
“Als je een schip wil bouwen, beveel de mensen dan niet om hout te verzamelen, verdeel het werk niet voor hen, geef geen orders.  

Nee, leer hen te verlangen naar de onmetelijke uitgestrektheid van de zee.”                                            Antoine de Saint-Exupéry 

 

 
Sint-Eloois-Winkelsestraat 59 

              8800 Oekene 

Samenwerkend leiderschap 
 
De focus in een school moet liggen op de opvoeding en het welzijn van de leerlingen. Dit doe je door het meegeven 

van kennis, vaardigheden, attitudes, waarden. 

 

Als directeur van De Ark draag je verantwoordelijkheid voor 350 kinderen en een 35-tal personeelsleden, waaronder 

25 leerkrachten, veel ouders, participanten, betrokkenen (lokale gemeenschap, CLB, bestuur...) 

Die verantwoordelijkheid draag je niet alleen… Het leiderschap in De Ark steunt op vier principes: 

 Gedeelde verantwoordelijkheid, gedeeld leiderschap (werkgroepen kunnen zelfstandig organisatorische 

beslissingen nemen, binnen de marge van het schoolreglement) 

 Collectief leiderschap (we vormen het beleid samen, de directeur coördineert en hakt de knopen door) 

 Doelgericht leiderschap: als organisatie stellen we slechts een beperkt (lees: haalbaar) aantal doelen voorop, 

zeker niet te veel. Daarbij hoeft het niet altijd om de grootste doelen te gaan. Het mag gerust concreet en 

praktisch zijn (b.v. “we stellen ons tot doel dat alle leerlingen altijd en overal op tijd komen en op tijd klaar 

zijn met hun taken”). 

 Professioneel leiderschap: medewerkers (leerkrachten en personeel moeten bezig zijn met de doelen van de 

organisatie (en niet met hun persoonlijke interesses). 

 

Deze vier principes komen telkens terug in de sleutelbegrippen waaruit samenwerkend leiderschap bestaat:  

 

1. Veelstemmigheid 

a. Alle leden van de school (leerkrachten, onderhouds- en refterpersoneel, ouders, 

participatieorganen, kinderen…) moeten het gevoel hebben dat er naar hen geluisterd werd/wordt.  

b. Afwijkende meningen moeten gehoord worden, wat niet betekent dat er moet aan toegegeven 

worden. 

c. Dit vraagt tijd en impliceert dus dat beslissingen niet per sé snel moeten doorgevoerd worden. 

d. Een discussie over visie of waarden mag ook nooit ontaarden in een discussie voor of tegen een 

bepaalde collega; het uiteindelijke doel moet blijven overeind staan. 

 

2. Verantwoordelijkheid 

a. “Als ieder zijn verantwoordelijkheid opnam, zou dat hier nogal vooruitgaan” betekent eigenlijk 

dat niet iedereen de gemaakte afspraken nakomt.  

b. Mijn opdracht bestaat er dus ook in de groep (leerkrachten, ouders, personeel,…) te overtuigen dat 

men meer baat heeft bij een input in de groep dan een eigen weg te gaan. Door deel te nemen aan 

de groep is er een grotere input voor het individu; 

c. Een leerkracht, medewerker,… moet zich dus de vraag stellen: Wat kan ik doen voor de groep? 

 

3. Vertrouwvolle controle 

a. Evenwicht tussen toezicht houden en vrijheid geven. 

b. De basis tussen leerkrachten en directeur is vertrouwen, wederzijds. Leerkrachten moeten het 

gevoel hebben dat ze vertrouwd worden in wat ze doen, dat ze weloverwogen risico’s mogen 

nemen en experimenteren. Leerkrachten krijgen de vrijheid zich te mogen vergissen. 

 

4. Vernieuwingen: 

a. De kracht van de groep laten spelen; vernieuwingen uit de groep laten groeien 

b. Uit analyses (SWOT,…) besluiten nemen en een aanpak voorstellen 

c. Er zelf in geloven, er in voorgaan 
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