druk van de omgeving 
of van verwarring over de te volgen koers, vraagt iedereen 
om meer sturing en daadkracht van de leiding. Maar als 
die sturing vervolgens gegeven wordt, bijvoorbeeld door 
een interim-directeur, klaagt iedereen over te veel dwang 
en druk. Het is dan ook een lastig krachtenveld waardoor 
menig schooldirecteur kiest voor een koers waarin iedereen 
zeggenschap heeft. Daarmee kiest de schoolleider bewust 
of onbewust voor het in stand houden van een cultuur 
waarin ieder teamlid gebruik mag maken van het ‘pocket 
veto’ (De Caluwé, 2011). Zo ontstaat het gedragspatroon 
dat je zegt dat je het met bepaalde besluiten eens bent 
terwijl je denkt: “Dat geldt niet voor mij”. Er komt onherroe-
pelijk een bepaalde slapte in de cultuur, terwijl iedereen 
graag het tegenovergestelde wil: tempo, daadkracht, flow.  
Het is in dit verband niet verwonderlijk dat de veelbe-
sproken werkdruk die leraren ervaren, door henzelf wordt 
gerelateerd aan een teveel aan losse initiatieven die niet 
worden afgemaakt, onduidelijkheid over de koers die 
gevaren wordt, lastige ouders die vragen en eisen stellen 
waar men niet tegen opgewassen is, ervaren toename 
aan gedragsproblemen van leerlingen, en permanente 
negativiteit van collega’s. De verklaring is pijnlijk maar 
eenvoudig: als er onduidelijkheid is over het leideschap, 

Dispositie Kans op leider-
schap

Kans op volger-
schap

narcistische zeer groot klein

dramatische gemiddeld groot

controlerende groot groot

afhankelijke zeer klein groot

zelfdestructieve zeer klein groot

onthechte gemiddeld gemiddeld

depressieve klein klein

sadistische gemiddeld klein

paranoïde groot gemiddeld

negativistische zeer klein gemiddeld

antisociale groot klein

tabel 1. Overzicht van het spectrum van persoonlijkheden  
(Kets de Vries, 2006, p.120)
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Ik pleit in dit artikel om tóch nog eens  
goed het rode systeem (Beck&Cowan, 
2013) te onderzoeken.Voordat we het  
kind met het badwater weggooien en  
ons vervolgens afvragen hoe we weer 
‘kracht’ in de schoolcultuur kunnen  
krijgen. Van Marrewijk (2014) heeft de 
volgende kenmerken gegeven aan dit 
waardensysteem.

We zien hier duidelijk de zo dikwijls 
gewenste kenmerken ‘energiek’, ‘daad-
kracht’, ‘besluitvaardig’, ‘legitimiteit’,  
‘enthousiast, spontaan’, ‘verkennend,  
nieuwsgierig’, ‘can-do-mentaliteit’. Dat 
zijn in de ogen van teamleden zeer goede eigenschappen, 
die recht doen aan de formele positie van bestuurders, 
directeuren van scholen en leraren, ieder op z’n eigen 
terrein: de stichting, de school, de klas.

 
Krachtig leiderschap en de effecten  
op leraren en leerlingen
Ik ben op zoek gegaan naar de krachtigste vormen van 
leiderschap vanuit de bijdrage die ze leveren aan het 
grootste kapitaal van een school of bestuur: de mensen. 
De beste prestaties leveren medewerkers die een affectief 
commitment – meestal omschreven als ‘betrokkenheid’ - 
hebben met de school en het werk dat ze uitvoeren. Een 
deel van die medewerkers is ‘bevlogen’ te noemen en 
dat deel bepaalt in hoge mate het succes van de totale 
organisatie, zo blijkt volgens Vergouw (2013) uit recent 
internationaal onderzoek. Leiders overschatten dikwijls hun 
sturingsmogelijkheden op de motivatie van medewerkers. 
Er zijn zeker veel mogelijkheden voor verbetering van de 
motivatie, van betrokkenheid en voor het stimuleren van 
bevlogenheid, maar dat is een complex systeem, hetgeen 

met het Burke-Lewinmodel (1992, in Vergouw 2013) inzich-
telijk is gemaakt. Het werkklimaat blijkt daarbij de resultaten 
van organisaties voor ongeveer een derde te bepalen.

Als we vervolgens leiderschapsstijlen aan de mate van  
commitment verbinden, blijkt dat een dwingende of taak- 
stellende leiderschapsstijl negatieve invloed heeft op het 
commitment van medewerkers, en dus ook op hun presta-
ties. Het is de leiderschapsstijl die Goleman (2012) ‘gezag-
hebbend’ noemt die het meest positief gerelateerd is aan 
commitment en daardoor aan prestaties van medewerkers. 
Vergouw heeft de leiderschapsstijlen gerelateerd aan de  
kenmerken van leiders en het effect op het werkklimaat  
(tabel 3). Door deze overzichten word ik nieuwsgierig:  
hoe verkrijgen we leiderschap op scholen in de lijn van  
‘gezaghebbend’ zonder ‘dwingend’ te zijn? Het lijkt erop  
dat we dus scherp moeten krijgen hoe in het ‘rode sys- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figuur 1. Burke-Lewinmodel (Vergouw, 2013, p.92)

Individuele behoeften en 
waarden

Structuur

Missie en strategie

Taakvereisten en  
 individuele vaardigheden

Organisatiecultuur

Systemen (beleid en 
procedures)

Externe omgeving

Leiderschap

Managementpraktijk

Werkklimaat

Motivatie

Individuele en  
organisatorische prestaties

DOMINANT
Emergente kwaliteiten

ONDERSTEUNEND
Intrinsieke kwaliteiten

Macht  
& Energie

> Heerser, autoritair, dominant
> Veroveraar, strijder op leven en dood
> Directief
> Autoriteit
> Energiek, impulsief
> Rebels, grenzen uitdagend
> Daadkracht

> Boegbeeld creëren
> Competitief 
> Besluitvaardig
> Legitimiteit
> Enthousiast, spontaan
> Verkennend, nieuwsgierig
> Can-do-mentaliteit

tabel 2. Emergente kwaliteiten geplaatst naast de intrinsieke kwaliteiten waarop 
hogere waardesystemen een beroep doen. (Van Marrewijk, 2014, p.261)
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teem’ de machtspositie gezaghebbend uitgeoefend kan 
worden, zonder al te dwingend te zijn, zodat we flow en 
commitment in de cultuur krijgen, waardoor de prestaties 
van de medewerkers en van de school verbeteren.

Macht 3.0
Met het concept van de gezaghebbende leiderschaps-
stijl komen we mijns inziens in de buurt van een cutuur 
die Oscar David (2015) ‘Macht 3.0’ noemt: “Macht 3.0,  
de integriteit van de macht, is niets anders dan de wereld  
van de macht te zien voor wat die is, en daarin onze  
plaats in te nemen. Vanuit dit perspectief is er geen ander  
geldend motief om macht te verwerven dan de roep om 
verantwoordelijkheid te nemen.”  
Macht en verantwoordelijkheid, ze horen bij elkaar. Als  
duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is in een profes-
sionele school, weten we ook wie wanneer en waarover de 
macht heeft of hoort te hebben. De macht van het leider- 
schap in scholen brengt krachtige schoolculturen tot stand,  
zoals de macht van het leiderschap door de leraar in  

het klaslokaal krachtige onderwijsculturen veroorzaakt  
en in stand houdt.   
Om Macht 3.0 te begrijpen is het goed om te weten wat 
David verstaat onder de voorgangers van die machtspro-

positie. Macht 1.0 is volgens 
David het recht van de sterk-
ste, de survival of the fittest. 
In de Spiral Dynamics is daar 
ook een kleur voor, die nor-
maliter buiten tests gehouden 
wordt: beige. We durven in 
testsituaties blijkbaar de con-
frontatie met onze oerdrift niet 
aan. Ook negatief rood zit in 
Macht 1.0.

Macht 2.0 is die van de ‘checks 
and balances’, de controle-
rende bureaucratische macht’.  
Die macht maakt gebruik van 
gelegitimeerde uitvoeringsor-
ganen, dikwijls te herkennen 
aan hun uniformen. Duidelijk 
herkenbaar in Macht 2.0 is de  
kleur blauw in combinatie met 
rood. 

Macht 3.0 is die van de inte-
griteit van macht, vanuit de 
wens waarde toe te voegen. 
Voor David is dat, naast het 
in stand houden van een be- 
paalde mate van Macht 1.0 
en Macht 2.0, de capaciteit 
om op een dienende wijze te 
creëren en te verbinden. In 
kleuren gezegd: rood in com-
binatie met groen, oranje en 
turkoois. Ja, dat is inderdaad 
complex. Maar niemand heeft 
beloofd dat leiderschap een-
voudig is!

 
 
 
 
 
 

Oscar David benadrukt dat ieder zichzelf kan zijn in zo’n 
cultuur. Dat lijkt een tegenstrijdigheid, maar is juist het  
effect van krachtig leiderchap. Manfred Kets de Vries 
(2015) verbond daar het begrip ‘authentizotische orga-
nisatie’ aan, in een poging een woord te vinden waarin 
de Griekse woorden authentikos (betrouwbaarheid) en 
zotikos (vol levenskracht) te vinden zijn. Zo’n cultuur 
beschrijft hij als volgt: “… dit soort organisaties staat 
zelfbeoordeling op de werkplek toe en zorgt voor een 
gevoel van effectiviteit en competenties, van autono-
mie, initiatief, creativiteit, ondernemerschap en ijver”.  
 
I have a dream… iedere school op weg naar een authenti-
zotische organisatie. Dan komt er ‘flow’ in de professionele 
cultuur!

Leiderschapsstijl EQ-kenmerken van de leider
Effect op werkklimaat, 
onderdeel commitment

Dwingend Eist compliance, sterke drive om (snel) resulta-
ten te behalen, toont initiatief 
Leider heeft verreiste zelfbeheersing
Werkt het best in crises, bij vereiste snelle 
veranderprocessen of bij probleemgevallen bij 
medewerkers

Negatief

Gezaghebbend Mobiliseert medewerkers rondom visie
Leider heeft zelfvertrouwen, empatisch gevoel, 
is katalysator van de verandering
Werkt het best wanneer een duidelijke richting 
gewenst is, wanneer voor verandering tevens 
een nieuwe visie nodig is

Sterkst positief

Affectief Creëert harmonie en bouwt aan emotionele 
(ver)binding 
Leider is empatisch, bouwt aan relaties en 
communicatie 
Werkt het best bij problemen binnen teams of 
om medewerkers te motiveren in stressvolle 
situaties

Positief

Democratisch Zorgt voor draagvlak door participatie mede-
werkers  
Leider zorgt voor samenwerking, communica- 
tie en team leiderschap  
Werkt het best als draagvlak van medewerkers 
nodig is of input van waardevolle medewerkers

Positief

Taakstellend Zet hoge standaarden voor de te leveren 
prestaties  
Leider heeft grote drive om te presteren, is 
consciëntieus en toont initiatief  
Werkt het best bij een sterk team, dat zeer 
gemotiveerd en competent is

Negatief

Coachend Ontwikkelt mensen voor de toekomst  
Leider is empathisch, ontwikkelt anderen, heeft 
zelfkennis  
Werkt het best als medewerkers geholpen 
moeten worden bij hun prestaties of bij de ont-
wikkeling van langetermijndoelstellingen

Positief

tabel 3. Leiderschapsstijlen op basis van emotionele intelligentie (Vergouw, 2013, p.93-94)
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Aan de slag
• Een individuele of teamwaarden- en drijfverentest 

maken: http://onderwijsadviesdiensten.nl/onderwijs/
mmi-drijfverentest

• Een maatwerk cultuurontwikkelingstraject laten bege-
leiden: http://onderwijsadviesdiensten.nl/organisatie/
professionele-leergemeenschap-via-4 

• De eigen competenties verhogen ten aanzien van het 
leiden van de cultuurverandering op school: https://
www.viavinci.nl/leergang/de-school-als-professione-
le-leergemeenschap

 
 

Wat zijn uw krachtigste vaardigheden?

Beoordeel uzelf wat betreft de volgende kenmerken en kruis bij iedere uitspraak aan of die voor u WAAR of ONWAAR is.

Ik ben meer extravert dan introvert. Waar / Onwaar

Ik kan wat dominant zijn. Waar / Onwaar

In interpersoonlijke situaties ben ik gewoonlijk nogal assertief. Waar / Onwaar

Ik ben meestal erg prestatiegericht bij wat ik onderneem. Waar / Onwaar

Ik ben extreem prestatiegericht. Waar / Onwaar

Anderen vinden me nogal zelfverzekerd. Waar / Onwaar

Als ik beloof iets te doen, doe ik dat ook. Waar / Onwaar

Anderen vinden me redelijk aardig. Waar / Onwaar

Ik doe erg mijn best anderen te helpen. Waar / Onwaar

Ik kan een echte teamspeler zijn. Waar / Onwaar

Ik houd mezelf altijd verantwoordelijk voor mijn beloften. Waar / Onwaar

Ik ben bereid flexibel te zijn als de situatie dat noodzakelijk maakt. Waar / Onwaar

Ik sta heel erg open voor de ideeën van anderen. Waar / Onwaar

Ik luister zorgvuldig naar wat anderen te zeggen hebben (en naar hoe ze het zeggen). Waar / Onwaar

Ik doe echt mijn best me in anderen te verplaatsen. Waar / Onwaar

Ik ben in sociale situaties zeer effectief. Waar / Onwaar

Ik breng mensen tot openheid door zonder remmingen over mezelf te praten. Waar / Onwaar

Ik vind het leuk nieuwe dingen te leren. Waar / Onwaar

Ik snap de essentie van de dingen snel. Waar / Onwaar

Ik heb verbazend veel energie. Waar / Onwaar

Ik kan me heel makkelijk bij anderen aansluiten. Waar / Onwaar

Ik kan heel speels zijn. Waar / Onwaar

Ik kan mijn humeur makkelijk onder controle houden. Waar / Onwaar

Mijn levensvisie is redelijk optimistisch. Waar / Onwaar

Volgens anderen heb ik een realistische levensvisie. Waar / Onwaar

Als u bij de meeste uitspraken WAAR aangekruist hebt, bent u iemand die makkelijk leiding kan geven. U zou, als u ONWAAR 
vaak of af ten toe aangekruist hebt, aan die terreinen enige aandacht moeten besteden, voordat u verder gaat op het leider-
schapspad (of besluit dat pad te gaan bewandelen).

tabel 4. Zelftest krachtig leiderschap (Kets de Vries, 2007, p.154)

http://onderwijsadviesdiensten.nl/organisatie/professionele-leergemeenschap-via-4
http://onderwijsadviesdiensten.nl/organisatie/professionele-leergemeenschap-via-4
https://www.viavinci.nl/leergang/de-school-als-professionele-leergemeenschap
https://www.viavinci.nl/leergang/de-school-als-professionele-leergemeenschap
https://www.viavinci.nl/leergang/de-school-als-professionele-leergemeenschap
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Dit is de tweede in een serie artikelen over de ontwikkeling van de professionele cultuur in het onderwijs, op weg naar 
een professionele leergemeenschap. In dit tweede artikel wordt uitgewerkt hoezeer krachtig leiderschap van belang 
is voor zo’n ontwikkeling. In deze artikelen gebruiken we een cultuurtypologie die afgeleid is van de Spiral Dynamics 
(Beck & Cowan, 2014) en onder andere gebruikt wordt door Van Marrewijk (2014). ‘Krachtig’ leiderschap is daardoor 
(letterlijk) nader in te kleuren met aspecten van ‘macht’, ‘kracht’, ‘snelheid’ en ‘betrokkenheid’. De ontwikkeling naar 
een wenselijke professionele cultuur wordt pas echt succesvol als er sprake is van Macht 3.0: een heldere afstemming 
van macht en verantwoordelijkheid, zowel bij leraren op het gebied van onderwijs als bij leidinggevenden op het gebied 
van de school als geheel. Dat ontwikkelingsproces is daardoor te leiden en te begeleiden, waardoor sprake zal zijn 
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