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LEIDING GEVEN
AAN INSPIRATIE
EN BEZINNING
Berend Redder

“Waarden bieden de ruimte, normen beperken de
ruimte.”

Hoofdstuk 2 - Leiding geven aan inspiratie en bezinning

rtoe doen

Als het regent in de samenleving,
dan lekt het in de school.

Een school is een morele onderneming. Scholen rusten leerlingen toe voor de samenleving van
vandaag en morgen. Welke omgangsvormen, waarden en normen horen daarbij? De kerntaak van
scholen is het bevorderen van de ontwikkeling van leerlingen. Deze taak deelt een school met ouders.
Het gaat op scholen uiteraard niet alleen om leren en onderwijzen, maar ook om opvoeding. Iedere
school voedt ook elke dag op.
Vaak mogen we er op scholen bij zijn als leerlingen en leraren opgaan in wat hen bezighoudt,
interesseert, boeit of op een andere manier om hun aandacht vraagt. Het valt ons op met welke
aandacht en toewijding mensen dan openstaan, hoe geïnspireerd ze zijn en wat daar het effect van is.
Het geeft de betrokkenen zichtbaar goede zin. En ons ook, het inspireert ons, we merken aan alles
hoezeer school ertoe doet in het leven van leerlingen, ouders, leraren en directeuren.
De complexiteit van het werken in scholen is ongekend, net als de variëteit waarmee individuen
en organisaties leren. Een professionele cultuur waar je de ‘kracht van samen’ ervaart, is van groot
belang voor de ontwikkeling van een organisatie die duidelijk maakt waar zij voor wil staan.
Als schoolleider hoor je in dit tijdsgewricht, wellicht meer dan ooit, een effectieve teamspeler te zijn,
die de morele opdracht van de school omarmt. Je hebt in een complexe, steeds veranderende context
te maken met het verleden, het heden en de toekomst van de school. Inzicht in de cultuurkenmerken
van de school is een must. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de volgende vragen.
•

Welke waarden zijn (soms impliciet) aanwezig?

•

Welke dynamiek heeft invloed op de onderstromen in een team en in een school?

•

Waarom gebeurt er wat er gebeurt?

•

Waar zitten de kracht en de passie?

•

Wat houdt de motor draaiend?

•

Wat bindt de teamleden en waar hebben ze plezier in?

Inspirerende schoolleiders die gericht zijn op zingeving, houden om te beginnen van mensen. Zulke
leiders luisteren vol aandacht naar verhalen, zien wat er gebeurt en kijken tegelijkertijd vol zorg en
zorgvuldig naar de zin van de organisatie, naar het appel dat leerlingen, ouders en leraren op hen
doen. Zulke leiders zijn erbij, ze zijn alert, ze reageren attent, maken zorgvuldige afwegingen en zijn
transparant.
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Leiding geven vanuit het hart

Je hoeft niet excellent te zijn,
je hoeft alleen maar beter te worden.

Met conventionele interventies (zoals het wegmasseren van weerstand of een strakke top-down
aansturing) zullen inspiratie en duurzame organisatieontwikkeling nooit van de grond komen.
Kwaliteitsverbetering heeft ook nauwelijks kans van slagen bij een dominante, bedrijfsmatige
benadering, zoals het beschrijven van een papieren werkelijkheid in dikke schoolplannen, het gebruik
van handboeken, procedures en protocollen en het sturen op basis van spreadsheets. Er verandert
niks in de klas en net zo min in de harten of hoofden van leraren, leerlingen of hun ouders.
Het gaat in scholen om het verbeteren van interpersoonlijke vaardigheden, om de betrokkenheid
van leerlingen, om de kwaliteit van het lesgeven, om de kwaliteit van het gesprek, om de dialoog
over onderwijs, om transparante informatie. Elke dag samen, vanuit het hart, een beetje beter willen
worden in hetgeen je doet. Dat is de kern. Daar is moreel, coachend en inspirerend leiderschap voor
nodig; het mogelijk maken en organiseren dat iedereen meedoet en doet waar hij verantwoordelijk
voor is.
In inspirerende, duurzame organisaties laat iedereen zijn stem horen. Die diversiteit aan stemmen is
enerzijds een uitdaging, maar maakt het leiding geven anderzijds inspirerender, leuker en boeiender.
Een belangrijke taak voor morele leiders in het onderwijs is het werken aan de professionele
cultuur in hun organisatie. Uitgangspunt voor zo’n cultuur is het begrip ‘erkende ongelijkheid’ (Van
Emst, 2002). In een professionele cultuur wordt iedereen als mens gelijkwaardig en respectvol
behandeld, maar als professional is niet iedereen gelijk. Hiermee wordt onderkend dat ieders
kwaliteiten op een verschillend vlak liggen en dat niet iedereen hetzelfde kan doen en hoeft te doen.
Als dat uitgangspunt duidelijk en geaccepteerd is, kun je mensen aanspreken op hun gedrag, hun
opvattingen en kun je openlijk met elkaar bespreken welke ontwikkelpunten er zijn. Je zult merken
dat er zo meer ‘smeerolie’ in je organisatie komt, dat de onderlinge verhoudingen verbeteren en dat
er meer en sneller geleerd wordt.
Toch laat de praktijk helaas andere dingen zien. Leraren zijn vaak te mild voor elkaar en zijn bang
om elkaar – in de vaak lange geschiedenis van samenwerking – te kwetsen. Iedere collega heeft zijn
eigen klas als koninkrijk, als eiland. Afspraken worden slecht nagekomen. Er worden machtsspelletjes
gespeeld en er zijn groepjes, waar je wel of niet bij hoort. Collega’s zeggen ‘ja’ en doen ‘nee’. Er is geen
eenduidigheid in normen naar leerlingen en ouders, men spreekt elkaar niet aan op gedrag en bij
verslagen lijkt het commentaar op de spelfouten belangrijker dan de inhoud.
Leidinggevenden weten vaak best waar het aan schort. Communicatiepatronen zijn echter diep
ingesleten. Sommige leidinggevenden ontbreekt het aan vertrouwen in hun eigen vaardigheid of lef
om die patronen te doorbreken. Anderen hebben onvoldoende inzicht in hoe het team als ‘systeem’
precies werkt. Ze zijn bang voor een trendbreuk in hun gedrag of het afbrokkelen van hun gezag.
Schoolleiders zijn van grote invloed op de professionele cultuur in hun school; door bijvoorbeeld
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ondersteuning te bieden, aan te moedigen, open en eerlijk te zijn en enthousiasme te tonen,
kunnen zij actief bijdragen aan de cultuur. Ook modelling en coaching zijn goede strategieën om een
professionele cultuur te bevorderen. We noemen schoolleiders dan ook ‘cultuurdragers’. Zij kunnen
echter alleen de condities creëren. Het is voor hen niet mogelijk om de cultuur via directe interventies
te beïnvloeden. Een professionele cultuur wordt gemaakt door mensen, die zich al dan niet
professioneel gedragen. De kern van deze professionele cultuur zit hem in de wijze waarop mensen in
een organisatie met elkaar omgaan. In essentie komt het neer op twee simpele spelregels.
1.

2.

Samenwerken: meeweten, meepraten en meebeslissen. Met elkaar spreek je af:
•

wie wat wanneer moet weten;

•

welke mensen het meest deskundig zijn en dus meepraten;

•

wie wanneer de knopen doorhakt.

Communicatie: uitspreken, afspreken en aanspreken. Met elkaar spreek je af:
•

dat iedereen zich uitspreekt;

•

dat iedereen zich houdt aan wat je afspreekt;

•

dat iedereen elkaar aanspreekt op de twee vorige punten.

De waaromvraag

Leren doe je allang niet meer alleen
op school, leren samenleven wel.

Iedere leider geeft leiding vanuit waarden. Je waarden kleuren en bepalen je handelen, je uitlatingen
en je gedrag. Soms zelfs zijn wij ons niet bewust van de waarden die we vertegenwoordigen.
Je hoort leraren nog weleens zeggen: ‘Ik doe het allemaal voor de leerlingen.’ We zouden willen dat
het vaker waar was. ‘De leerlingen staan hier centraal’ is er ook zo een, waar we aan twijfelen als we
die horen. Dit is geen cynisme, maar er is nog wel een wereld te winnen. In ons toekomstperspectief
zien we scholen voor ons waar deze uitspraken nog veel meer dan nu worden waargemaakt. Ga
bijvoorbeeld maar eens na hoeveel besluiten je met je team het afgelopen jaar genomen hebt die
primair in het belang van de leraar waren en minder in het belang van leerlingen of het onderwijs.
We hebben onze hoop gevestigd op leiders die het lef en de kracht hebben om – tegenover het
huidige dominante, bedrijfsmatige denken en de vaak belemmerende cultuur in scholen – trouw
te blijven aan hun waarden, principes en dromen. Van dit soort morele leiders weet je waar ze voor
staan en waar ze voor gaan.
Hoe beter het je lukt om als leider waarde(n)vast te zijn, des te groter is de kans dat je gedeelde
waarden terugziet in je school. Leidinggevenden kunnen impact en betekenis hebben als mens, als
leider en als verbeteraar van hun minikosmos, met als toekomstkenmerken:
•

minder regels, meer spel en plezier;

•

vergrote betrokkenheid en eigenaarschap bij en van leerlingen;

•

nog veel meer met en naast leerlingen: leerlingen aan het woord;

•

meer ondernemendheid;
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•

minder testen en toetsen, meer samen uitzoeken wat de logische volgende stap wordt;

•

meer feedback en echte aandacht voor leerlingen (en leraren);

•

minder standaardaanpakken;

•

grote aandacht voor creativiteit én resultaat;

•

vanuit een ‘vastberaden droom’ (Hargreaves, 2015).

Leerlingen (en hun ouders) verwachten van een school een betekenisvolle bijdrage aan hun
ontwikkeling. Drie dimensies zijn daarbij volgens ons belangrijk:
•

betekenis: leerlingen ervaren dat leren zinvol is en dat ze ertoe doen;

•

gemeenschap: een leerling leert als individu zinvolle bijdragen te leveren aan de gemeenschap;

•

resultaat: een leerling leert betekenisvolle kennis en oefent denk- en leefvaardigheden.

Zelfvertrouwen
Positief denken
Weerbaarheid
Fouten durven maken
Omgaan met teleurstelling

Mijn persoonlijkheid
Mijn talent
Mijn biografie
Mijn leerstijl
Mijn passies

Jezelf kennen
Volhouden

Jezelf ontwikkelen
Empathie
Mensen vertrouwen
Contact kunnen maken
Actief bijdragen
Samenwerken
Hulp vragen
Verantwoordelijk zijn
Initiatief nemen
Een plan hebben
Leiderschap
In beweging komen
Stappen zetten

Denk- en leefvaardigheden
Verbonden zijn

In actie komen

Creativiteit

Keuzes maken

Verstand of gevoel
Kritisch denken
Afwegen
Durven
Prioriteiten stellen
Je grenzen aangeven

Zelfsturing
Mijn dromen
Leergierigheid
Doelgerichtheid
Flexibiliteit
Productiviteit
In kansen denken
Open mind
Ideeën genereren
Ruimte scheppen
Innovatiekracht

Figuur 2.1 Denk- en leefvaardigheden voor iedere leerling.

Dat deze drie dimensies van belang zijn, lijkt zo vanzelfsprekend. Toch bekijken we ze in de alledaagse
praktijk zelden in hun onderlinge relatie. In veel gevallen zijn we actief op één van deze dimensies,
zonder ons voldoende rekenschap te geven van de consequenties die ons handelen op die ene
dimensie heeft voor de andere dimensies. De dimensies komen zo los van elkaar te staan en verliezen
daarmee hun samenhang; wat je op de ene dimensie bereikt, wordt deels weer tenietgedaan door
onverwachte en onbedoelde negatieve effecten op de andere dimensies.
Wanneer we het hebben over moreel leiderschap als een proces van zin- en betekenisgeving, dan
gaat het juist om de onderlinge samenhang tussen de dimensies. (Zelf)reflectie, die zo kenmerkend is
voor moreel leiderschap, dient dan ook altijd betrekking te hebben op alle drie de dimensies en hun
onderlinge relatie.
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Spelen met discipline

Niet het moeten, maar het ont-moeten
bepaalt de koers.

Met ‘vastberaden dromen’ en speelsheid ontstaat er ruimte voor verbetering: speelsheid
gecombineerd met discipline. De kenmerken van inspirerende leiders die duurzame ontwikkeling
realiseren, zijn hun vastberadenheid, betrouwbaarheid en discipline. Het gaat hier niet om discipline
die synoniem is aan controle. Dat is eendimensionale, platte discipline.
We willen niet alles ‘meetbaar’ proberen te maken. We pleiten niet voor hiërarchische sturing op basis
van regels, afspraken en procedures. Leiders waarvan je niet weet waar ze voor staan, zijn beperkte en
amorele leiders. Ze houden zich meer bezig met de bedrijfsvoering, de cijfers of het bewaren van de
lieve vrede dan met de zaken die er echt toe doen. Niemand zal geloven dat scholen (lees: leerlingen
en leraren) er baat bij hebben, als iedereen zich elke dag conformeert aan instructies, afspraken,
bevelen en procedures.
Nee, het gaat ons om de ‘merkbare’ discipline die in essentie staat voor consistente actie (Collins/
Martens, 2011). Wij hebben het over leiders (en uiteraard ook over leraren) die onafhankelijk van
geest, ‘waardebewust’ in hun leven en werk staan. Ze zijn consistent in hun uitspraken, consistent
met de langetermijndoelen van de organisatie, consistent in aanpak en in de omgang met mensen.
Daarmee zijn ze authentiek, handelen ze voorspelbaar en zijn ze betrouwbaar. Morele leiders zijn zich
voortdurend bewust van hun voorbeeldrol.
Morele schoolleiders die hechten aan zingeving, zijn (consistent actief) onverstoorbaar op weg
om van hun school een nog betere ‘leer-, leef- en werkgemeenschap’ te maken. Zij hebben
doorzettingsvermogen en gaan niet opzij voor groepsdruk, voor de verontwaardigde ouder, voor een
onredelijk teamlid, voor de bestuurder, voor de inspecteur, voor gepolariseerde opvattingen in de
media, voor van alles en nog wat dat iedere dag langskomt.

Leiding geven aan... - Perspectieven op leren en leiderschap

29

Hoofdstuk 2 - Leiding geven aan inspiratie en bezinning
Hoe ziet dat er dan concreet uit? Waar zijn ze naar op weg? Waar geven morele leiders richting aan?
Wat levert een consequente focus op? We trachten kernachtig te duiden waar morele leiders richting
aan geven bij duurzame onderwijsontwikkeling:
De uitvoering
Richting geven aan duurzame onderwijsontwikkeling
De basis op orde

Zorgen voor

Onderwijs reikt verder dan de

- rust, plezier en structuur in de school (de organisatorische component)

bovenste vier centimeter

- het verdiepen van relaties (de pedagogische component)
- het behalen van resultaten (de didactische component)

‘Simplexity’

De focus op creatief en ondernemend onderwijs – van

Een paar woorden of een

lesgeven naar leren leren

beeld zeggen meer dan dikke

Niet meer dan nodig is voor leren; complexe zaken

plannen of lange verhalen

terugbrengen tot de kernboodschap

Aan de slag

Weg met dikke (van) plannen

Hoe dikker het plan, hoe

Focus op samen leren leren (op, met en tussen alle lagen)

minder actie

Doen, denken en samen denken over doen (reflectie)

Figuur 2.2 Duurzame onderwijsontwikkeling

De kern bij inspirerend onderwijs is het verbinden van actoren en processen. Een ‘moreel leider’
laat zich in de dagelijkse praktijk primair leiden door de vraag ‘wat is goed voor leerlingen?’ De
kwaliteit van de dialoog is bepalend: samen zorgen voor inzicht in ‘stille waarden’ en oprechte
aandacht in plaats van elkaar voortdurend voor de gek houden of spelletjes spelen. Daar is je
verantwoordelijkheid als schoolleider of leraar te groot voor. Laten we eens kijken naar een voorbeeld
uit de praktijk.
De nieuwe schoolleider voelt zich al een tijdje onrustig. Ze is afkomstig uit het team, waar ze
een aantal jaren verantwoordelijkheid heeft gedragen voor de leerlingenzorg . De school staat
in een rijke buurt. De leerlingen komen voorbereid én vol ‘bagage’ binnen. Taalvaardig, mondig,
verzorgd, weerbaar, talentvol, noem maar op. De onrust bij deze schoolleider komt onder meer
voort uit de gemiddelde scores die worden behaald. Ook wordt het onrustige gevoel gevoed door
de ‘lamlendige houding’ – haar woorden – die ze ziet bij de oudste leerlingen. Het valt niet mee om
orde te houden. ‘De school is voor veel leerlingen saai’, constateert ze. ‘De school zou een excellente
school horen te zijn. We doen leerlingen (en onszelf) tekort.’
Inmiddels is de school twee jaar verder. De koers en de ‘grondtoon’ in de school zijn veranderd.
De schoolleider wordt begrepen in haar intenties. Het aanvankelijke wantrouwen en cynisme bij
de nieuwe richting zijn langzaamaan weggeëbd. Ze heeft ervaren dat je alleen maar wegkomt bij
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wantrouwen, als je langere tijd consistent laat zien wie je bent, wat je kunt en wat je waarom doet.
Zo word je voorspelbaar en betrouwbaar. Vertrouwen moet je verdienen en kan groeien. Covey heeft
het niet voor niets over de ‘emotionele bankrekening’ (Covey, 2005).
Leerlingen worden uitgedaagd, de school zet fundamentele stappen voorwaarts bij
schoolverbetering. Het team werkt continu aan concrete ‘kanteling’ van het onderwijs. De leerlingen
in het hart, de resultaten omhoog, de sfeer open en oprecht. Niet alle leraren gaan zonder slag of
stoot mee. Een enkeling probeert vast te houden aan de lang onbesproken gebleven routines, met het
koesteren van de eigen comfortzone. Morele leiders deprivatiseren het koninkrijk ‘klas’.
Voortdurend staan de volgende vragen op de agenda.
•

Maken we gezamenlijk werk van de uitdagingen die de maatschappij nu en in de toekomst biedt,
terwijl we tegelijkertijd kijken naar wat leerlingen nu van ons vragen en nodig hebben?

•

Geven we de totale schoolontwikkeling en ook onze eigen individuele professionalisering een
impuls?

Een van de eerste acties die de schoolleider uit het voorbeeld inzette, was dat ze hardop met haar
team en met ouders wilde nadenken over de ontwikkelrichting van de school (zie ook hoofdstuk 9
‘Leiding geven aan het onderwijs van morgen’). ‘Hoe willen we dat de school er over een paar jaar
uitziet? Wat betekent dat voor leerlingen, voor leraren en voor leiding geven?’
Ze is zich ervan bewust dat zij de ‘inspirator’ van schoolontwikkeling wil zijn. Voor haar horen daar zes
elementen bij. Schoolontwikkeling is:
•

visiegestuurd;

•

concrete actie;

•

alert reageren;

•

persoonlijke betrokkenheid;

•

leuk, prikkelend, uitdagend, spannend;

•

ambitieus en van een hoog niveau.

Bij elk element van schoolontwikkeling hoort – zo beseft ze ook – een deugdelijk verhaal. Er hoort
onderbouwing bij. Het mag niet uit de losse pols. Het verhaal moet kloppen: geen loze luchtfietserij,
geen sprookjes, geen utopie.
De schoolleider vertelt een inspirerend verhaal over hoe een ‘opa’ in 2025 zijn kleindochter voor het
eerst naar school brengt en wat hij allemaal ziet, hoort, ervaart. Het verhaal is vertrouwenwekkend.
Opa heeft er een goed gevoel bij. Hij laat zijn kleinkind achter bij vakmensen in een veilige, schone,
goed georganiseerde omgeving, waar hij hartelijke leraren ontmoet heeft en een schoolleider die
met passie en trots praat over het vak en over wat ze allemaal doen op school. Hij ziet dat zijn
kleindochter en de andere leerlingen plezier hebben. Opa weet dat het goed is en vertelt thuis bij
de koffie aan oma vol bewondering een positief verhaal over de school van zijn kleinkind.
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Leerlingen en ouders waarderen het verhaal. De inspectie heeft de school gecomplimenteerd met
de dagelijkse gang van zaken, met de vormgeving van het onderwijs én met de kwaliteit van de
zelfcontrole. Niet het externe kader (de het-kwaliteit) is de maatstaf; de eigen eisen en waarden zijn
vastgelegd én te zien in de dagelijkse praktijk (de wij-kwaliteit).
Van controle door externen (waaronder de inspectie) naar zelfcontrole op basis van de samen
geformuleerde waarden. Dat is veeleisend en hard werken. Het is tegelijkertijd inspirerend en
betekenisvol. De alerte basishouding van iedereen maakt dat er kleine stapjes gezet kunnen worden.
Ook als er obstakels zijn.
Het gaat om de houding van ‘erbij zijn’, volledig opgaan in het moment, de aandacht volledig hebben
bij degene waar je nu mee spreekt; geen zapgedrag, niet wegkijken. Het gaat om de échte lastige
of schurende vragen mogen stellen, aandachtig luisteren, samen zoeken naar échte antwoorden.
Leraren en leidinggevenden die dit voortdurend doen, leren zelf en worden opgemerkt. Om te
beginnen door leerlingen. Die ervaren echte aandacht en toewijding.
Het gaat om een eigen curriculum ontwikkelen met eigen standaarden die ertoe doen en die zin
hebben. Vanuit ambitie en waarden. Dat levert inspiratie en ‘verdieping’ van het collegiaal leren op.

Op de proef gesteld

Tegenslagen overwinnen

Bill Gates was altijd voorbereid op mislukkingen. Je zou het niet zeggen als je kijkt naar zijn huidige
rol en status. Toch is hij altijd voorzichtig geweest: ‘Angst moet de leidraad zijn, maar dan wel een
latente.’
We pleiten hier niet voor angst; we vinden ook niet dat het de leidraad hoort te zijn. Angst heeft
een verlammende werking op schoolontwikkeling. We pleiten wel voor een bepaalde mate van
voortdurende alertheid in scholen. Er zullen altijd twijfels blijven: bij ontwikkeling van organisaties
spelen talloze momenten van onzekerheid mee. De schoolleider uit ons voorbeeld kent talloze
momenten van angst: ‘Doe ik het wel goed genoeg? Waarom vind ik het zo lastig om iedereen mee te
krijgen? Ik voel me soms boos worden, als ik zie dat iemand willens en wetens niet meegaat.’
Bij het werken aan een inspirerende omgeving die ruimte maakt voor bezinning, komen we onderweg
ongetwijfeld hindernissen tegen. We noemen in dit verband drie belangrijke en onvermijdelijke
(Fullan, 2003).
•

Niet zien, of niet willen zien. Niet iedereen voelt de urgentie tot verbetering, zoals de
leidinggevenden die wellicht ervaren. Sommige teamleden denken misschien: ja, ja, het zal wel.
Het valt soms niet mee om de kern aan te pakken. Problemen en kernvragen worden vermeden.
Het verschil in beleving remt de ontwikkeling af.
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•

Niet bewegen. Snappen wat er beter kan of zelfs beter zou moeten … het leidt nog niet tot
bewegen. Lang niet iedereen beweegt mee, als er betekenisvolle en waardevolle voornemens op
de agenda staan. Plannen stellen leiders op de proef.

•

Niet afmaken. Veranderen blijkt lastig. Veel plannen blijven ergens halverwege in de uitvoering
steken. Doorontwikkelen is een kwestie van lange adem, van volhouden. Het komt aan op het
voortdurend bij de les houden van de teamleden. Alertheid is geboden. Het is verleidelijk om het
volgende wat zich aandient, alweer met grote letters op de agenda te plaatsen, terwijl het vorige
nog niet goed is ingevoerd. Het valt niet mee om vol te houden; er ontstaat vaak tegenwind,
zeker als het verbeteren vraagt om het veranderen van routines.

MORELE LEIDERS BEZITTEN DE VOLGENDE TIEN KENMERKEN
1.

Het zijn betrokken mensen met hoge verwachtingen.

2.

Ze voelen zich primair verantwoordelijk voor de leerling.

3.

Ze durven stelling te nemen.

4.

Je weet wat je aan ze hebt; wat ze zeggen, doen ze ook.

5.

Ze zijn aanspreekbaar op hun verantwoordelijkheid en zijn transparant in hun beslissingen.

6.

Ze investeren in relatie, reflectie en dialoog.

7.

Ze hebben respect voor mens en omgeving.

8.

Ze pakken ongewenst en fout gedrag aan.

9.

Ze weten de goede balans te vinden bij lastige keuzes.

10. Ze zijn zich bewust van hun machts- en gezagsbasis en gaan hier zuiver mee om.
Figuur 2.3 De tien kenmerken van morele leiders.

Tegenwind

Een boom die omvalt, maakt meer
lawaai dan een woud dat groeit.

Leidinggevenden worden voortdurend getest. Wat zie je door de vingers, wat pak je aan? Waar zeg je
wel of niet iets van? Wat vind je acceptabel van de één en niet van de ander? Het valt niet mee om de
juiste afwegingen te maken. Het (school)leven zit vol keuzes.
Bij het maken van iedere keuze passen de volgende toetsvragen.
•

Kun je jezelf daarbij in de spiegel kijken?

•

Ben je in staat respect en begrip bij je teamleden te creëren?

•

Houd je de organisatie op koers?

•

Ben je geloofwaardig naar binnen en naar buiten?
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Bij lastige keuzes zijn de ogen van teamleden altijd onmiddellijk gericht op de leiding. Wat wordt
gedaan, wat wordt besloten, hoe wordt opgetreden? Lastige keuzes testen, ontmaskeren en vormen
leidinggevenden. Lastige keuzes vragen van leidinggevenden dat ze constructief, betrouwbaar en
vooral authentiek omgaan met de situatie, die iedere keer weer anders zal zijn. Ben je betrouwbaar
als je op de proef wordt gesteld, of word je – door de angst die je om het hart slaat – ontmaskerd en
zak je door het ijs?

Parels groeien, maar diamanten

Tot slot

worden geslepen in vele facetten.

Voor het krijgen van een antwoord op de ‘waaromvraag’ hebben we samenvattend een aantal
aandachtspunten voor leiders geformuleerd.
1

Erken dat reflectie een essentieel onderdeel is van je werk is. Het is verleidelijk om je volledig te
laten opslokken door de waan van de dag en van het ene incident naar het andere te hollen. Het
lijkt alsof leiders die dit doen, het heel druk hebben en belangrijk zijn, maar maken ze zich ook
druk om de goede dingen? Vergelijk het reflectieproces eens met het werk van een kunstschilder,
die urenlang naar een object kijkt en schijnbaar niets doet om vervolgens in korte tijd met enkele
hele effectieve penseelstreken de essentie op het doek vast te leggen.

2

Laat reflectie een vast onderdeel zijn van je werk. Reflectie mag niet af en toe plaatsvinden, er
hoort een bepaalde regelmaat bij: vaste momenten, een passende werkwijze, een vertrouwensfiguur die regelmatig de goede vragen stelt, een manier om je bevindingen vast te leggen.

3

Zorg voor het ontwikkelen van morele alertheid. Belangrijk voor jouw rol als morele leider is de
voortdurende alertheid op je eigen waarden en normen, op je eigen moraliteit. Reflectie helpt
bij het ontwikkelen van deze morele alertheid. Dagelijks kun je jezelf de vraag stellen: waar heb
ik me vandaag druk om gemaakt en waar had ik me eigenlijk druk om moeten maken? Morele
alertheid zorgt ervoor dat leiders niet verdrinken in de hectiek van alledag of verdwalen in de
amorele ruimte. Door morele alertheid blijft de leider zich bewust van zijn waarden: de scherpte,
de helderheid, het overzicht en het uitzicht, de elementen die de kunstschilder nodig heeft om in
enkele streken effectief iets op het doek te krijgen.

4

Stel de goede vragen. Bij je eigen kern komen vraagt oefening. Reflectie is pas effectief als je jezelf
de goede vragen stelt. Een effectieve manier daarbij is van buiten naar binnen werken, vanuit de
volgende vragen.
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•

Wat doe ik? (gedrag en bekwaamheid)

•

Wat denk ik? (waarden en overtuigingen)

•

Wat wil ik? (identiteit en drijfveren)
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Deze algemene vragen helpen om voldoende diepgang in je reflectie te krijgen. Je zult je ook uit
moeten durven spreken over het goede in je eigen werk.
•

Wat is goed onderwijs?

•

Wat is een goede school?

•

Wat is goed leiding geven?

5

Durf kritisch naar jezelf te kijken. Het ontwikkelen van moreel leiderschap is een leerproces en
kan soms pijn doen. Vaak kiezen we de weg van de minste weerstand. We relativeren (het zal zo’n
vaart niet lopen), stellen uit (dat kan nog wel even wachten), schuiven af (daar ben ík toch niet
voor), ontwijken (dat lost zich vanzelf wel op) of vluchten (ik heb het nu te druk). Pas als je voor
echte keuzes geplaatst wordt, waarbij je zelf iets te verliezen hebt, kom je heel dicht bij jezelf.
Benoem en analyseer situaties waarbij je echt in dubio bent komen te staan. Bedenk situaties
waar je niet aan moet denken dat ze je zouden overkomen en stel je dan voor dat ze dan toch
gebeuren. Hoe handel jij? Hoe eerlijk ben je dan naar jezelf?

6

Maak gebruik van anderen. Voor het kritisch naar jezelf kijken en het bereiken van de nodige
diepgang heb je anderen nodig. Steeds meer collega’s hebben een ‘kritische vriend’ of een coach
(iemand die hen scherp houdt) of zoeken de dialoog in het managementteam, een netwerk of
een intervisiegroep (zie hoofdstuk 5, ‘Leiding geven aan collegiaal leren).

Drie vragen om leiding te geven aan inspiratie en bezinning
1.

Houd je van je medewerkers? Hoe merken zij dat?

2.

Houd je ook van de mensen die je niet aardig vindt of die hun werk volgens jou niet naar
behoren uitvoeren? Hoe ga je daar waardig mee om?

3.

Hoe ga je om met lastige keuzes, met hindernissen en tegenslag?
•

Wat waren je hoofdpijndossiers en je grootste hindernissen van het afgelopen jaar?

•

Wat werd er van je verwacht?

•

In hoeverre heb jij hulp geboden? Hoe?

•

Wat waren je belangrijkste redenen om al dan niet te helpen?

•

Ben je daadwerkelijk hulpvaardig geweest?

•

Zou je achteraf gezien anders hebben gehandeld? En zo ja, wat betekent dat voor
toekomstige vraagstukken?
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