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Ontwikkeling

GEDEELD LEIDERSCHAP? 
HOE ZIET DAT ER UIT?

Thérèse Schellekens

“Op onze school is sprake van gedeeld leiderschap. Wij hebben de taken verdeeld over twee leiding-

gevenden, de directeur en een MT lid die tevens ib-er is”, zo hoorde ik een teamlid vertellen. Toen ik vroeg 

hoe dat in de praktijk er dan uitziet, werd ik bevestigd in mijn idee dat er veel verschillende opvattingen 

en beelden zijn over gedeeld leiderschap. Wat is dat nu eigenlijk? Wat wordt er onder verstaan?

Dr. Eric Verbiest (lector Schoolontwikkeling en School-
management Fontys Hogescholen en één van de grond-
leggers van de Magistrum managementopleidingen) 
sprak in zijn afscheidscollege ‘Leren Leiden’ onder andere 
over gedeeld leiderschap en de professionalisering van 
schoolleiders in tijden van nieuwe professionaliteit. 

Gedeeld leiderschap heeft de laatste jaren in de onder-
wijskunde veel aandacht gekregen (Hargreaves, 2003a; 
Leithwood, 2003; Spillane, Diamond, Sherer & Coldren, 
2005). Er worden daarbij verschillende begrippen  
worden gebruikt, zoals distributed leadership, shared 
leadership en teacher leadership, met vaak een diversiteit 
aan betekenissen van die begrippen. Ook binnen de 
managementopleidingen van Magistrum en de Masters 
Leren en Innoveren en Leadership in Education die KPZ 
aanbiedt is er aandacht voor de diversiteit aan opvattingen 
en betekenissen.

Spillane kijkt bijvoorbeeld vanuit een holistisch perspectief
naar gedeeld leiderschap. Gedeeld leiderschap verwijst 
volgens hem naar de verdeling van leiderschapsactivi-
teiten in een interactief web van leiders, volgelingen en 
situaties. Het gaat om meer dan enkel het uitoefenen van 
leiderschapstaken door anderen dan de formele leider. 
Leithwood e.a.(2006) wijzen er op dat gedeeld leider-
schap soms negatieve gevolgen heeft, bijvoorbeeld tot 
meer conflicten leidt en tot een minder adequate coördina-
tie van taken. Ze verbinden dan ook twee voorwaarden  
aan succesvol gedeeld leiderschap. Leiderschap dient 
verdeeld te worden over leraren die de capaciteiten 
bezitten of kunnen ontwikkelen om de gevraagde 

leiderschapstaken uit te voeren. Daarnaast dienen de 
initiatieven van leraren, waarover leiderschap verdeeld is, 
gecoördineerd te worden. Leithwood (2003) vraagt zich 
af of gedeeld leiderschap (teacher leadership) een bruik-
baar concept is. Is het zinvol om het concept leiderschap 
te enten op het concept leraar? Bedreigt dit niet de status 
van de leraar zelf omdat dan het werk van de leraar in 
de klas als minder waardevol wordt gezien? Hoe kijken 
de schoolleiders hiernaar? Zijn zij in staat om de teacher 
leaders voldoende te faciliteren en hen in de juiste positie 
te brengen?

Kortom: voldoende stof tot nadenken en de discussie 
erover aan te gaan.
En dat is precies wat er in de leiderschapsopleidingen  
en de masters gebeurt! Verschillende opvattingen en 
overtuigingen worden naast elkaar gelegd en uiteraard 
getoetst aan de eigen opvatting van de student of  
cursist. Om deze eigen mening stevig te onderbouwen 
wordt er onderzoek gedaan en theorieën bestudeerd. 
Daarbij worden de studenten ook uitgedaagd om  
tegen te lezen, dus theorieën te onderzoeken die juist  
het tegenovergestelde beweren. Dan komt de discussie 
pas echt op gang!

Mocht je belangstelling hebben voor de leiderschaps- 
opleidingen of de masters Leren & Innoveren of Leadership 
in Education, kijk dan op www.kpz.nl of neem contact op 
met het Centrum voor Ontwikkeling via  
centrumvoorontwikkeling@kpz.nl.


