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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van een intensief studieproces, dat ik zonder de toewijding en feedback
van dr. S.L. Resodihardjo (Faculteit Managementwetenschappen), mogelijk niet had volbracht.
Graag begin ik dan ook met uitdrukkelijk woord van dank aan haar voor haar vakkundige en
motiverende begeleiding.
Voor het onderwerp en de onderzoeksdata van deze studie kon ik putten uit de resultaten van
mijn onderzoekswerkzaamheden als student-assistent bij VKO– Radboud Universiteit Nijmegen
waar ik in 2012 en 2013 samen met een collega onderzoek deed naar de identiteit van drie
katholieke scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO). Ik ben VKO- Radboud Universiteit Nijmegen
zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van de data voor voorliggende studie.
De ontsluiting de beschikbare data, die met een ander oogmerk dan de voorliggende studie
waren verzameld, stelde me voor een uitdaging. Ik ben dr. S.L. Resodihardjo, maar ook dr.
Th.S.M. van der Zee en prof.dr. C.A.M. Hermans (beiden van Faculteit Filosofie, Theologie en
Religiewetenschappen) veel dank verschuldigd voor de gesprekken die ik met hen hierover
mocht hebben en die er uiteindelijk toe hebben geleid dat het onderzoekontwerp werd
teruggebracht tot een enkelvoudige casestudie met kritische discoursanalyse volgens de
systematiek van Fairclough (2001) als methodologie.
Binnen de praktijk van de kritische discoursanalyse is de stap van linguïstische analyse naar
interpretatie de meest kwetsbare. Om eventuele bias tot een minimum te beperken is tijdens de
verschillende fases van het analyseproces gewerkt aan de hand van een gedetailleerd codeboek,
dat als losse bijlage bij deze studie wordt aangeboden. Met de samenstelling van dit codeboek
heb ik tevens een ‘blauwdruk’ willen leveren voor de inrichting van onderzoek op basis kritische
discoursanalyse. Vanuit de wens om de opgedane methodologische ervaringen te kunnen
overdragen, wijdt het codeboek een hoofdstuk aan reflectie op het doorlopen analyseproces en
praktische aanbevelingen. Ik hoop anderen, die de kritische discoursanalyse volgens Fairclough
(2001) als onderzoeksmethodiek willen hanteren, hiermee een dienst te bewijzen.
Sandra van Groningen
Cuijk, mei 2014
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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
Aan schoolleiders wordt doorgaans een doorslaggevende rol toegekend als het gaat om het
functioneren van de school voor Voortgezet Onderwijs (VO). Hoewel de vakliteratuur niet
eenduidig is over de invloed van schoolleiders op de studieresultaten van leerlingen, is de
algemene opvatting dat schoolleiders in hoge mate de schoolcultuur en het functioneren van de
organisatie bepalen.
Deze studie handelt over schoolleiders in het katholiek VO. Binnen de context van het katholiek
onderwijs krijgt schoolleiderschap een extra dimensie. Want wat betekent het om een
confessionele school te zijn? Deze vraag impliceert op de eerste plaats een inhoudelijke opgave
voor de schoolleider. Immers, wat betekent de confessionele inspiratie voor de inkleuring van
het primaire proces van de school: het geven van goed onderwijs?
Op de tweede plaats behelst deze vraag een organisatorisch vraagstuk, namelijk hoe de
schoolleider vanuit zijn of haar confessionele inspiratie, de kwaliteit van de organisatie en de
diensten die zij levert, kan optimaliseren.
Daarmee raakt de opgave van de schoolleider ook aan een strategische opdracht. Want hoe kan
de schoolleider de school in het publieke domein profileren met haar confessionele eigenheid,
die teruggaat op gedachtengoed dat in het publieke domein aan terrein verliest?
Ten slotte wijst Van der Geest (2004, p. 54) erop dat de confessionaliteit tevens een opgave
behelst in het licht van goed bestuur: “Voor scholen in het bijzonder onderwijs zal het denken
over verantwoording ook moeten omvatten een vorm van terugkoppeling of ijking van de schoolen bestuurspraktijk aan de grondslag en missie van de school.” De schoolleider dient hier het
initiatief in te nemen. Met deze extra opgaven worden aanvullende kwaliteiten van de
schoolleider gevraagd. De ene leiderschapsstijl lijkt daar beter aan te voldoen dan het andere.
Er is een overvloed aan studies naar schoolleiderschap. Doorgaans stellen onderzoeken naar
schoolleiderschap de kwaliteiten van de schoolleider centraal. Gronn en Ribbins (1996)
constateerden eind jaren ’90 al dat dit type onderzoek tekort schiet om de feitelijke dynamiek
rond leiderschap in scholen te beschrijven en te verklaren. Immers, zonder volgers geen leiders.
Zij stonden een post-positivistische onderzoeksbenadering voor, met gebruik van etnografische
en biografische methoden en inclusie van medewerkers en andere stakeholders binnen de
schoolgemeenschap, om recht te doen aan de complexiteit van leiderschap binnen de school.
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Jantzi en Leithwood deden in dezelfde periode verslag van kwantitatief onderzoek naar de wijze
waarop leerkrachten ‘hun’ schoolleider percipiëren (Jantzi & Leithwood, 1996; Leithwood &
Jantzi, 1997).
Deze studie treedt in de voetsporen van bovenstaande jaren ’90-studies en doet verslag van een
casestudie naar de wijze waarop een schoolleider in het VO zijn eigen leiderschapsstijl typeert in
relatie tot de wijze waarop zijn medewerkers de stijl van leidinggeven beschrijven. Welke
verschillen kunnen hierin worden waargenomen en waar zijn deze aan toe te schrijven?
De casus betreft een katholieke VO-school in de Randstad. Op deze school werden vanaf oktober
2012 tot en met april 2013 individuele gesprekken gevoerd met leden van de schoolleiding en
medewerkers in het kader van de onderzoekpilot ‘Identiteitsontwikkeling VO’ van het instituut
VKO1-Radboud Universiteit Nijmegen. In het onderzoek vormde het schoolleiderschap één van
de topics. Daarnaast werd met de schoolleider van genoemde school een diepte-interview
gehouden rond het thema ‘transformationeel schoolleiderschap’. De dataset die het onderzoek
op deze school opleverde is ten behoeve van deze studie ontsloten met behulp van een kritische
discoursanalyse waarbij het schoolleiderschap het leidende thema was. Hoofdstuk 3 werkt dit
verder uit.
1.2. Probleemstelling: de dubbele opgave van de katholieke schoolleider
Schoolleiders van katholieke VO-scholen zien zich in het huidige tijdgewricht voor een dubbele
opgave gesteld. Op de eerste plaats is de context waarbinnen VO-scholen functioneren sterk aan
verandering onderhevig. Mulford, Silins en Leithwood (2004) constateren dat er grootschalige,
wereldwijde culturele, technologische, economische en politieke veranderingen gaande zijn, die
de onderwijskundige agenda bepalen. Hieronder enkele tendensen die van toepassing zijn op de
situatie in Nederland.
Kelchtermans en Piot (2010) signaleren de tendens dat scholen op lokaal niveau meer
beslissingsbevoegdheden hebben gekregen ten aanzien van het te voeren personeelsbeleid,
onderwijsaanbod en leerlingenbegeleiding.2
Tegelijkertijd zijn de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van scholen toegenomen. Van
scholen wordt verwacht dat ze zich op verschillende niveaus en inhoudelijke gebieden
verantwoorden naar de stakeholders toe. Deze verantwoordingsplicht wordt aangeduid met de
term ‘meervoudige verantwoording’ en strekt verder dan schoolprestaties alléén: ook de missie,
doelen, werkwijzen dienen hierbij aan bod te komen (Klaassen & Veugelers, 2009).
1

Voluit: Vereniging voor Katholiek Onderwijs
Kelchtermans en Piot (2010) refereren primair aan de situatie in Vlaanderen (België) maar hun bevindingen laten
zich goed vertalen naar de Nederlandse situatie.
2
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Om aan de hoge verwachtingen te kunnen blijven voldoen, verschuift de autonoomprofessionele taakopvatting van scholen naar een taakopvatting die beter aansluit bij het socialemarkt model (Day, 1999). Leerlingen en ouders worden ‘klanten’ en relatiebeheer en
verantwoording afleggen worden belangrijker dan ooit (Honingh & Hooge, 2009). Deze
ontwikkelingen maken dat schoolleiders hun medewerkers meer dan ooit moeten inspireren met
visie, hen moeten stimuleren en hen moeten aanspreken op hun probleemoplossend vermogen.
Op de tweede plaats zien de schoolleiders in het katholieke VO zich voor de bijzondere uitdaging
gesteld hun medewerkers en andere stakeholders mee te nemen in het gesprek over de
identiteit van de school. Dit vergt dat zij met hun stakeholders een heldere visie kunnen delen
over de plaats de katholieke ontstaansgeschiedenis inneemt in de identiteit van de school. Maar
ook over het commitment dat zij vragen om dit specifieke deel van de identiteit te respecteren
en voor zover mogelijk mee gestalte te geven binnen de school.
Hermans (2003, pp. 10-11) 3 betoogt dat deze opdracht slechts kans van slagen heeft als de
schoolleider de school als een waardegemeenschap leidt. In een waardegemeenschap berust het
gemeenschap-zijn op gedeelde waarden en normen die het handelen motiveren en richting
verlenen. Deze gemeenschap beperkt zich niet tot de schoolleiding, leerkrachten en
onderwijsondersteunend personeel, maar omvat ook de ouders en andere stakeholders. Het
leiding geven aan een dergelijke gemeenschap veronderstelt het uitdragen van een visie en het
opbouwen van een relatie met de schoolgemeenschap, inclusief de ouders en de lokale
gemeenschap die om de school heen staat.
De uitdagingen waarvoor schoolleiders van katholieke VO-scholen zich gesteld zien, maken het
aannemelijk dat transformationeel leiderschap (Bass, 1985; Bush, 2004; Kelchtermans & Piot,
2010: Leithwood, 1992; Leithwood, 1994) de meest geëigende leiderschapsstijl is om leiding te
geven aan de waardengemeenschappen in transitie, die de katholieke VO-scholen zijn.
Transformationeel leiderschap is dan ook een concept dat veelvuldig in de vakliteratuur als norm
voor goed schoolleiderschap wordt opgevoerd (Gronn & Ribbins, 1996; Leithwood, 1992).
Schoolleiders van katholieke VO-scholen zullen zich dan ook graag in de kwaliteiten, die aan
transformationeel leiders worden toegedicht, herkennen.
Kelchtermans en Piot (2010) noemen het concept van de transformationele schoolleider een
‘geconcentreerd leiderschapsconcept’. Daarmee bedoelen zij, dat het (school-)leiderschap wordt
beschouwd als de functie die zich concentreert in een persoon of een managementteam. Gronn
& Ribbins (1996) stellen terecht dat dit een al te beperkte opvatting is van het fenomeen
3

Hermans hanteert in zijn werk “De school als gemeenschap: participerend organiseren van identiteit.” (2003) het
begrip ‘morele gemeenschap’ in plaats van ‘waardegemeenschap’. Op de omslag van het boek “Partnerschap als
waardegemeenschap. School-Ouders-partnerschap” (2006) stelt hij beide begrippen gelijk aan elkaar. Hier wordt
omwille van de leesbaarheid het begrip ‘waardegemeenschap’ gehanteerd, óók als in de brontekst het begrip
‘morele gemeenschap’ stond.
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(school-) leiderschap. Werkelijk leiderschap bestaat bij de gratie van medewerkers en andere
stakeholders die leiderschapskwaliteiten aan de schoolleider toedichten en deze om die reden
willen volgen (Gronn & Ribbins, 1996). Om meer zicht te krijgen op de werkelijke impact van de
schoolleider op het functioneren van de school, is het van belang om zowel de schoolleider zelf,
als de medewerkers te horen. Dit vergt volgens Gronn en Ribbins een post-positivistische
benadering van onderzoek naar schoolleiderschap. Deze studie sluit daarbij aan en contrasteert
de perceptie die medewerkers hebben van het gedrag van de schoolleider met de perceptie die
deze zelf van zijn of haar gedrag heeft.
1.3. Vraagstelling
De centrale vraagstelling voor het onderzoek dat in deze studie wordt gepresenteerd luidt:
In hoeverre verschilt de beschrijving die de schoolleider geeft van de eigen leiderschapsstijl van de
beschrijving die naar voren komt uit gesprekken met medewerkers en welke verklaringen zijn
voor eventuele verschillen te geven?
De centrale vraagstelling kan uiteen worden gelegd in de volgende deelvragen:
1. Hoe kan de leiderschapsstijl van de schoolleider van een katholieke VO-school in de
Randstad op grond van uitspraken van de schoolleider zelf, worden getypeerd?
2. In hoeverre komt dit type leiderschap overeen met het type leiderschap dat naar voren
komt uit uitspraken van medewerkers van de school?
3. Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor een eventueel verschil tussen het
leiderschapstype dat naar voren komt uit uitspraken van de schoolleider zelf en het
type dat zich aftekent in uitspraken van medewerkers van de school?
1.4. Doelstelling en relevantie
Hoewel er talloze studies gewijd zijn aan de effectiviteit van transformationeel
schoolleiderschap, zijn er relatief weinig wetenschappelijke studies bekend waarin de
zelfperceptie van de schoolleider wordt gecontrasteerd met de wijze waarop leerkrachten en
onderwijs ondersteunend personeel deze zien.
Deze studie wil op de eerste plaats de schoolleiders zelf meer inzicht bieden in de discrepantie
tussen hun zelfbeschrijving en de wijze waarop zij door hun medewerkers worden beschreven.
Bewustwording van de verschillende zienswijzen, kan hen helpen om nog adequater in te spelen
op de verwachtingen en noden van hun medewerkers.
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Op de tweede plaats wil deze studie bijdragen aan de theorievorming rond transformationeel
schoolleiderschap. Ze wil inzicht bieden in werkingsmechanismen die maken dat medewerkers
een ander beeld van de schoolleider hebben dan deze van zichzelf heeft. Transformationeel
leiderschap is niet alleen een veel beschreven leiderschapsconcept; het is ook een normatief
ideaal dat in de vakliteratuur wordt gepromoot. Het is niet ondenkbaar dat kennis van dit ideaal,
het zelfbeeld van de schoolleider inkleurt tot een wensbeeld. Onderzoek zal moeten uitwijzen, of
dit daadwerkelijk het geval is.
Deze studie hanteert als vertrekpunt dat schoolontwikkeling en professionalisering niet alleen
het optimaliseren van het onderwijsproces op deze scholen behelst, maar tevens de ontwikkeling
cq. eigentijdse invulling van de waardengemeenschappen die deze scholen van oudsher zijn.
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoeksproject schuilt erin dat de uitkomsten van dit
onderzoek positief kunnen bijdragen aan de verdere professionalisering van schoolleiders van
katholieke VO-scholen en aan de ontwikkeling van katholieke VO-scholen als professionele
onderwijsorganisaties in bovenstaande zin.
1.5. Aanpak van het onderzoek
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een bestaande dataset, bestaande uit
halfgestructureerde interviews met medewerkers van een katholieke VO-school en een diepteinterview met de schoolleider van deze school. De interviews adresseren vanuit de verschillende
invalshoeken de wijze waarop de school wordt geleid.
Bij de keuze van het grondontwerp van het onderzoek, is rekening gehouden met twee noties die
van bijzonder belang worden geacht om de vraagstelling te kunnen beantwoorden. Op de eerste
plaats wil het onderzoek recht doen aan de notie dat schoolleiderschap onvermijdelijk gepaard
gaat met het uitoefenen van invloed op medewerkers en andere stakeholders. Zonder
beïnvloeding geen sturing. Yukl (2002, p. 3) constateert dan ook dat de meeste definities van
leiderschap impliceren dat leiding geven gepaard gaat met een vorm van bewuste sociale
beïnvloeding. Deze beïnvloeding kan plaatsvinden tussen individuen (leiders) en/of groepen
mensen (medewerkers, andere stakeholders) en kan zowel top-down als bottom-up
plaatsvinden.
Op de tweede plaats sluit het onderzoek aan bij de notie van Gronn en Ribbins (1996, p. 456) dat
leiderschap tot stand komt in een wederkerige relatie tussen het individu (de leider) en de
context (de schoolgemeenschap inclusief medewerkers) waarbinnen deze werkzaam is. In deze
dynamiek van wederkerigheid zijn de betekenissen die leden van de schoolgemeenschap
hechten aan het handelen van de schoolleider meer zeggend dan gemeten gedragingen van de
schoolleider.
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Onderzoek naar schoolleiderschap moet daarom aandacht besteden aan processen van
betekenisgeving op micro-, meso- en macroniveau binnen de context die de schoolgemeenschap
biedt (Gronn & Ribbins, pp. 453-456).
Om recht te doen aan deze uitgangspunten is gekozen voor kritische discoursanalyse (Fairclough,
2001; Wijsen, 2010) als grondontwerp van het onderzoek. Deze onderzoeksmethode combineert
drie analytische perspectieven met drie analytische methoden (Fairclough, 2001; Wijsen, 2010)
om verklarende relaties tussen taalgebruik en sociale werkelijkheid te vinden. De analytische
perspectieven zijn het micro-perspectief van het individu, het meso-perspectief van de
schoolgemeenschap en het macro-perspectief van de maatschappelijke context waarbinnen de
school zich bevindt. De analytische methoden bestaan achtereenvolgens uit de analyse van
discours als linguïstische praktijk; de analyse van de productie, consumptie en distributie van
teksten, en ten slotte de sociaal-cognitieve effecten van taalgebruik. Hoofdstuk 3 werkt dit
verder uit. Op deze plaats volstaat de opmerking dat kritische discoursanalyse bijzonder
geëigend is om wederzijdse processen van betekenisgeving en beïnvloeding in kaart te brengen
op verschillende niveaus in de organisatie. Dit onderzoek probeert daarmee in de voorliggende
casus verklarende factoren te vinden voor verschillen tussen de uitspraken die de schoolleider en
de medewerkers doen over het leiderschap binnen de schoolgemeenschap.
1.6. Leeswijzer
De opbouw van deze scriptie is als volgt. Hoofdstuk 2 biedt een review van recente
wetenschappelijke literatuur over leiderschap en schoolleiderschap. Hoofdstuk 3 bevat de
conceptuele en methodologische verantwoording van het onderzoek. De resultaten van de
analyse van de onderzoeksdata komen aan bod in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 presenteert
conclusies en aanbevelingen.
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2. Theoretisch kader
Dit hoofdstuk opent met een review van de wetenschappelijke literatuur op het gebied van
leiderschap in algemene zin. De hoeveelheid literatuur is enorm. Daarom wordt gestart met een
bespreking van verschillende benaderingen van het begrip ‘leiderschap’ waarna uit de meest
gangbare concepten een definitie wordt gedistilleerd die in de onderhavige studie verder als
uitgangspunt dient. Voorts komen drie veelbesproken thema’s in de wetenschappelijke
leiderschapsliteratuur aan bod: leiderschap in relatie tot respectievelijk management,
effectiviteit en macht (beïnvloeding).
Schoolleiderschap is binnen de wetenschappelijke literatuur een wel haast even geliefd
onderwerp als leiderschap. Paragraaf 2.2. biedt op de eerste plaats een reflectie op de
schoolorganisatie als de context waarbinnen schoolleiderschap plaatsheeft. Daarbij wordt
specifiek ingegaan op de betekenis van macht binnen schoolorganisaties. Vervolgens verschuift
de aandacht naar het begrip ‘schoolleiderschap’. Er wordt een definitie gegeven en gebruikelijke
typologieën ten aanzien van schoolleiderschap passeren de revue. Deze paragraaf besluit met de
Full-Range Leadership Theory (FRLT) van Avolio en Bass (1991, 2004).
Dit hoofdstuk wijdt vervolgens een paragraaf aan recent onderzoek naar schoolleiderschap,
waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen. Deze
paragraaf (2.3.) is bedoeld als achtergrond waartegen de methodologische keuzes, die worden
gemaakt in hoofdstuk 3, kunnen worden geplaatst.
Paragraaf 2.4. belicht bestaande theorieën die de verschillen in percepties van schoolleiderschap
kunnen helpen verklaren, waarna paragraaf 2.5. de bevindingen uit dit hoofdstuk samenvat.
2.1. Leiderschap
Leiderschap is een dankbaar onderwerp in zowel de populaire als de wetenschappelijke
literatuur. Volgens Yukl (2002) is deze wereldwijde fascinatie voor het fenomeen ‘leiderschap’
toe te schrijven aan het mysterieuze karakter van het leiderschapsproces dat bovendien aan
ieders leven raakt. En inderdaad, hoe valt te verklaren dat leiders met een uitstekende staat van
dienst na verloop van tijd worden afgezet, terwijl andere personen, zonder staat van dienst,
ineens tot grote hoogte kunnen stijgen?
In deze paragraaf passeren de belangrijkste wetenschappelijke benaderingen van het fenomeen
‘leiderschap’ de revue, en wordt een definitie van het begrip ‘leiderschap’ gepresenteerd die
verder leidend zal zijn in deze studie. Vervolgens worden drie thema’s belicht, die bijzondere
belangstelling genieten binnen de wetenschappelijke literatuur rond leiderschap: 1. Leiderschap
versus management; 2. Leiderschap en effectiviteit en 3. Leiderschap, macht en beïnvloeding.
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2.1.1. Leiderschap gedefinieerd
De term ‘leiderschap’ werd in de 20e eeuw vanuit de populaire managementliteratuur
geïntroduceerd in de wetenschappelijke literatuur zonder heldere conceptualisatie. Als gevolg
riep de term ook in wetenschappelijke kringen connotaties op die aanvankelijk eerder bijdroegen
aan ambiguïteit dan aan helderheid (Yukl, 2002). Sindsdien zijn in de wetenschappelijke
literatuur talrijke pogingen ondernomen om te komen tot duidelijke definitie van het begrip
‘leiderschap’. De resultaten representeren zeer verschillende benaderingen van het begrip
‘leiderschap’, waarvan de belangrijkste hieronder de revue passeren naar een typologie van Bass
(1990, p. 11-20) om vervolgens te komen tot een werkbare definitie van het begrip ‘leiderschap’.
De eerste benadering volgens Bass (1990) beschouwt ‘leiderschap’ als de spil van
groepsprocessen. Vanuit dit perspectief is de leider degene die de wil van de groep belichaamt
en richting geeft aan de groepsdynamiek en de activiteit van de groep.
De tweede benadering volgens Bass (1990) conceptualiseert ‘leiderschap’ als een set
persoonlijke kenmerken van een individu. Dit kunnen karaktereigenschappen maar ook fysieke
kenmerken zijn. Het vermogen om anderen te sturen wordt dan toegeschreven aan deze
eigenschappen.
Het individu staat ook centraal bij de derde benadering volgens Bass (1990), die het begrip
‘leiderschap’ conceptualiseert als het gedrag en het concrete handelen van de leider om de
groep in beweging of tot verandering te brengen.
Vanuit het perspectief van macht wordt ‘leiderschap’ gedefinieerd als de machtsrelatie tussen de
leider en diens volgers. Vanuit dit perspectief wendt de leider volgens Bass (1990) diens
machtspositie aan om de medewerkers te beïnvloeden.
De laatste benadering volgens Bass (1990) beschouwt leiderschap als een instrument om
groepsleden te helpen hun doelen te bereiken en tegemoet te komen aan hun behoeften.
Concepten zoals transformationeel leiderschap (2.2.5.) kunnen tot deze benadering worden
gerekend.
Northouse (2001, p. 3) constateert dat in de veelheid benaderingen, zich enkele aspecten
aftekenen die lijken te raken aan de essentie van het fenomeen leiderschap. Op de eerste plaats
is dit de constatering dat leiderschap een proces behelst tussen de leider en diens volgers. Deze
constatering veronderstelt het tweede aspect van leiderschap, namelijk dat leiderschap als
proces plaats heeft binnen een groep. Het derde aspect dat raakt aan de essentie van
leiderschap is dat het gaat om een beïnvloedingsproces. Dit beïnvloedingsproces is gericht op het
behalen van doelen en dat is dan ook het vierde aspect dat in alle leiderschapsbenaderingen een
plaats heeft.
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Op basis van deze aspecten definieert Northouse (2001, p. 3) het begrip ‘leiderschap’ als volgt:
Leiderschap is een proces waarbij een individu een groep individuen beïnvloedt om een
gezamenlijk doel te bereiken.
In het vervolg van deze studie wordt bovenstaande definitie van het begrip ‘leiderschap’ als
uitgangspunt gehanteerd. Deze keuze wordt ingegeven door de aard van de onderzoeksvraag
(paragraaf 1.3.), die in navolging van Gronn en Ribbins (1996) impliceert dat leiderschap tot
stand komt in het krachtenveld tussen de zelfperceptie van de leider en de manier waarop de
medewerkers de leider percipiëren.
2.1.2. Leiderschap versus management
In de wetenschappelijke literatuur wordt leiderschap vaak onderscheiden van management. De
hier gehanteerde definitie van leiderschap biedt echter weinig aanknopingspunten voor een
dergelijk onderscheid. Immers, net als leiderschap kan management worden opgevat als een
groepsproces, waarbij de manager de groep beïnvloedt om doelen te bereiken.
Northouse (2001) benadrukt dat management een andere ontstaansgeschiedenis en als gevolg
een andere focus heeft dan leiderschap. Leiderschap is van alle tijden, maar met de opkomst van
de industrialisatie in de 20e eeuw ontstonden nieuwe organisatievormen die vroegen om een
sterke sturing op efficiency en effectiviteit. Uit de behoefte aan die specifieke vorm van sturing is
management ontstaan, met als belangrijkste functies het plannen, controleren, bemensen en
structureren van organisaties.
Het onderscheid tussen leiderschap en management heeft binnen de wetenschappelijke
literatuur een nieuwe controverse opgeleverd. Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich
auteurs die de overeenkomsten tussen leiderschap en management benadrukken. Zij geven aan
dat er slechts een gradueel verschil in de focus van de leider versus de manager: waar de leider
zich meer toelegt op visie, beweging en verandering in de organisatie, concentreert de manager
zich op orde en stabiliteit binnen de organisatie. Aan de andere kant van het spectrum stellen
auteurs dat leiderschap en management elkaar uitsluitende categorieën zijn. Zij constateren dat
aan leiderschap en management verschillende processen zijn en/of waar verschillende
gezagsverhoudingen ten grondslag liggen en/of die worden gestuurd door verschillende typen
mensen (Northouse, 2001; Yukl, 2002).
In deze studie wordt de positie van Northouse (2002) gevolgd dat tussen leiderschap en
management meer overlap dan onderscheid bestaat. Het verschil is gradueel en heeft
voornamelijk te maken met de blikrichting die domineert. Goede leiders vervullen
managementtaken en managers tonen leiderschap, zo luidt het adagium.
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2.1.3. Leiderschap en effectiviteit
Een tweede thema dat veel aandacht krijgt in de wetenschappelijke literatuur is de rol van
leiderschap in relatie tot effectiviteit. De discussie concentreert zich op de vraag aan welke
criteria de effectiviteit van de leider kan en moet worden afgemeten.
Yukl (2002) wijst erop dat de criteria die worden gehanteerd om de effectiviteit van de leider te
meten een afspiegeling vormen van de expliciete of impliciete leiderschapsconcepties van de
onderzoeker. Omdat deze zeer divers zijn, zijn de criteria waaraan de effectiviteit van leiders
wordt afgemeten dat ook.
Gewoonlijk wordt effectief leiderschap geëvalueerd in termen van de consequenties van het
handelen van de leider voor medewerkers en andere belanghebbenden in de organisatie.
Voorkomende criteria om de effectiviteit vast te stellen, zijn dan: de groei en prestaties van de
organisatie; de mate waarin de organisatie met uitdagingen en crises om kan gaan; de mate
waarin medewerkers tevreden zijn met de leider; de mate waarin medewerkers toegewijd zijn
aan de doelen van de organisatie; het psychologisch welbevinden van medewerkers en de mate
waarin zij zich ontwikkelen; de status van de leider in de groep en de mate waarin de leider erin
slaagt op te klimmen in de hiërarchie van de organisatie. Verreweg het meest voorkomende
criterium is echter de mate waarin de organisatie succesvol opereert en de gestelde doelen
behaalt.
Bovenstaande criteria kunnen allen als plausibel worden beschouwd. Welke criteria best kunnen
worden gehanteerd, hangt samen met de vragen en doelstellingen van degene die de evaluatie
uitvoert. In sommige gevallen worden meerdere criteria gehanteerd om de effectiviteit van
leiders te meten. Yukl (2002) spreekt in dat verband van ‘meervoudige benaderingen’ en
waarschuwt voor de complicaties die een combinatie van criteria kan oproepen.
Een eerste complicatie is dat succes volgens het ene criterium gemakkelijk ten koste kan gaan
van succes volgens het andere criterium. Zo kan er bijvoorbeeld een ‘trade-off’ ontstaan tussen
bijvoorbeeld efficiency en flexibiliteit: meer efficiency maakt de organisatie dan minder flexibel.
Een andere complicatie kan zijn dat niet alle effecten van leiderschap gelijktijdig gemeten kunnen
worden. Zo kan als gevolg van een interventie van de leider de bereidheid van medewerkers om
hem of haar te volgen direct toenemen, terwijl een feitelijke verbetering in de prestaties pas
later kan optreden.
Deze complicaties ten spijt, bieden meervoudige benaderingen volgens Yukl (2002) ook
voordelen. Zij verbreden de visie op leiderschap en bestrijken een breder spectrum aan
organisatieresultaten. Bovendien kunnen ze beter tegemoet komen aan de vragen en wensen
van verschillende belanghebbenden in de organisatie.
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Deze studie onderschrijft het voordeel van meervoudige benaderingen en baseert zich mede om
die reden op de Multi Leadership Questionnaire (MLQ), een meetinstrument dat toetst aan
verschillende criteria ten aanzien van de stijl en de effectiviteit van de leider (Avolio & Bass,
1991; Avolio & Bass, 2004; Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2008; Bass & Riggio, 2006;
Schriesheim, Wu & Scandura 2009).
2.1.4. Leiderschap, macht en beïnvloeding
Leiderschap werd in het bovenstaande gedefinieerd als een beïnvloedingsproces. Daarmee gaat
leiderschap onvermijdelijk gepaard met het aanwenden van macht. Macht is dan het vermogen
om invloed uit te oefenen.
Northouse (2001) maakt een onderscheid tussen positionele macht en persoonlijke macht.
Positionele macht is de macht die een persoon ontleent aan de hiërarchisch bepaalde
gezagspositie deze bekleedt binnen de organisatie. Vanuit deze optiek bezien heeft de leider op
grond van diens positie per definitie meer macht dan andere medewerkers.
Echter, bezien vanuit de optiek van persoonlijke macht kunnen de machtsverhoudingen er heel
anders uitzien. Persoonlijke macht is de ruimte die de leider wordt toegestaan door de
medewerkers om hen te beïnvloeden. Medewerkers kunnen die ruimte geven omdat ze in de
leider een goed rolmodel herkennen of op grond van diens competenties. Informele leiders
kunnen veel persoonlijke macht verwerven en zo concurreren met formele leiders.
Vaak wordt ‘macht’ in verband gebracht met de dominantie van leiders en het vermogen om
door middel van dwang bepaalde resultaten tot stand te brengen. Deze studie wil daar ver van
blijven en kiest als vertrekpunt dat macht, gedefinieerd als het vermogen om te beïnvloeden, een
randvoorwaarde voor effectief leiderschap is. Paragraaf 2.2.3. werkt dit verder uit met drie
criteria voor een legitieme aanwending van macht binnen schoolorganisaties.
2.2. Leiderschap binnen de school
De literatuur over schoolleiderschap is niet alleen zeer omvattend maar ook zeer divers. Ze
omvat theoretische, empirische en normatieve beschouwingen (Kelchtermans & Piot, 2010).
Deze studie hanteert een op dit moment gangbare, normatieve opvatting over schoolleiderschap
als vertrekpunt, namelijk dat schoolleiders bij voorkeur transformationeel leiderschap laten zien.
Deze paragraaf werkt uit, wat daaronder wordt verstaan.
Een normatieve opvatting van wat goed schoolleiderschap is, wordt gevoed door normatieve
opvattingen over wat de essentie van een goede schoolorganisatie is. De navolgende paragrafen
belichten daarom eerst twee visies op de schoolorganisatie die de laatste jaren erg ‘in zwang’
zijn. De eerste benadert de school als lerende organisatie, de tweede als waardengemeenschap.
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In beide opvattingen is de omgang met macht een onderwerp dat speciale aandacht verdient.
Met de term ‘macht’ wordt het beïnvloedingsspel binnen scholen aangeduid. Paragraaf 2.2.3.
laat zien onder welke voorwaarden de uitoefening van macht legitiem kan zijn. Paragraaf 2.2.4.
belicht definities en verschillende concepten van schoolleiderschap, waarna paragraaf 2.2.5.
dieper ingaat op transformationeel schoolleiderschap aan de hand van de Full- Range Leadership
Theory van Avolio en Bass (2004).

2.2.1. De school als lerende organisatie
Scholen zijn constant in beweging doordat ze midden in de samenleving staan. De veranderingen
die ze in hun organisaties doorvoeren, worden ingegeven door ontwikkelingen in de
maatschappij, de cultuur en de wetenschap. Soms stuurt de overheid deze veranderingen aan,
maar de school zelf kan ook het initiatief nemen. Schoolontwikkeling, een containerbegrip
waarmee verandertrajecten binnen scholen worden aangeduid, is dan ook een veelbesproken
onderwerp in de vakliteratuur van de onderwijssector.
Lagerweij en Haak (1996, p. 99) definiëren schoolontwikkeling als “… het voortdurend proces van
het toevallig, autonoom en/of bewust veranderen van het organisatorische en onderwijskundig
functioneren van de school”. Aan deze definitie kleven twee belangrijke bezwaren. Op de eerste
plaats veronderstelt het woord ‘ontwikkeling’ in de gangbare vakliteratuur over
verandertrajecten een (deels) gestuurd proces. Op de tweede plaats ontbeert de definitie een
doel waarop het doorlopend veranderingsproces binnen de school zich richt.
Binnen het bestek van deze studie wordt schoolontwikkeling daarom gedefinieerd als een
voortdurend veranderingsproces binnen de school, gericht op het verbeteren van de organisatie
en de onderwijskundige kwaliteit van de individuele school.
De veranderkundige benadering van schoolorganisaties kwam op gang in de jaren ’70 door de
‘Effective Schools Movement’ in de Verenigde Staten. Deze beweging deed een sterk moreel
appèl op scholen, om ook kinderen uit achterstandssituaties goede studieresultaten te laten
behalen (Hopkins, 2013). Sindsdien is schoolontwikkeling een thema dat in de vakliteratuur
vanuit zeer verschillende invalshoeken wordt benaderd. Zo wordt schoolontwikkeling beschouwd
in relatie tot schooleffectiviteit; herstructurering van de schoolorganisatie; schoolautonomie en
decentralisatie; schoolbureaucratie; schoolmanagement; schoolleiderschap; sociaal
maatschappelijke context en leerlingpopulatie; schooleffectiviteit en leerlingprestaties;
schoolprestatie-indicatoren; curriculum ontwikkeling en onderwijs-op-maat;
deskundigheidsbevordering van leraren; externe verantwoording; netwerktheorieën;
zelfdiagnose en lerende organisaties (Dijkstra, Karsten, Veenstra & Visscher, 2001; Hopkins &
Leask, 1989; Hopkins, 2013; Miedema & Stam, 2008).
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Al dergelijke veranderkundige studies ten spijt, constateert Hopkins (2013) dat rond
schoolontwikkeling de nodige mythes bestaan. In zijn ogen is de stelling dat de verplichting tot
externe verantwoording van schoolresultaten leidt tot duurzame schoolontwikkeling, zo’n
mythe. Hetzelfde geldt voor de moderne opvatting, dat een ontwikkeling naar meer autonomie
van de scholen de effectiviteit ten goede zou komen.
Om tot duurzame schoolontwikkeling te komen, zou volgens Hopkins meer aandacht moeten
worden besteed aan de schoolorganisatie zelf. Effectieve scholen functioneren als een organisch
geheel van structuur, cultuur en symboliek; deze subsystemen zijn consistent met elkaar
verbonden. Schoolontwikkeling zou tot integratie van de subsystemen moeten leiden. Daarbij is
schoolleiderschap van doorslaggevend belang (Hopkins, 2013).
Duurzame schoolontwikkeling veronderstelt tevens een voortdurend leerproces binnen de
school (Majoor, 2003). De recente leertheorie staat een constructivistische benadering voor, die
leren beschouwt als het resultaat van eigen activiteit van de lerende. Leren moet volgens deze
benadering worden gezien als een proces van betekenisconstructie, waarin de lerende nieuwe
informatie interpreteert op basis van een eigen persoonlijk referentiekader (Bolhuis & Simons,
1999; De Laat, Poel, Simons & Van der Krogt, 2001; Van der Linden & Simons, 2001).
Wanneer deze uitgangspunten worden vertaald naar een leerproces op schoolniveau, dan
impliceert dit, dat aan twee voorwaarden moet worden voldaan. Op de eerste plaats moeten de
betrokkenen in staat worden gesteld te leren door eigen activiteit. Dit veronderstelt participatie
in het ontwikkelingsproces; passief leren leidt niet tot het gewenste leereffect. Op de tweede
plaats moeten de betrokkenen in staat worden gesteld hun persoonlijk referentiekader, op basis
waarvan zij nieuwe informatie ordenen en betekenis verlenen, te expliciteren naar elkaar. Op die
manier kunnen nieuwe interpretatieschema’s ontstaan die de schoolontwikkeling ondersteunen
(De Caluwe & Vermaak, 2006, p. 78; Majoor, 2003, p. 99).
Doordat scholen midden in een samenleving functioneren die volop in beweging is, is het
concept ‘lerende organisatie’ een normatieve categorie. Immers, slechts scholen die zich
engageren in een proces van duurzame en doorlopende ontwikkeling zullen adequaat op een
veranderende context kunnen inspelen. Dit vergt van de schoolleider een leiderschapsstijl die
medewerkers stimuleert tot participatie en zelfexpressie, en tegelijkertijd richting geeft aan de
gewenste ontwikkeling. Het concept ‘transformationeel leiderschap’ refereert aan een
leiderschapsstijl die aansluit bij de behoeften van de lerende organisatie. Paragraaf 2.2.5. gaat
dieper in op dit type schoolleiderschap.
2.2.2. De school als waardengemeenschap
Scholen zijn vanuit een institutionele benadering vergelijkbaar met andere organisaties. Ze
kunnen worden beschreven in termen van een organisatiestructuur, een organisatiecultuur, een
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personele bezetting, een inhoudelijke, financiële en commerciële opgave, en een omgeving
waarop gereageerd en geanticipeerd moet worden. Vanuit dit standpunt bezien, kunnen scholen
aan elk onderzoek worden onderworpen dat gangbaar is in de klassieke organisatiekunde. De
vraag is echter of dergelijke onderzoeken recht doen aan de essentie van de school. Scholen zijn
namelijk méér dan instellingen die kinderen tot leerprestaties moeten brengen. De
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) betoogt dat scholen behalve kennis
bemiddelende instanties, bij uitstek waarden- en normen bemiddelende instanties zijn.
Volgens het WRR-rapport “waarden, normen en de last van het gedrag” (Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid 2003, p. 205) kennen scholen een drieledige taak. De primaire
taak bestaat uit het overdragen van kennis en vaardigheden, culturele waarden en normen en
het voorbereiden van de kinderen op participatie in de samenleving. De secundaire taak bestaat
uit het scheppen van randvoorwaarden die de school in staat stellen om haar primaire taak goed
uit te oefenen. De WRR noemt in dat verband als voorbeeld het zorgen voor orde en regelmaat
binnen de school. Als tertiaire taak hebben scholen de opgave om sociaal wenselijk gedrag en
een wenselijke publieke moraal voor te leven in het kader van burgerschapsvorming.
Wélke normen en waarden door scholen worden bemiddeld en hóe dit gebeurt, is geen
waardevrije aangelegenheid. Hermans (2006, p. 73) wijst erop dat scholen samen met de ouders
werken aan de vorming van kinderen vanuit een gedeelde normatieve oriëntatie. Een
gezamenlijk betekeniskader, dat tevens wordt gehanteerd om de ontwikkeling van het kind te
evalueren. De moderne schoolorganisatie kan dan ook volgens Hermans (2003, pp. 10-11) het
best worden geduid als een waardengemeenschap waarbij het gemeenschap-zijn berust op
gedeelde waarden en normen die het handelen motiveren en richting verlenen. Deze
gemeenschap beperkt zich niet tot de schoolleiding, leerkrachten en onderwijsondersteunend
personeel, maar omvat ook de ouders en andere stakeholders. Binnen het katholiek onderwijs
speelt dit nog eens temeer, omdat aan dit type onderwijs een levensbeschouwing met een
duidelijke normen- en waardenset ten grondslag ligt.
Deze studie verstaat het concept ‘waardengemeenschap’ daarom niet slechts als duiding van de
schoolorganisatie, maar tevens als norm. Gezien de aard en taken van de schoolorganisatie
wordt het wenselijk geacht dat scholen ook daadwerkelijk als waardengemeenschappen
functioneren, of zij nou katholiek geïnspireerd zijn of anderszins. Dit veronderstelt dat de
communicatie tussen de partners die binnen de schoolgemeenschap samenwerken aan drie
eisen voldoet.
Hermans (2003, p. 12) stelt op de eerste plaats dat er slechts sprake kan zijn van een
waardengemeenschap indien het gedeelde betekeniskader niet is opgelegd, maar wordt gedeeld
op basis van overtuiging en vrijwilligheid. In de huidige geïndividualiseerde samenleving zullen
individuele medewerkers of ouders bepaalde waarden van de school willen onderschrijven en
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andere niet. Binnen de schoolgemeenschap moet er ruimte zijn voor deze nuance; zij moet
kunnen blijven bestaan (zie ook: Hermans, 2006, pp. 77-78).
Op de tweede plaats benadrukt Hermans (2006, p. 73) dat binnen de school als waardengemeenschap sprake moet zijn van wederkerigheid tussen de school en de ouders als het gaat
om de opvoeding van de kinderen. Wat de één in een gesprek van de ander verwacht, mag de
ander ook van de één verwachten.
Op de derde plaats veronderstelt het functioneren als waardengemeenschap gelijkwaardigheid
tussen de school en de ouders (Hermans, 2006, pp. 73-74). Gelijkwaardigheid betekent dat de
inbreng van beide partijen ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen, mits met argumenten
onderbouwd, van gelijke waarde is. Dit principe van gelijkwaardigheid laat zich niet verenigingen
met het uitoefenen van illegitieme macht tussen beide partijen over en weer. Deze
gelijkwaardigheid gaat overigens niet voorbij aan de verschillende verantwoordelijkheden die bij
de institutionele contexten van de betrokken partijen horen (Hermans, 2006, p. 76).
Deze normatieve implicaties van het concept ‘waardengemeenschap’ werken door in de wijze
waarop de school best kan worden geleid. De schoolleider moet ruimte laten aan medewerkers
voor participatie in het discours over waarden en normen en inzetten op langdurige relaties met
medewerkers en omgeving. Ook vanuit dit perspectief lijkt transformationeel leiderschap de
meest geëigende leiderschapsstijl om de school als waardengemeenschap te leiden. Paragraaf
2.2.5. onderbouwt dit.
2.2.3. Macht en beïnvloeding binnen de school
Een actueel thema in de literatuur over schoolleiderschap is macht. Bloom (2004) adresseert dit
thema in een studie over schoolleiderschap op basisscholen. Zij constateert dat schoolleiders het
uitoefenen van macht een ongemakkelijk onderwerp vinden. Niettemin stelt zij terecht dat
effectief schoolleiderschap samen gaat met beïnvloeding van mensen en processen. Wanneer dit
op een constructieve manier gebeurt, spreekt Bloom van een ‘wijs gebruik van macht’ (p. 22).
Bloom pleit voor dienstbaar leiderschap waarbij de schoolleider zijn of haar positie en invloed
aanwendt om medewerkers in hun kracht te zetten (pp.22-23).
Dunlap en Goldman (1991) pleiten voor een niet-normatieve opvatting van het begrip ‘macht’. Zij
conceptualiseren ‘macht’ als een ‘faciliterend systeem’ in plaats van een ‘hiërarchisch systeem’.
Traditionele definities van macht grijpen terug op formele structuren en rollen, vanuit de
gedachte dat deze een weerspiegeling zijn van de feitelijke mogelijkheden tot beïnvloeding.
Macht staat dan gelijk aan het uitoefenen van top-down dominantie op basis van autoriteit, een
hiërarchisch systeem. De definitie van Dunlap en Goldman daarentegen gaat uit van het
wederzijds faciliteren van elkaar om de gezamenlijke prestatie van de school te verbeteren.
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Robinson (1994) definieert in navolging van Dunlap en Goldman macht als ‘interactionele
beïnvloeding’ (p. 115). Deze definitie beoogt niet normatief te zijn: machtsuitoefening kan
volgens deze Robinson zowel legitiem als illegitiem zijn. Drie criteria voor de legitieme
uitoefening van macht zijn: 1. Wederzijds respect tussen gesprekspartners voor elkaars
behoeften, belangen en intenties; 2. Uitwisseling van valide informatie en 3. Keuzevrijheid voor
beide gesprekspartners om elkaars beïnvloeding op basis van argumenten te accepteren of te
verwerpen (Robinson, 1994, pp. 116-117). Deze criteria sluiten nauw aan bij de eisen die
Hermans (2006) stelt aan de communicatie binnen de waardengemeenschap die de school
idealiter is.
Bloom, Dunlap en Goldman, en Robinson delen de visie dat macht in de zin van ‘beïnvloeding’
niet per se negatief hoeft te zijn. Sterker nog, allen zijn van mening dat het correct aanwenden
van macht een voorwaarde voor effectief leiderschap is. De accenten die zij daarbij aanbrengen
verschillen. Niettemin lijkt in alle gevallen de stijl van de transformatieve leider (zie ook paragraaf
2.2.5.) het best aan te sluiten bij wat zij met correct gebruik van macht binnen scholen voor ogen
hebben.
2.2.4. Schoolleiders en schoolleiderschap
De term ‘leiderschap’ wordt in de literatuur gebruikt om te verwijzen naar activiteiten èn posities
(Kelchtermans en Piot, 2010). Degene die de positie van het schoolleiderschap bekleedt, is dan
de schoolleider. Dit tweeledig gebruik van de term ‘leiderschap’ draagt eraan bij dat de term
‘schoolleiderschap’ zich moeilijk laat definiëren. De geraadpleegde literatuur (Bush, 2004; Bush &
Glover, 2003; Ebbens & De Vries, 1999; Heck & Hallinger, 2005; Kelchtermans & Piot, 2010) geeft
dan ook geen eensluidende definitie.
Toch vertonen de gangbare definities wel overeenkomsten. Zo contrasteren Busch (2004), Heck
en Hallinger (2005) en Kelchtermans en Piot (2010) allen schoolleiderschap met
schoolmanagement. Schoolmanagement wordt geassocieerd met effectiviteit en efficiency en
management processen die de stabiliteit van de schoolorganisatie waarborgen zoals plannen,
organiseren, coördineren en controleren. Schoolleiderschap echter wordt in verband gebracht
met het beïnvloeden van anderen om gestelde doelen te bereiken. Dit veronderstelt een sterke
interpersoonlijke dimensie van schoolleiderschap (Kelchtermans & Piot, 2010).
Kelchtermans en Piot (2010) tekenen bij de dichotomie schoolleiderschap-schoolmanager aan
dat er sprake is van een geleidende schaal, waarbij de schoolleider, afhankelijk van diens
rolopvatting, meer richting schoolmanagement of richting schoolleiderschap kan neigen of juist
een middenpositie kan bekleden. Zij definiëren schoolleiderschap als volgt (Kelchtermans & Piot,
pp. 18-19):
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“Schoolleiderschap verwijst naar een proces van sociale beïnvloeding, uitgevoerd door één of
meerdere organisatieleden. Het omvat activiteiten gericht op het bereiken van wenselijk en
noodzakelijk geachte organisatiedoelen, met name:






Het creëren van een visie (alleen of in samenwerking met anderen) over wat wenselijk en
noodzakelijk is, opdat de schoolorganisatie ‘goed onderwijs’ kan aanbieden.
Het verenigen van organisatieleden rond de schoolvisie, kernwaarden en
organisatiedoelen en het beïnvloeden en motiveren van organisatieleden om te doen wat
noodzakelijk is om deze doelen te bereiken.
Het managen of ‘bewaren’ van bestaande structuren en activiteiten die nodig zijn om te
vrijwaren dat de organisatie efficiënt blijft functioneren en haar doelen waarmaakt;
Het initiëren van veranderingen om de organisatie te verbeteren.”

Deze definitie van schoolleiderschap ligt in het verlengde van de definitie van leiderschap volgens
Northouse (2001) (zie paragraaf 2.1.1.) en is leidend binnen het bestek van deze studie.
2.2.5. Typeren van schoolleiderschap
Het schoolleiderschap wordt in de literatuur vanuit verschillende invalshoeken getypeerd. De
meest gangbare typologieën in de vakliteratuur van de afgelopen veertig jaren zijn:
geconcentreerd schoolleiderschap versus gedistribueerd schoolleiderschap4 (Avolio, Walumba &
Weber, 2009; Bush & Glover, 2003; Harris, 2004; Kelchtermans & Piot, 2010; Leithwood, Harris &
Hopkins, 2008; Torrance, 2013; ); instructioneel of educatief schoolleiderschap (Bush & Glover,
2003; Huber, 2004; Kelchtermans & Piot, 2010; Leithwood, 1994; Mulford, Silins & Leithwood,
2004); transformationeel versus transactioneel en laissez-faire schoolleiderschap (Antonakis,
Avolio & Suvasubramaniam, 2003; Avolio & Bass, 1991; Avolio en Bass, 2004, Bass, 1985; Bush &
Glover, 2003; Ebbens & De Vries, 1999; Kelchtermans & Piot, 2010; Schriesheim, Wu & Scandura,
2009) en moreel schoolleiderschap (Bush & Glover, 2003).5 Hieronder worden deze typologieën
kort uitgewerkt.
Geconcentreerd versus gedistribueerd schoolleiderschap
De dichotomie ‘geconcentreerd versus gedistribueerd’ schoolleiderschap heeft de betrekking op
de wijze waarop het schoolleiderschap wordt gedeeld en ingevuld door verschillende geledingen
binnen de school (Kelchtermans & Piot, 2010). Theorieën rond geconcentreerd school-

4

Veel voorkomende synoniemen hiervoor zijn gespreid, gedeeld of participatief schoolleiderschap.
Niet alle genoemde auteurs hanteren de driedeling transformationeel-, transactioneel- en laissez-faire leiderschap:
Bush en Glover, 2003; Ebbens en De Vries (1999) en Kelchtermans en Piot (2010) beperken zich tot de dichotomie
transformationeel versus transactioneel leiderschap. Hier wordt echter de voorkeur gegeven aan de driedeling van
bijvoorbeeld Antonakis, Avolio en Suvasubramaniam (2003), Avolio en Bass (2004), Schriesheim, Wu en Scandura
(2009) omdat deze aansluit bij het meetinstrument dat ten grondslag lag aan de diepte-interviews met de
schoolleiders (zie bijlage 2).
5
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leiderschap stellen de invloed en persoon van de schoolleider centraal. Echter, theorieën rond
gedistribueerd schoolleiderschap koppelen het schoolleiderschap los van de persoon van de
schoolleider en maken dit tot een aangelegenheid van het collectief van de schoolgemeenschap.
Dit wordt ingegeven door een normatieve aanname, namelijk dat besluitvormingsprocessen die
de groep raken, ook een aangelegenheid van de groep dienen te zijn.
Torrance (2013) wijst erop dat het concept ‘gedistribueerd leiderschap’ aantrekkelijk is voor
beleidsmakers die vanuit een normatief standpunt leerkrachten willen betrekken in het leiden
van scholen, ongeacht hun formele rol of verdienste. In haar studie betoogt Torrance echter dat
gedistribueerd leiderschap in de praktijk complexer is en meer uitdagingen kent, dan doorgaans
wordt beschreven in de literatuur. Zo is niet iedereen geschikt om leiding te nemen en heeft niet
iedereen de wens om dit te doen. Bovendien blijkt dat leerkrachten die extra, leidinggevende
taken krijgen toegewezen, niet zomaar door collega’s als leidinggevende worden (h)erkend. Ook
ontstaat gedistribueerd leiderschap niet vanzelf (regie voeren is nodig) en kan het invoeren van
gedistribueerd leiderschap de nodige spanningen oproepen in teams.
Van bijzonder belang voor deze studie is het werk van Gronn. Gronn ( 2003) pleit eveneens voor
een distributieve conceptualisering van het begrip ‘schoolleiderschap’, niet zozeer vanuit een
normatief standpunt als wel vanuit realiteitszin. Gronn constateert dat er een institutionele
verschuiving plaatsvindt binnen het onderwijs. De taak- en rolverdeling binnen scholen wordt
minder strikt en voor het uitoefenen van taken zijn medewerkers steeds meer aangewezen op
informele samenwerkingsverbanden (2003, p. 1). Vanuit dat besef pleitten Gronn en Ribbins
(Gronn & Ribbins, 1996; Ribbins & Gronn, 2000) al eerder voor een benadering van
schoolleiderschap die recht doet aan de specifieke context waarbinnen schoolleiders opereren
en de wijze waarop zij binnen die context door medewerkers worden gepercipieerd. Deze
interpretatieve benadering wordt in deze studie gevolgd.
Instructioneel schoolleiderschap
De term ‘instructioneel leiderschap’ verwijst naar de doeloriëntatie van de schoolleider. Een
instructioneel schoolleider zet zich primair in om educatieve doelen te behalen. De instructioneel
leider stuurt direct op leren en onderwijzen en op het gedrag van leerkrachten als ze met
leerlingen werken (Bush & Glover, 2003; Kelchtermans & Piot, 2010). Centraal staat dus
beïnvloeding van de pedagogisch-didactische activiteiten die rechtstreeks effect hebben op de
prestaties en groei van leerlingen. Het uiteindelijk doel is om de leerprestaties van leerlingen te
verbeteren (Kelchtermans & Piot, 2010).
Huber (2004) benadrukt dat instructioneel leiderschap, hoewel volledig gericht op de
studievoortgang van leerlingen, zowel managementtaken als leiderschapstaken impliceert. Zo
beïnvloedt de instructioneel schoolleider de wijze van doceren van lesstof; draagt deze bij aan
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het bereiken van overeenstemming over deze doelen. Ook stimuleert de instructioneel
schoolleider samenwerking en evalueert cq. counselt deze leerkrachten tijdens de lessen.
Leithwood (1994) tekende al eerder daarbij aan dat de ideaaltypische instructioneel schoolleider
niet langer houdbaar is, omdat dit type schoolleiderschap wordt gekenmerkt door een zodanige
focus op het primaire onderwijsproces dat zogenaamde ‘second order veranderingen’ in de
schoolorganisatie als zodanig -ten onrechte- buiten beschouwing blijven (pp. 499-501).
Binnen het bestek van deze studie staat de vraag hoe schoolleiders leiding geven centraal. Deze
vraag gaat meer over leiderschapsstijl dan doelen van leiderschap. Bovendien vormt de focus op
het primaire proces tevens een onderdeel van andere leiderschapsconcepten, bijvoorbeeld
transformationeel leiderschap (zie hieronder en paragraaf 2.2.6). Om die reden wordt het
concept ‘instructioneel leiderschap’ hier niet verder uitgewerkt.
Transformationeel, transactioneel en laissez-faire schoolleiderschap
Onder de ‘leiderschapsstijl’ wordt de manier verstaan, waarop schoolleiders de leerkrachten
proberen te beïnvloeden, opdat de organisatiedoelen worden bereikt (Kelchtermans & Piot,
2010, p. 28). De termen ‘transactioneel’ en ‘transformationeel’ beschrijven zulke
leiderschapsstijlen. Vaak worden deze twee stijlen tegenover elkaar geplaatst, maar soms
worden ze ook als complementair aan elkaar beschouwd (Bush & Glover, 2003, pp. 12-15;
Ebbens & de Vries, 1999; Kelchtermans & Piot, 2010, p. 29). Een aantal studies voegt aan deze
twee leiderschapsstijlen nog een derde toe, namelijk het laissez-faire leiderschap (Antonakis,
Avolio en Suvasubramaniam, 2003; Avolio en Bass, 2004; Schriesheim, Wu en Scandura, 2009). In
deze studies worden de stijlen op een continuüm geplaatst, naar de gradatie waarin de
kenmerken van een bepaalde stijl zich in meer of mindere mate voordoen.
Bass (1985) beschreef als één van de eersten de dichotomie transactioneel versus
transformationeel leiderschap. De transactioneel leider komt tot organisatieverandering door
medewerkers die hun afspraken nakomen te belonen met een tegemoetkoming aan hun
materiële en/of immateriële behoeften. De transformationeel leider echter, motiveert
medewerkers om meer te doen dan aanvankelijk van hen verwacht werd. Charisma is één van de
kenmerken van transformationeel leiderschap. Later werd de dichotomie van Bass uitgebreid
met een derde type leiderschapsstijl, namelijk het non-transactioneel laissez-faire leiderschap
(Antonakis, Avolio en Suvasubramaniam, 2003; Avolio en Bass, 2004; Schriesheim, Wu en
Scandura, 2009). Deze stijl verwijst naar leiders die weinig besluitvaardig zijn,
verantwoordelijkheid afschuiven en hun autoriteit niet gebruiken (Antonakis, Avolio en
Suvasubramaniam, 2003).
Binnen de context van scholen introduceerde Leithwood begin jaren ’90 (zie o.a. Leithwood,
1992; Leithwood, 1994) de transformationele schoolleider als een normatief ideaal.
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Aan deze gedachte lagen vier argumenten ten grondslag (Leithwood, 1994):
1. De middelen en doelen voor schoolhervorming zullen in de 21e eeuw veel minder
duidelijk omlijnd zijn dan in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw doordat de
maatschappelijke context snel verandert; als gevolg moet schoolleiderschap minder
gericht zijn op het uitoefenen van controle en meer op het bevorderen van commitment.
2. Schoolhervorming vereist veranderingen van de eerste en tweede orde. Veranderingen
van de eerste orde betreffen het verbeteren van het primaire proces van de school,
namelijk het lesgeven. Veranderingen van de tweede orde betreffen de schoolorganisatie
zelf: het werken aan een gedeelde visie, het creëren van een productieve werkcultuur;
leiderschapstaken delegeren, enzovoorts. Schoolleiderschap moet beide type
veranderingen aansturen.
3. Schoolhervorming is voornamelijk aan de orde in het voortgezet onderwijs (VO).
Waar eerst hervormingen in het basisonderwijs werden doorgevoerd, is dat nu in het
voortgezet onderwijs het geval. Het concept van instructioneel schoolleiderschap was
voornamelijk van toepassing op het primair onderwijs; het voortgezet onderwijs kent
meer complexe organisatiestructuren en vereist een ander schoolleiderschapsconcept.
4. Professionaliseren van de lesgevende praktijk moet centraal staan in elke
schoolhervorming. De schoolleider mag aan dit aspect niet voorbij gaan.
Transformationeel leiderschap concentreert zich op het engagement en de capaciteiten van de
leden van de organisatie en beïnvloedt de mate waarin leerkrachten bereid zijn
onderwijsvernieuwingen in hun lesgevende praktijk te integreren. Om die reden beschouwen
Leithwood (1992; 1994) en Mulford, Silins en Leithwood (2004) transformationeel
schoolleiderschap als een noodzakelijke voorwaarde voor schoolontwikkeling.
Deze studie spiegelt uitspraken van schoolleiders, leerkrachten en onderwijsondersteunend
personeel aan kenmerken van transformationeel, transactioneel en non-transactioneel laissezfaire leiderschap volgens de Full-Range Leadership Theory van Avolio en Bass (1991; 2004). Deze
typen leiderschap worden in de volgende paragraaf verder uitgewerkt aan de hand van het werk
van Antonakis, Avolio en Sivasubramaniam (2003), Avolio en Bass (2004), Bass en Riggio (2006),
en Schriesheim, Wu en Scandura (2009).
Moreel leiderschap
Het concept van moreel leiderschap veronderstelt dat de benadering van leiderschap zou
moeten liggen op de waarden en ethiek van de leiders zelf. Leiders kunnen volgens dit concept
hun autoriteit en invloed slechts ontlenen aan wat juist of goed is (Leithwood, Jantzi & Steinbach,
1999). Leiders die zich beroepen op een dergelijke waardeoriëntatie, bedienen zich van een
bepaalde leiderschapsstijl.
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Bush en Glover (2003, p. 17) zien moreel leiderschap als een variant op het transformationeel
leiderschap. Volgens hen is de benadering vergelijkbaar aan de stijl van transformationeel
leiderschap, maar met een sterker waarde-georiënteerde basis. Vanwege het slechts graduele
onderscheid tussen transformationeel en moreel leiderschap, is er hier voor gekozen om moreel
leiderschap niet als een aparte stijl uit te diepen.
2.2.6. Full-Range Leadership Theory (FRLT)
Over transformationeel en transactioneel (school-)leiderschap is veel geschreven. Maar ook hier
geldt dat auteurs verschillende invullingen geven aan deze concepten (vergelijk bijvoorbeeld
Bass, 1985 met Leithwood, 1992 en Leithwood, 19946). Bovendien is de klassieke tweedeling
transformationeel-transactioneel door Avolio en Bass (1991; 2004) in de Full-Range Leadership
Theory (FRLT) aangevuld met een derde leiderschapsstijl: de non-transactionele laissez-faire
stijl.7
Om conform de FRLT de stijl van de leider vast te stellen, is de Multifactor Leadership
Questionnaire (MLQ) ontwikkeld (Avolio & Bass, 1991; Avolio & Bass, 2004; Antonakis, Avolio &
Sivasubramaniam, 2008; Bass & Riggio, 2006; Schriesheim, Wu & Scandura 2009). Dit
meetinstrument bestaat uit 45 vragen, waarvan 36 vragen betrekking hebben op de stijl van de
leider en 9 vragen betrekking hebben op de effectiviteit van de leider (Bass & Riggio, 2006). Deze
vragenlijst is als leidraad gehanteerd voor de operationalisatie van de drie leiderschapsstijlen in
hoofdstuk 3, waarbij slechts de vragen die betrekking hebben op de stijl van de leider zijn
verwerkt. Hieronder volgt een uitwerking van elk van de stijlen door middel van een algemene
omschrijving en de dimensies die kenmerkend zijn voor genoemd type leiderschapsstijl.
1. Transformationeel leiderschap
De transformationeel leider werkt proactief en stuurt sterk op bewustwording van de
medewerkers dat zij een gezamenlijk belang dienen. Daarnaast helpt de transformationeel leider de medewerkers om buitengewone doelen te bereiken. Dit type
leiderschap kan worden herkend aan de volgende dimensies (Antonakis, Avolio &
Sivasubramaniam, 2003):

6

Leithwood (1992, 1994) presteert een aangepaste versie van het model van transformationeel leiderschap voor
schoolleiders. Deze versie lag echter niet ten grondslag aan de vragenlijst die aan de schoolleiders werd voorgelegd
die deelnamen aan het onderzoek waarop deze studie baseert. Daarvoor werd de MLQ van Bass ((Avolio & Bass,
2004; Bass & Riggio, 2006) gebruikt. Om deze reden wordt hun model als leidraad voor de verdere operationalisatie
gebruikt.
7
Aanvankelijk werd de stijl van de leider vastgesteld aan de hand van zes dimensies (Avolio & Bass, 1991); later vond
een verfijning plaats tot de negen dimensies zoals deze hier gepresenteerd worden (Avolio & Bass, 2004; Bass &
Riggio, 2006).
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Toegeschreven charisma van de schoolleider. De schoolleider wordt(h)erkend als
vertrouwenwekkend en invloedrijk. Bovendien wordt aan de schoolleider
toegeschreven dat deze zich focust op hogere idealen en ethische afwegingen;
Ideëel geïnspireerd gedrag van de schoolleider. Het gedrag van de schoolleider
houdt verband met waarden, overtuigingen en een missie.
Geïnspireerde motivatie door de schoolleider. De schoolleider doet regelmatig
motiverende uitspraken waaruit optimisme, ambitieuze doelstellingen, een
geïdealiseerde visie en de overtuiging dat deze geïdealiseerde visie ook haalbaar
is, spreken.
Intellectuele stimulatie door de schoolleider. De schoolleider nodigt medewerkers
uit om zelf logisch na te denken en oplossingen te bedenken voor moeilijke
problemen.
Persoonlijke consideratie van de schoolleider. De schoolleider draagt bij aan de
tevredenheid van medewerkers doordat deze hen adviseert, ondersteunt, en
aandacht besteedt aan hun persoonlijke behoeften opdat ze zichzelf ontwikkelen.

2. Transactioneel leiderschap
In tegenstelling tot de transformationeel leider, stuurt de transactioneel schoolleider niet
zozeer op ideële motivatie en empowerment van medewerkers, maar op het halen van
overeengekomen doelen. In deze leiderschapsstijl staat de zakelijke transactie tussen
werkgever en werknemer centraal. Goede prestaties worden beloond met materiële en
immateriële gunsten. Slechte prestaties worden gecorrigeerd. Transactioneel leiderschap
kent de volgende drie componenten (Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003):





Belonend gedrag van de schoolleider. De schoolleider deelt materiële en
psychologische beloningen uit wanneer medewerkers hun taakopdracht vervullen;
ook spant deze zich in om taken en rollen van medewerkers te verhelderen (denk
bijvoorbeeld aan het samenstellen van functieprofielen en taakomschrijvingen,
het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken, etc).
Actief management-bij-uitzondering van de schoolleider. De schoolleider is er alert
op dat de gestelde organisatiedoelen en kwaliteitseisen worden gehaald.
Passief management-bij-uitzondering van de schoolleider. De schoolleider grijpt
slechts in wanneer blijkt dat medewerkers niet de medewerking verlenen die van
ze wordt verwacht of wanneer er fouten zijn gemaakt.

3. Laissez-faire leiderschap
De schoolleider die zich van dit type leiderschapsstijl bedient, stuurt zijn medewerkers
nauwelijks aan. Het is de vraag in hoeverre hier sprake is van leiderschap, want dit type
leiderschap kent volgens de theorie slechts één component: het niet-handelen.
(Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003):
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Uitblijven van handelen van de schoolleider. De schoolleider neemt geen
besluiten, draagt geen verantwoordelijkheden, en laat zijn of haar autoriteit niet
gelden.

De FRLT leent zich met bovenstaande componenten en de bijbehorende MLQ uitstekend voor
descriptieve doeleinden. Daarbij moet worden opgemerkt dat bovenstaande stijlen geen elkaar
uitsluitende categorieën zijn. Avolio en Bass (2004) wijzen er bijvoorbeeld op dat
transformationeel leiders, tevens oog moeten hebben voor het transactionele proces.
Niettemin is de FRLT normatief doordat de theorie de verschillende leiderschapsstijlen waardeert
in termen van activiteit en effectiviteit van de leider, waarbij passief en ineffectief gedrag in
principe als onwenselijk wordt beschouwd. Het meest effectief is volgens de FRLT de
transformationeel leider, gevolgd door de transactioneel leider en als laatste de leider die zich
bedient van de laissez-faire stijl (Avolio & Bass, 2004). Slechts in uitzonderlijke situaties kan een
houding van ‘laissez-faire’ toelaatbaar zijn voor een leider, namelijk in situaties waarin de
uitkomst alleen voor de betrokken medewerkers, maar niet voor de leider relevant is. Maar ook
dan, zo benadrukken Bass en Riggio (2006) is reageren beter dan niet-reageren, want
transformatieve leiders grijpen elke gelegenheid aan om hun medewerkers in hun kracht te
zetten en ze te laten voelen dat ze ertoe doen.
2.3. Schoolleiderschap meten
Deze paragraaf geeft een overzicht van het wetenschappelijk onderzoek naar leiders en
leiderschap binnen het onderwijs. Gunter (2001b) onderscheidt drie hoofdstromingen:
positivistisch, kwantitatief onderzoek; post-positivistisch kwalitatief onderzoek en kritisch
onderzoek.8 Hoewel dit laatste type onderzoek vanuit een methodologisch standpunt onder het
kwalitatief onderzoek kan worden geschaard, wordt het apart behandeld omdat kritisch
onderzoek vertrekt vanuit een geheel ander gezichtspunt dan het doorsnee kwalitatieve
onderzoek.
Gunter wijst erop dat het onderzoeksterrein rond schoolleiderschap in hoge mate gepolitiseerd
is. Er is zogezegd sprake van een ‘stammenstrijd’ tussen de verschillende benaderingen, waarbij
de kwalitatieve en kritische benaderingen worden gemarginaliseerd (Gunter, 2001b). In het
onderstaande wordt de driedeling van Gunter gevolgd om de verschillende onderzoeksbenaderingen te belichten.

8

In “Critical approaches to leadership in education” (2001a) hanteert Gunter de volgende vierdeling:
wetenschappelijke, instrumentele, humanistische en kritische benaderingen. In deze typologie includeert zij echter
ook de populaire instrumentele managementliteratuur, die buiten het bestek van de voorliggende studie valt.
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2.3.1. Positivistische kwantitatief onderzoek
Het wetenschappelijk onderzoek naar schoolleiderschap wordt gedomineerd door positivistisch
kwantitatief onderzoek. Gunter (2001b) wijst op de instrumentele oriëntatie van dit type
onderzoek: de effectiviteit van de schoolleider staat centraal en wordt in verband gebracht met
de effectiviteit van de school, af te meten aan de studieresultaten van leerlingen.
Hopkins (2013) verklaart de populariteit van het onderzoek naar effectieve scholen en
schoolleiders uit de opkomst van de ‘effective schools movement’ in de jaren ’70. Deze sterk
sociaal gedreven beweging stelt zich op het standpunt dat armoede en sociale achterstanden van
de leerlingen geen excuus vormen voor tegenvallende studieresultaten. Het behalen van goede
studieresultaten is vooral een kwestie van de wil en het doorzettingsvermogen van scholen om
alle leerlingen goed onderwijs te geven. De schoolleider wordt daarbij als een cruciale factor
beschouwd voor het slagen van deze missie.
Onderzoek in de positivistische traditie schrijft goed schoolleiderschap toe aan bepaalde
gedragingen en taken van de schoolleider, zoals het ontwikkelen van visie en het nemen van
besluiten (Gunter, 2001b), al dan niet gecorrigeerd voor omgevingsfactoren. Voorbeelden van dit
type onderzoek vormen de vele Multifactor Leaderschip Questionnaire (MLQ)-studies (o.a. Bass
& Riggio, 2006; Avolio & Bass, 2004; Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003; Schriesheim,
Wu & Scandura, 2009), de Leadership for Organizational Learning and Student Outcomes
(LOLSO)- studies (o.a. Mulford, Silins & Leithwood, 2004) en studies naar bijvoorbeeld de
effecten van school context, samenstelling leerlingpopulatie en schoolleiderschap (Opdenakker,
M.-C. & J. van Damme, 2007).

De conclusies ten aanzien van de impact van schoolleiders op de effectiviteit van de scholen
blijken nogal uiteenlopend te zijn. Zo claimen verschillende auteurs dat er een direct verband
bestaat tussen schoolleiderschap en studieresultaten (o.a. Holmes, Clement & Albright, 2013;
Huber, 2004; Robinson, 2010). Tegelijkertijd blijkt uit verschillende studies dat
leiderschapskwaliteiten leiden tot tal van positieve effecten, maar niet direct uitwerking hebben
op de studieresultaten van leerlingen (o.a. Leithwood & Hopkins, 2008; Leithwood, Jantzi &
Steinbach, 1999; Opdenakker & Van Damme, 2006; Opdenakker & Van Damme2007). Deze
discussie is tot op de dag van vandaag actueel.
2.3.2. Post-positivistische kwalitatief onderzoek
Post-positivistisch onderzoek naar schoolleiders stelt andere vragen dan positivistische
onderzoek. Gunter (2001b, p. 56) benadrukt dat post-positivistisch onderzoek een antwoord
zoekt op een tweeledige kennislacune. De eerste is het gebrek aan kennis van het werk en leven
van degenen die leiderschapsposities bekleden. De tweede betreft de invloed van de context
waarbinnen leiders werken op hun handelen.
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In tegenstelling tot positivistisch onderzoek, richt post-positivistisch onderzoek zich niet zozeer
op wetmatigheden en typeringen, maar op de persoonlijke beleving van schoolleiders en
medewerkers in hun dagelijkse praktijk.
Een goed voorbeeld van dit type onderzoek vormt de studie van Jantzi en Leithwood naar de
perceptie van leraren ten aanzien van de leiderschapsstijl van de schoolleider (Jantzi &
Leithwood, 1996; Leithwood & Jantzi, 1997). Ook het in hoofdstuk 1 aangehaald interpretatief en
context-sensitief onderzoek van Gronn en Ribbins (1996) behoort tot deze stroming.
Gunter (2001b) benadrukt dat de eenheid van onderzoek binnen dit type studies kan variëren. In
onderzoek dat de dagelijkse praktijk ziet als een collectieve ervaring, is de eenheid-vanonderzoek de school. Maar onderzoek dat individuele of collectieve verhalen wil verzamelen,
kent het individu als onderzoekseenheid.
2.3.3. Kritische benaderingen
De kritische onderzoeksbenaderingen kiezen een ander vertrekpunt dan andere onderzoeksbenaderingen. De kritische benaderingen benaderen leiderschap als een sociaal proces tussen
leiders en medewerkers dat mede wordt bepaald door de context waarbinnen dit proces
plaatsvindt. De sociale context en de conventies die daarbij horen, faciliteren of beperken de
keuzevrijheid en beïnvloedingsmogelijkheden van de betrokkenen in het leiderschapsproces
(Gunter, 2001b, p. 60; Gunter, 2001a, p. 96). Kritische reflectie daarop kan volgens Gunter op de
volgende manieren bijdragen aan kennis over leiderschap in schoolorganisaties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De ‘gezond verstand’-benaderingen van leiderschap in het wetenschappelijke discours
ter discussie stellen;
Betrokkenen in het leiderschapsproces emanciperen door de organisatiestructuren en
conventies waarin machtsposities verankerd zijn, ter discussie te stellen;
Taak, praktijken, opvattingen en onderliggende aannames ten aanzien van
organisatorische realiteiten en structuren ter discussie stellen;
Het bestaan van tegenstellingen, dilemma’s en eventueel conflicten in de organisatie
onthullen;
Alternatieve perspectieven op de alledaagse werkelijkheid van de schoolorganisatie
bieden en daarmee kritische evaluatie ondersteunen;
De dagelijkse praktijk ondersteunen door voorbij taken en technieken het handelen
binnen een sociale en politieke context te plaatsen.

Vertegenwoordigers van de kritische benadering van leiderschap binnen scholen zijn Gunter
(2001a) en Popkewitz en Fendler (1999). Methodologisch kunnen kritische benaderingen tot het
kwalitatief onderzoek worden gerekend. De kritische discoursanalyse die ten grondslag ligt aan
deze studie behoort tot dit type onderzoek.
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2.3.4. Recente ontwikkelingen
Recente ontwikkelingen in het onderzoek naar schoolleiderschap tekenen zich niet zozeer af in
het ontstaan van nieuwe methodologische benaderingen, maar in de adressering van nieuwe
onderzoeksthema’s.
Een dergelijk nieuw onderzoeksthema is volgens Hopkins (2013) de toegevoegde waarde van het
middenmanagement in transformatieprocessen binnen de school. Recent onderzoek van Barber,
Whelan en Clark (2010) wijst uit dat middenmanagers, zoals afdelingsleiders, sectiehoofden en
jaarcoördinatoren, behalve dat ze zelfstandig afdelingen of secties aansturen, de zwakkere
schoolleider goed kunnen ondersteunen door diens leiderschap te stimuleren en te
complementeren. Daarnaast kunnen ze, beter dan de schoolleider zelf, de ontwikkelingsbehoefte
op het gebied van leiderschap zien en deze ondersteunen in de gewenste ontwikkeling.
Daarnaast kan hun presentie bijdragen aan het dragen en afleggen van verantwoording. Deze
focus op het middenmanagement ligt in het verlengde van de eerder genoemde belangstelling
voor gedistribueerd leiderschap (Avolio, Walumba & Weber, 2009).
Andere nieuwe onderzoeksthema’s zijn: het leiden van zelflerende9 onderwijssystemen
(Hargreaves 2011; Hargreaves 2012) en leiding geven aan gepersonaliseerd leren (Leadbeater,
2005; West-Burnham, 2010). Beide thema’s raken aan onderwijsvernieuwingen die buiten het
bestek van deze studie vallen. Om die reden worden ze hier niet nader uitgewerkt.
2.4. Verschillen in percepties van schoolleiderschap verklaren
Er zijn geen studies bekend die de verschillen in perceptie van schoolleiderschap tussen
schoolleiders en medewerkers verklaren. De bestaande literatuur op het gebied van
schoolleiderschap concentreert zich op de typering van schoolleiders al dan niet in relatie tot
effectiviteit. De kwalificaties van de schoolleider worden dan als bepalend verondersteld voor de
perceptie van hun leiderschap door derden en vaak ook voor de mate waarin zij effectief kunnen
worden verondersteld te werken. In hoeverre de percepties van derden mogelijk ook door
andere factoren worden bepaald, is zelden onderzocht.
Een uitzondering vormt het werk van Jantzi en Leithwood (Jantzi & Leithwood, 1996; Leithwood
& Jantzi, 1997) in navolging van Lord en Maher (Lord, 1985; Lord & Maher, 1993). Jantzi en
Leithwood’s studie naar de variatie in perceptie van leerkrachten ten aanzien van hun
schoolleiders is uniek in die zin, dat deze veranderbare en onveranderbare variabelen evalueert
die de geconstateerde verschillen kunnen verklaren. De gemeten percepties worden geëvalueerd
aan de hand van de dimensies van transformationeel leiderschap volgens Leithwood (1994).

9

Hargreaves gebruikt de term self-improving.
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Tot de veranderbare variabelen rekenen Jantzi en Leithwood factoren binnen en buiten de
school. De veranderbare variabelen binnen de school houden verband met de missie,
doelstellingen, cultuur, structuur, programma’s en instructies, beleid en middelen (Jantzi &
Leithwood, 1996, p. 519; Leithwood & Jantzi, 1997, p. 317). De veranderbare variabelen buiten
de school, houden verband met de context waarbinnen de school opereert, zoals de lokale
overheid (gemeente) en de lokale schoolgemeenschap (Jantzi & Leithwood, 1996, p. 519;
Leithwood & Jantzi, 1997, p. 317).
De onveranderbare variabelen hebben binnen het model van Jantzi en Leithwood betrekking op
demografische kenmerken van zowel leerkrachten als schoolleiders (leeftijd en sexe) alsmede op
de grootte van de school en het schooltype (basisonderwijs versus voortgezet onderwijs) (Jantzi
& Leithwood, 1996, p. 519; Leithwood & Jantzi, 1997, p. 317).
Het onderzoek van Jantzi en Leithwood wijst uit dat de veranderbare variabelen meer dan 80%
van de verschillen in de perceptie van de leerkrachten voor hun rekening verklaren. Daarvan
verklaren de veranderbare variabelen binnen de school de meeste variatie. Van de
onveranderbare variabelen verklaren de demografische kenmerken van de leerkrachten en de
schoolleider geen significante verschillen in perceptie. De schoolgrootte en het schooltype
hebben echter wel enige invloed op de perceptie van de leerkrachten, maar deze invloed is
marginaal vergeleken bij de veranderbare variabelen.
De voorliggende studie kiest een andere invalshoek. Op de eerste plaats adresseert zij de zelfperceptie van schoolleiders; een gebied dat in de wetenschappelijke literatuur nog
‘onontgonnen’ is. Op de tweede plaats contrasteert zij de zelfperceptie van de schoolleider met
de perceptie van de medewerkers. De verschillen in perceptie tussen de medewerkers, maken
hier – in tegenstelling tot het werk van Jantzi en Leithwood- geen onderdeel uit van de
vraagstelling.
In dat licht bezien biedt de studie van Jantzi en Leithwood op het eerste oog weinig concrete
aanknopingspunten voor het voorliggende onderzoek. Omdat dit onderzoek de verschillen in
perceptie tussen de leerkrachten en de schoolleider bekijkt, is de beide onderzoekspopulatie als
het ware ‘gecontroleerd’ voor wat betreft veranderbare variabelen binnen en buiten de school,
schoolgrootte en schooltype en demografische kenmerken van de schoolleider. De
demografische kenmerken van de betrokken medewerkers zijn weliswaar niet gecontroleerd,
maar zoals het onderzoek van Jantzi en Leithwood aantoonde, leveren deze geen significante
verklaring voor de verschillen in perceptie.
Echter, Jantzi en Leithwood besluiten hun studie met enkele meer praktische conclusies (Jantzi &
Leithwood, 1996, p. 531; Leithwood & Jantzi, 1997, p. 329) die het overwegen waard zijn.
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Zo concluderen zij op de eerste plaats dat de bijdrage die schoolleiders leveren aan de missie,
visie, doelstellingen, cultuur, programma’s en instructies, besluitvormingsstructuren en
middelen, uiteindelijk bepalend is voor de mate waarin de medewerkers hun leiderschap
herkennen.
Op de tweede plaats constateren zij dat de mate waarin de medewerkers in de gelegenheid
worden gesteld om zelf (persoonlijk) ervaringen op te doen met de handelswijze van de
schoolleider, bepalend is voor de herkenning van het leiderschap van de schoolleider. Deze twee
factoren, namelijk de invloed van de schoolleider op de schoolinterne veranderbare factoren en
de ervaringsgelegenheid van de medewerkers, worden meegenomen in de analyse.
2.5. Samenvatting
Deze studie definieert ‘leiderschap’ in navolging van Northouse (2001) als een proces waarbij een
individu een groep individuen beïnvloedt om een bepaald doel te bereiken. Volgens deze
definitie gaat leiderschap onvermijdelijk gepaard met het aanwenden van macht, dat wil zeggen:
het vermogen om invloed uit te oefenen.
Het uitoefenen van invloed is echter niet voorbehouden aan leiders; ook managers wenden
macht aan om hun doelen te bereiken. Binnen de wetenschappelijke literatuur bestaat dan ook
een controverse over het wezenlijke verschil tussen leiders en managers. Leiders worden
doorgaans geassocieerd met visie, beweging en verandering in organisaties terwijl managers zich
concentreren op orde en stabiliteit. Hier wordt de opvatting van Northouse (2002) gevolgd dat
tussen leiderschap en management slechts een gradueel verschil bestaat, dat voornamelijk te
maken heeft met de blikrichting die domineert. Goede leiders vervullen managementtaken en
goede managers tonen leiderschap.
Deze opvatting veronderstelt een meerdimensionale benadering om de stijl van de leider goed te
kunnen duiden. Zowel visionaire taakopvattingen als managementgerichte taakopvattingen van
de leider moeten een plaats hebben binnen een typologie van leiderschapsstijlen. De Full Range
Leadership Theory (FRLT) van Avolio en Bass (1991, 2004). De theorie onderscheidt drie
leiderschapsstijlen, die elk te herkennen zijn aan één of meer dimensies van leiderschap. De
uitwerkingen hieronder zijn schatplichtig aan Antonakis, Avolio en Sivasubramaniam (2003).
De eerste leiderschapsstijl is het transformationeel leiderschap. Pro-activiteit, sturen op
bewustwording van het gezamenlijk belang zijn steekwoorden van deze leiderschapsstijl. Dit type
leiderschap kan worden herkend aan vijf dimensies: charisma, ideëel gestuurd gedrag, ideële
motivatie, intellectuele stimulatie en persoonlijke consideratie.
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De tweede leiderschapsstijl is die van transactioneel leiderschap. Steekwoorden die van
toepassing zijn op deze leiderschapsstijl zijn: heldere doelen stellen, belonen, interveniëren.
Transactioneel leiderschap kent de volgende drie dimensies: belonend gedrag, actief
management-bij-uitzondering (actief sturen op resultaat) en passief management-bijuitzondering (interveniëren als er fouten worden gemaakt).
Het laatste type leiderschap is het laissez-faire leiderschap. De schoolleider die zich van dit type
leiderschapsstijl bedient, stuurt nauwelijks op zijn medewerkers. Dit type leiderschap kent
volgens de theorie slechts één component: het niet-handelen.
Transformationeel leiderschap volgens bovenstaande theorie komt het meest tegemoet aan de
vereisten van de moderne schoolorganisatie, zo wordt bevestigd door studies van Leithwood uit
het begin van de jaren ’90 (zie o.a. Leithwood, 1992; Leithwood, 1994). Daarin wordt de
transformationeel schoolleider gepresenteerd als een normatief ideaal. Deze normatieve
opvatting van leiderschap wordt in deze studie gevolgd, op grond van twee overwegingen.
Op de eerste plaats stelt de moderne schoolorganisatie specifieke eisen aan het schoolleiderschap. Het feit dat scholen in een samenleving functioneren die volop in beweging is, maakt dat
slechts scholen die zich engageren in een proces van duurzame en doorlopende ontwikkeling
adequaat op een veranderende context kunnen inspelen (Majoor, 2003). Dit vergt van de
schoolleider een leiderschapsstijl die medewerkers stimuleert tot participatie en zelfexpressie,
en tegelijkertijd richting geeft aan de gewenste ontwikkeling.
Op de tweede plaats werken scholen samen met de ouders aan de vorming van kinderen vanuit
een gedeelde normatieve oriëntatie. De moderne schoolorganisatie kan dan ook volgens
Hermans (2003, pp. 10-11) het best worden geduid als een waardengemeenschap waarbij het
‘gemeenschap-zijn’ berust op gedeelde waarden en normen die het handelen motiveren en
richting verlenen. De schoolleider moet ruimte laten aan medewerkers voor participatie in het
discours over waarden en normen en inzetten op langdurige relaties met medewerkers en
omgeving.
Ten behoeve van het onderzoek naar de leiderschapsstijl van de schoolleider in de voorliggende
casus, is de leiderschapsstijl geoperationaliseerd conform de FRLT van Avolio en Bass (1991 en
2004). Een gedetailleerde uitwerking hiervan bevindt zich in hoofdstuk 3 en het codeboek (losse
bijlage). Als onderzoeksmethodiek is gekozen voor de kritische discoursanalyse op grond van
twee overwegingen.
De eerste is dat, indachtig Northouse (2001), leiderschap onvermijdelijk gepaard gaat met het
uitoefenen van invloed op medewerkers en andere stakeholders. Deze notie veronderstelt een
onderzoeksmethode die gevoelig is voor sociale dynamieken rond beïnvloeding.
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De tweede notie is dat leiderschap tot stand komt in een wederkerige relatie tussen de
schooleider en de schoolgemeenschap (inclusief medewerkers) waarbinnen deze werkzaam is.
In deze dynamiek van wederkerigheid zeggen de betekenissen die medewerkers hechten aan het
handelen van de schoolleider méér dan gemeten gedragingen van de schoolleider. Onderzoek
naar schoolleiderschap moet daarom aandacht besteden aan processen van betekenisgeving op
micro-, meso- en macroniveau binnen de schoolcontext (Gronn & Ribbins, pp. 453-456).
Kritische discoursanalyse komt aan beide noties tegemoet. Deze onderzoeksmethode
combineert de verschillende niveaus met drie analytische methoden (Fairclough, 2001; Wijsen,
2010) om verklarende relaties tussen taalgebruik en sociale werkelijkheid te vinden. De niveaus
zijn het microniveau van het individu, het mesoniveau van de schoolgemeenschap en het
macroniveau van de maatschappelijke context waarbinnen de school zich bevindt. De analytische
methoden bestaan achtereenvolgens uit linguïstische (beschrijvende) analyse, interpreterende
analyse en verklarende analyse. Het volgende hoofdstuk en het separaat bijgevoegde codeboek
(bijlage) werken dit uit.
De uitkomsten van het onderzoek, tenslotte, worden vergeleken met de uitkomsten van een
onderzoek van Jantzi en Leithwood naar de variatie in perceptie van leerkrachten ten aanzien
hun schoolleiders (Jantzi & Leithwood, 1996, p. 531; Leithwood & Jantzi, 1997, p. 329). Zij
concluderen op de eerste plaats dat de bijdrage die schoolleiders leveren aan schoolinterne
factoren zoals de missie, visie en doelstellingen, maar ook cultuur, besluitvormingsstructuren en
middelen, uiteindelijk bepalend is voor de mate waarin de medewerkers hun leiderschap
herkennen. Op de tweede plaats constateren zij dat de mate waarin de medewerkers in de
gelegenheid worden gesteld om zelf (persoonlijk) ervaringen op te doen met de handelswijze van
de schoolleider worden meegenomen in het onderzoek.
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3. Onderzoekontwerp
Dit hoofdstuk werkt het conceptueel ontwerp en het technisch ontwerp uit van het onderzoek
waarmee antwoorden zijn gezocht op de vraagstelling. Paragraaf 3.1. behandelt het conceptueel
ontwerp van het onderzoek. Deze paragraaf werkt vanuit de vraagstelling en de deelvragen toe
naar een operationalisatie van begrippen en een conceptueel model dat bij de start van het
onderzoek houvast biedt bij de analyse van de data.
De verantwoording van het technisch ontwerp van het onderzoek bevindt zich in paragraaf 3.2.
In deze paragraaf wordt de gevolgde onderzoekstrategie uiteengezet, waarna een beschrijving
volgt van de datasets die onderzoeker ter beschikking staan, gevolgd door een beschrijving van
de wijze waarop deze worden geanalyseerd en de afwegingen die worden gemaakt in het kader
van betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Ook bevat deze paragraaf een ethische
reflectie op het onderzoek.
3.1. Conceptueel ontwerp
3.1.1. Onderzoeksmodel
Hieronder volgt een schematische weergave van de doelstellingen van het onderzoek en de
onderzoeksfasen die uiteindelijk leiden naar het behalen van dit doel (Naar: Verschuren &
Doorewaard, 2007, p. 67). Dit onderzoeksmodel verheldert de opbouw van het onderzoek.
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- schoolleiderschap
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Typering van schoolleiderschap
- verschillen vaststellen
- verschillen verklaren

3.1.2. Vraagstelling
De centrale vraagstelling voor het onderzoek dat in deze studie wordt gepresenteerd luidt:
In hoeverre verschilt de beschrijving die de schoolleider geeft van de eigen leiderschapsstijl van de
beschrijving die naar voren komt uit gesprekken met medewerkers en welke verklaringen zijn
voor eventuele verschillen te geven?
De centrale vraagstelling kan uiteen worden gelegd in de volgende deelvragen:
1. Hoe kan de leiderschapsstijl van de schoolleider van een katholieke VO-school in de,
Randstad op grond van uitspraken van de schoolleider zelf, worden getypeerd?
2. In hoeverre komt dit type leiderschap overeen met het type leiderschap dat naar voren
komt uit uitspraken van medewerkers van de school?
3. Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor een eventueel verschil tussen het
leiderschapstype dat naar voren komt uit uitspraken van de schoolleider zelf en het
type dat zich aftekent in uitspraken van medewerkers van de school?
In de volgende paragraaf worden de gehanteerde begrippen geoperationaliseerd, ten behoeve
van de analyse van de dataset.
3.1.3. Operationalisatie van begrippen
In het onderstaande worden de begrippen uit de vraagstelling geoperationaliseerd tot meetbare
eenheden. In het codeboek, dat als losse bijlage bij deze studie wordt aangeboden, worden de
geoperationaliseerde begrippen van codes voorzien die dienen als hulpmiddel bij de analyse.
Bovendien worden deze begrippen in het codeboek verbonden aan de fase van analyse waarop
ze van toepassing zijn.
Schoolleider
Een schoolleider is iemand die een positie van schoolleiderschap bekleedt. Door zijn/haar positie
geeft een schoolleider sturing en inhoud aan een proces van sociale beïnvloeding binnen de
school gericht op het bereiken van wenselijk en noodzakelijk geachte organisatiedoelen (zie ook
paragraaf 2.4.). Het schoolleiderschap binnen de school is niet voorbehouden aan één persoon;
vaak berust het schoolleiderschap in handen van een management team.
Binnen het bestek van deze studie wordt de schoolleider verstaan als de rector of de directeur in
de hoedanigheid van voorzitter van het managementteam van de VO-school.
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Type leiderschapsstijl
Onder het type leiderschapsstijl wordt hier verstaan: de manier waarop schoolleiders de
leerkrachten proberen te beïnvloeden, opdat de organisatiedoelen van de school worden
bereikt. Deze studie typeert de stijl van de schoolleiders aan de hand van de ‘nine-factor FullRange Leadership Theory (FRLT), die drie typen leiderschapsstijlen kent: het transformationeel
leiderschap, het transformationeel leiderschap en het non-transactioneel laissez-faire
leiderschap. Deze stijlen worden in het onderstaande getypeerd en geoperationaliseerd aan de
hand van voorbeelden van uitspraken van rectoren en medewerkers, waaraan de
leiderschapsstijlen kunnen worden herkend. De voorbeelden zijn ontleend aan de Multifactor
Leadership Questionnaire (MLQ) van Avolio en Bass (2004, p. 54).1011
Transformationeel leiderschap
De term ‘transformationeel leiderschap’ refereert aan een proactieve leiderschapsstijl, waarbij
de schoolleider zijn medewerkers probeert te ‘empoweren’ en overtuigt van het gezamenlijk
belang dat ze dienen. Dit type leiderschap kan worden herkend aan uitspraken over de
schoolleider die refereren aan:
 Toegeschreven charisma van de schoolleider. In uitspraken van de schoolleider zelf cq. de
medewerkers wordt de schoolleider (h)erkend als vertrouwenwekkend en invloedrijk.
Bovendien wordt aan de schoolleider toegeschreven dat deze zich focust op hogere idealen
en ethische afwegingen;
Voorbeelden van uitspraken van de rector:
- Ik laat regelmatig merken dat ik trots op mijn mensen ben.
- Ik wil volledig staan voor het belang van de school.
- Ik merk dat de medewerkers veel respect voor me hebben.
- Vertrouwen en gezag zijn cruciaal; ik doe er alles aan om vertrouwen van mijn
mensen te winnen.

10

De ‘Full-Range Leadership Theory (FRLT) kende aanvankelijk zes dimensies (Avolio & Bass, 1991 en Avolio & Bass,
2004) en werd later verfijnd tot de negen dimensies zoals deze hier gepresenteerd worden (Avolio & Bass, 2004;
Bass & Riggio, 2006). De huidige versie van de MLQ (X5), waaraan de voorbeelden zijn ontleend, is gebaseerd op de
negen-dimensie schaal en kent 36 gestandaardiseerde items; 4 voor elke dimensie (Bass & Riggio, 2006). Tabel 3 in
Avolio en Bass (2004, p. 54) laat deze 36 items zien. Bij een test in 1995 was er sprake van een goede ‘fit’ tussen 36
MLQ-items en de negen dimensies. Tabel 3 laat echter de resultaten van een hertest zien, waaruit blijkt dat met een
andere steekproef in 1999 de oorspronkelijke zes-dimensie schaal een betere ‘fit’ bleek op te leveren met de 36
items dan de negen-dimensie schaal. Echter, ook in deze test blijft de verdeling van de 36 items over de drie
leiderschapsstijlen overeind. Binnen het bestek van de voorliggende studie is ervoor gekozen de leiderschapsstijl van
de schoolleider te typeren in termen van één van de drie leiderschapsstijlen, met in tweede instantie een
verbijzondering van de resultaten naar de negen dimensies van de huidige MLQ (X5) die ten grondslag lag aan het
interview met de schoolleider.
11
Zorgvuldigheidshalve wordt in de voorbeelden afwisselend verwezen naar mannelijke en vrouwelijke
schoolleiders, daarmee recht doende aan de moderne onderwijspraktijk.
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Voorbeelden van uitspraken van medewerkers:
- De rector laat regelmatig merken dat ze trots op me is/ons is.
- De rector gaat niet voor zijn eigenbelang, maar voor het belang van de school.
- Ik heb respect voor de rector.
- Onze rector straalt vertrouwen uit. Daardoor geniet zij veel gezag.
 Ideëel geïnspireerd gedrag van de schoolleider. In uitspraken van de schoolleider zelf cq. de
medewerkers wordt verwezen naar gedrag van de schoolleider dat verband houdt met
waarden, overtuigingen en een missie.
Voorbeelden van uitspraken van de rector:
- Ik heb bepaalde waarden en die draag ik uit, óók in mijn werk.
- Het feit dat wij een katholieke school zijn, bepaalt de ethische standaard van
deze school.
- Bij het nemen van besluiten wegen ethische aspecten mee.
- Wij hebben een gezamenlijke missie als school en die draag ik uit.
Voorbeelden van uitspraken van medewerkers:
- Onze rector gedraagt zich naar de waarden die hij uitdraagt.
- De rector is heel duidelijk over wat ethisch wel of niet kan.
- De rector weegt financiële en morele argumenten als zij een besluit neemt.
- De rector legt veel nadruk op onze gezamenlijke missie als school.
 Geïnspireerde motivatie door de schoolleider. In uitspraken van de schoolleider zelf cq. de
medewerkers wordt verwezen naar motiverende uitspraken van de schoolleider waaruit
optimisme, ambitieuze doelstellingen, een geïdealiseerde visie en de overtuiging dat deze
geïdealiseerde visie ook haalbaar is, spreken.
Voorbeelden van uitspraken van de rector:
- Een optimistisch mens heeft de halve wereld, dus straal ik optimisme uit.
- Ik vind het belangrijk om vertrouwen uit te stralen.
- Ik ben vaak heel enthousiast en uit dit ook.
- Ik blijf aandacht vragen voor belangrijk kwesties, zodat mijn mensen zich daar meer bewust
van worden.
Voorbeelden van uitspraken van medewerkers:
- Onze rector is een optimistisch mens.
- De directeur straalt vertrouwen uit.
- De rector is altijd snel enthousiast.
- Onze schoolleider blijft hameren op kwesties die hij van belang vindt.
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 Intellectuele stimulatie door de schoolleider. In uitspraken van de schoolleider zelf cq. de
medewerkers wordt verwezen naar de uitnodiging van de schoolleider aan medewerkers om
zelf logisch na te denken en oplossingen te bedenken voor moeilijke problemen. Ook
initiatieven van de directie om taken aan medewerkers te delegeren en medewerkers op te
leiden tot deze taken worden hiertoe gerekend.
Voorbeelden van uitspraken van de rector:
- Ik stimuleer mensen om hun eigen aannames in heroverweging te nemen.
- Het is belangrijk om problemen vanuit verschillende gezichtspunten te benaderen. Daar win
ik informatie over in.
- Ik stel graag nieuwe manieren voor om iets te doen of te zien.
- Ik stel vaak voor om kwesties vanuit verschillende invalshoeken te belichten.
Voorbeelden van uitspraken van medewerkers:
- De rector aarzelt niet om aannames ter discussie te stellen, als hij dat nodig vindt.
- We worden door de rector regelmatig gevraagd om onze mening te geven, omdat hij
verschillende gezichtspunten wil horen.
- Onze directeur houdt niet van routine; ze stelt regelmatig voor om iets eens op een andere
manier te doen.
- De rector stelt voor dat we belangrijke kwesties vanuit verschillende invalshoeken belichten
voordat we besluiten nemen en handelen.
 Persoonlijke consideratie van de schoolleider. In uitspraken van de schoolleider zelf cq. de
medewerkers wordt verwezen naar de bijdrage van de schoolleider aan de tevredenheid van
medewerkers doordat deze hen adviseert, ondersteunt, en aandacht besteedt aan hun
persoonlijke behoeften opdat ze zichzelf kunnen ontwikkelen.
Voorbeelden van uitspraken van de rector:
- Ik vind het belangrijk om persoonlijk aandacht aan medewerkers te schenken.
- Ik benadruk liever de sterktes dan de zwaktes van mijn medewerkers.
- Daar waar ik kan, probeer ik mijn mensen iets te leren of te coachen.
- Niet iedereen is hetzelfde; ik stem mijn reacties af op wie ik tegenover me heb.
Voorbeelden van uitspraken van medewerkers:
- Als ik de rector op de gang tegenkom, maakt deze altijd een praatje met me;
- De rector moedigt me aan door vaak op mijn sterke punten te wijzen.
- Ik leer veel van onze directeur; hij coacht me in leidinggevende taken.
- De directeur weet heel goed hoe haar mensen in elkaar steken; dat merk je aan de manier
waarop ze verschillende mensen verschillend benadert.
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Transactioneel leiderschap
De transactioneel leider motiveert zijn medewerkers door middel van belonend en correctief
gedrag. Daarbij gaat dit type leider uit van helder geformuleerde doelen en zakelijke afspraken
die met medewerkers worden gemaakt. Dit type leiderschap kan worden herkend aan uitspraken
over de schoolleider die refereren aan:
 Belonend gedrag van de schoolleider. In uitspraken van de schoolleider zelf cq. de
medewerkers wordt verwezen naar materiële en psychologische beloningen van de
schoolleider wanneer medewerkers hun taakopdracht vervullen; ook wordt verwezen naar
inspanningen van de schoolleider om taken en rollen van medewerkers te verhelderen (denk
bijvoorbeeld aan het samenstellen van functieprofielen en taakomschrijvingen, het voeren
van functionerings- en beoordelingsgesprekken, etc).
Voorbeelden van uitspraken van de rector:
- Ik zorg ervoor dat er heldere doelen en een heldere beloningsstructuur zijn.
- Als ik zie dat iemand zich goed inspant, ben ik nooit te beroerd om hem of haar te helpen.
- Goede prestaties worden door mij altijd beloond.
- Ik span me in om goede prestaties te herkennen.
Voorbeelden van uitspraken van medewerkers:
- De directeur is heel helder over wat er van mij verwacht wordt en over de beloningsstructuur
hier op school.
- De rector is altijd bereid ergens mee te helpen, als ze ziet dat je je best doet.
- Mensen die goed presteren worden door de directeur altijd beloond.
- Goede prestaties worden door (naam directeur) altijd herkend.
 Actief management-bij-uitzondering van de schoolleider. In uitspraken van de schoolleider zelf
cq. de medewerkers wordt verwezen naar gedrag van de schoolleider waaruit blijkt dat de
schoolleider er alert op is dat de gestelde organisatiedoelen en kwaliteitseisen worden
gehaald.
Voorbeelden van uitspraken van de rector:
- Ik vind het belangrijk mensen op hun fouten te wijzen.
- Een belangrijk onderdeel van mijn takenpakket is ‘brandjes blussen’.
- Ik houd goed in de gaten of er geen fouten worden gemaakt.
- Ik ben relatief veel tijd kwijt aan het rechtzetten van fouten.
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Voorbeelden van uitspraken van medewerkers:
- Als ik een fout maak, wordt ik daar door de rector direct op gewezen.
- Als er een ‘brandje geblust’ moet worden, dan zie je de directeur. Anders zie je hem
nauwelijks.
- Een fout blijft hier nooit onopgemerkt; de rector let daar heel erg op.
- Het lijkt wel of alle aandacht van de directeur uitgaat naar het rechtzetten van fouten.
 Passief management-bij-uitzondering van de schoolleider. Uit uitspraken van de schoolleider
zelf cq. de medewerkers blijkt dat de schoolleider slechts ingrijpt wanneer blijkt dat
medewerkers niet de medewerking verlenen die van ze wordt verwacht of wanneer er fouten
zijn gemaakt.
Voorbeelden van uitspraken van de rector:
- Alleen als er grote problemen ontstaan, grijp ik in.
- Pas als mensen falen, reageer ik daarop.
- Mijn motto: ‘iets wat niet gebroken is, hoef je niet te lijmen’.
- Op incidenten grijp ik niet in, maar wel op chronische problemen.
Voorbeelden van uitspraken van medewerkers:
- Pas als er echt een groot probleem is, grijpt de rector in.
- Als je faalt, kan je ervan uitgaan dat de directeur bij je op stoep staat; anders zie je hem niet.
- De rector lacht incidenten weg met wat hij zijn lijfspreuk noemt: ‘als iets niet gebroken is,
dan hoef je het ook niet te lijmen’.
- Met incidenten doet de directeur niets, maar ze grijpt wel in op chronische problemen.
Non-transactioneel laissez-faire leiderschap
Dit type leiderschap heeft als belangrijkste kenmerk dat de schoolleider niet of nauwelijks stuurt
op zijn of haar medewerkers en ook het transactionele proces niet stuurt. Dit type leiderschap
kan worden herkend aan uitspraken over de schoolleider die refereren aan:
 Uitblijven van handelen van de schoolleider. Uit uitspraken van de schoolleider zelf cq. de
medewerkers blijkt dat de schoolleider geen besluiten neemt, geen verantwoordelijkheden
draagt, en zijn of haar autoriteit niet laat gelden.
Voorbeelden van uitspraken van de rector:
- Ik voel me niet geroepen om me met het personeel in te laten.
- Het gebeurt vaak dat als het personeel me nodig heeft, ik er niet ben.
- Ik vind het vaak moeilijk om besluiten te nemen.
- Ik vind het niet nodig overal direct een antwoord op te geven.
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Voorbeelden van uitspraken van medewerkers:
- De rector laat zich niet met de medewerkers in.
- Als je de directeur nodig hebt, is hij er nooit.
- De rector neemt eigenlijk nooit besluiten.
- Een antwoord van de rector laat altijd lang op zich wachten…
Medewerkers
Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (OOP) van de school.
Uitspraken
Datgene wat mensen gezegd hebben tijdens de interviews die plaatsvonden in het kader van de
onderzoeken naar respectievelijk de narratieve identiteit van een VO-school en naar de
leiderschapsstijl van de rector van de desbetreffende school. De uitspraken zijn in de vorm van
transcripten van deze interviews vastgelegd. Binnen het bestek van deze studie worden vier
soorten uitspraken onderscheiden: ‘first order’ en ‘second order’ en tevens ‘direct’ en ‘indirect’.






First-order uitspraken zijn uitspraken waarin mensen hun eigen mening geven over de
schoolleider cq. de wijze waarop de school wordt geleid.
Second order uitspraken zijn uitspraken waarin mensen uitspraken van anderen aanhalen
over de schoolleider cq. de wijze waarop de school wordt geleid.
Directe uitspraken hebben letterlijk betrekking op de schoolleider en de wijze waarop de
school wordt geleid, dat wil zeggen dat de naam of de functie van de schoolleider erin
voorkomt. De voorbeelden die in het bovenstaande werden gegeven ten aanzien van de
drie leiderschapsstijlen, zijn voorbeelden van directe uitspraken. Directe uitspraken
kunnen zowel door de schoolleider zelf als door anderen worden gedaan.
Indirecte uitspraken zeggen iets over de school, wat exemplarisch is voor (het handelen
van) de schoolleider en de wijze waarop de school wordt geleid zonder direct naar de
naam en functie van schoolleider te verwijzen. Deze indirecte uitspraken worden in de
analyse gewogen als illustratie of als nuancering van directe uitspraken.

Verklaringen
Onder verklaringen worden in deze studie de redenen verstaan die zich uit analyses aandienen
waarom medewerkers het handelen van de schoolleider anders interpreteren dan deze dat zelf
doet. Deze verklaringen kunnen voortkomen uit contextuele factoren en werkingsmechanismen.
Contextuele factoren zijn factoren in de context waarbinnen het discours over leiderschap
plaatsvindt, die het verloop van het discours beïnvloeden. Gedacht kan worden aan
karaktereigenschappen van de schoolleider en andere stakeholders, interpersoonlijke relaties, de
institutionele setting en de context waarbinnen de school opereert. Omgevingsfactoren zijn
variabelen die maken dat een werkingsmechanisme wel of niet bijdraagt aan de verwachte
uitkomst van een interventie (Zie ook: Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008, p. 397).
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Werkingsmechanismen zijn mechanismen die door de interactie in het discursieve
proces, worden getriggerd en die –gegeven de bestaande context waarbinnen het
discours plaatsvindt- verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de uitkomst van dit
proces. Tussen de werkingsmechanismen en de uitkomst van het discursieve proces
(uitspraken over schoolleiderschap) bestaat een directe causale relatie (Zie ook: Denyer,
Tranfield & Van Aken, 2008, p. 397).
Op basis van de geraadpleegde literatuur gaf paragraaf 2.4. twee mogelijke verklaringen voor het
verschil in perceptie tussen de schoolleider en diens medewerkers. Op de eerste plaats de mate
waarin de schoolleider bijdraagt aan veranderbare factoren binnen de school, zoals missie, visie,
etc. Wanneer de schoolleider zich niet bewust is van het feit dat hij of zij hieraan in de ogen van
de medewerkers onvoldoende bijdraagt, ontstaat er mogelijk een verschil in perceptie.
Op de tweede plaats de mate waarin medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om
ervaring op te doen met het handelen van de schoolleider. Wanneer deze gelegenheid er
onvoldoende is, zullen de medewerkers de schoolleider niet als een leider herkennen.
Zowel de invloed van de schoolleider op de veranderbare factoren binnen de school als de mate
waarin de medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om ervaringen met het handelen van
de schoolleider op te doen, behoort tot de contextuele factoren. Het werkingsmechanisme dat
door beide factoren wordt getriggerd, is het niet herkennen van de leiderschapskwaliteiten van
de schoolleider.
De kritische discoursanalyse kan mogelijk aanvullende verklaringen geven voor het verschil in
(zelf-)perceptie van de schoolleider en de medewerkers. Omdat de kritische discoursanalyse zeer
gevoelig is voor de sociale dynamiek cq. beïnvloedingsspel waarbinnen discours plaatsvindt,
zouden deze verklaringen wellicht kunnen relateren aan contextuele factoren zoals het bestaan
van algemeen geaccepteerde leiderschapstheorieën en de mate waarin deze bekend zijn bij de
schoolleider cq. de medewerkers. Maar ook aan werkingsmechanismen die relateren aan macht,
bijvoorbeeld machtsongelijkheid. Immers, wat de schoolleider vanuit diens leidinggevende
positie als positieve sturing ervaart, kan door medewerkers als oneigenlijke machtsuitoefening
worden ervaren doordat zij zich onvrij voelen om ‘nee’ te zeggen.
3.1.4. Conceptueel model
Een conceptueel model is een begripsmatige weergave van een onderzoek, gebaseerd op
literatuurstudie (Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 281). Hieronder volgt het conceptueel
model van het onderzoek waarop de voorliggende studie is gebaseerd. Binnen de contouren van
de casus is het gedrag van de schoolleider de onafhankelijke variabele in dit model. De
percepties van de schoolleider en de medewerkers zijn de afhankelijke variabelen.
Dat de percepties verschillen, is toe te schrijven aan zogenoemde interveniërende variabelen en
interactievariabelen (Verschuren & Doorewaard, 2007, pp. 284-286).
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De interveniërende variabelen staan in een direct causaal verband met de onafhankelijke en de
afhankelijke variabelen. Ten opzichte van de onafhankelijke variabele zijn zíj de afhankelijke
variabele; echter ten opzichte van de afhankelijke variabele verhouden zij zich als onafhankelijke
variabele. Ze zorgen dus voor een indirect effect in de causale relatie tussen oorzaak en gevolg.
De interactievariabelen werken daarentegen als het ware ‘van buiten af’ in op de relatie tussen
een onafhankelijke en een afhankelijke variabele.
Binnen het bestek van dit onderzoek vormen de werkingsmechanismen de interveniërende
variabelen. De contextuele factoren zijn de interactievariabelen.

Contextuele factoren
Interactievariabelen
- invloed schoolleider op schoolinterne
factoren
- ervaringsmogelijkheden
- overig?

Gedrag schoolleider
Onafhankelijke variabele

Werkingsmechanismen
interveniërende variabelen

(zelf-)perceptie schoolleider
afhankelijke variabele

- herkenning leiderschap

3.2.Technisch ontwerp
3.2.1. Onderzoekstrategie
Deze studie doet verslag van een kwalitatief onderzoek in de vorm van kritische discoursanalyse
in navolging van Fairclough (1992; 2001) en Wijsen (2010). Aan dit type onderzoek liggen drie
veronderstellingen ten grondslag (Fairclough, 2001; Wijsen, 2010):
1. Discours is een handelingspraktijk, net als andere handelingspraktijken;
2. Er bestaat een dialectische relatie tussen discours en de realiteit;
3. De relatie tussen discours en realiteit wordt bemiddeld door de discursieve praktijk.
Kritische discoursanalyse volgens Fairclough (1992; 2001) combineert drie verschillende
analysetechnieken en analyseert onderzoeksdata op drie verschillende niveaus. Wijsen (2010)
spreekt in dit verband van een ‘multiperspective and polymethodical approach’. De keuze
hiervoor wordt ingegeven door twee overwegingen.
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Op de eerste plaats combineert de kritische discoursanalyse volgens de methode van Fairclough
(2001) linguïstische (beschrijvende) analyse met discursieve (interpretatieve) en sociale
(verklarende) analyse. Paragraaf 3.2.3. werkt dit nader uit.
De ‘getrapte’ analyse die Fairclough voorstaat, legt verbanden tussen tekst, context en
werkingsmechanismen bloot, die andere analysetechnieken mogelijk over het hoofd zien. 12
Kritische discoursanalyse overbrugt in die zin de klassieke kloof tussen verklarende en
interpreterende studies (Fairclough, Jessop & Roberts, 2003).
Op de tweede plaats komt de kritische discoursanalyse tegemoet aan het pleidooi van Gronn en
Ribbins (1996) voor een multi-level benadering van het fenomeen ‘schoolleiderschap’. Zij
constateren dat leiderschap niet zozeer tot stand komt door gedragingen van de schoolleider,
maar in een wederkerige relatie tussen het individu (de leider) en de context (de
schoolgemeenschap inclusief medewerkers) waarbinnen deze werkzaam is. Om goed inzicht te
krijgen in de interactie tussen de betrokken individuen binnen een gegeven context, schrijven
Gronn en Ribbins (1996) een analyse voor op het niveau van het individu, de organisatie en de
maatschappelijke context.
De kritische discoursanalyse sluit hier goed bij aan. Zij is niet zozeer geïnteresseerd in uitspraken
van geïnterviewden als zodanig, maar in hoe deze uitspraken zijn gerelateerd aan hun sociale
positie en welke belangen zij dienen in termen van het behouden of veranderen van de status
quo (Wijssen, 2010).
Daartoe wordt het discours geanalyseerd op het niveau van het individu, de schoolorganisatie en
de omgeving van de school. Alvesson (2004), Fairclough (1992) en Wijssen (2010) spreken in dit
verband van discours op micro-, meso-, en macroniveau. De uitwerking hiervan komt in
paragraaf 3.2.3. nader aan bod.
3.2.2. Steekproefselectie en dataverzameling
Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van bestaande datasets die werden verzameld in het
kader van:
a) Praktijkgericht onderzoek naar de narratieve identiteit van een VO-school in het katholiek
onderwijs. In het kader van dit onderzoek werden halfgestructureerde interviews
gehouden met 10 medewerkers uit alle geledingen van de school-gemeenschap, dat wil
zeggen: leden van de schoolleiding, medewerkers uit het onderwijzend personeel (OP) en
het onderwijsondersteunend personeel (OOP). De respondenten werden aangebracht
door de school, waarbij werd gestreefd naar variatie in leeftijd, functie, afdeling en sekse.
12

Daarbij tekent Wijssen (2010) overigens aan dat het onderscheid tussen de drie analysetechnieken en -fasen niet
heel scherp te trekken is; er is sprake van enige overlap.

49

De interviews werden gestructureerd met behulp van Dupont’s theorie over narratieve
identiteit. Het interviewprotocol bevatte ook vragen naar de organisatie van de school en
de wijze waarop deze wordt geleid.13 De vragenlijst van deze interviews bevindt zich in
bijlage 1.
b)

Onderzoek naar de leiderschapsstijl van de rector op genoemde school. Dit onderzoek
bestond uit een diepte-interview met de rector rond zijn persoonlijke inspiratie,
taakopvatting en visie op de school aan de hand van kernmerken van transformationeel
leiderschap. De topic list van dit interview bevindt zich in bijlage 2.

3.2.3. Data-analyse
De beschikbare onderzoeksdata worden ten behoeve van deze studie onderworpen aan een
kritische discoursanalyse volgens de systematiek van Fairclough (Fairclough, 2001 en Wijsen,
2010). Vanuit de gedachte dat er een dialectische relatie bestaat tussen discours en realiteit en
dat deze wordt gemedieerd door de discursieve praktijk van deelnemers aan het discours, stelt
Fairclough (2001) drie analysetechnieken voor, die de wisselwerking tussen discours, discursieve
praktijk en sociale realiteit kunnen blootleggen.
Deze analysetechnieken binnen de kritische discoursanalyse volgens Fairclough zijn:
1. De beschrijving van de linguïstische praktijk;
2. De interpreterende analyse van de discursieve praktijk en
3. De verklarende analyse van de sociale praktijk.
Deze analyses raken elk op hun eigen manier aan het micro-, meso- en macroniveau van de
schoolorganisatie. Figuur 1 (volgende pagina) biedt een schematisch overzicht met voorbeelden.
Van de voorliggende casus worden voorafgaand aan de kritische discoursanalyse alle interviews
getranscribeerd en onderworpen aan een fase van tekstvoorbereiding. Deze bestaat uit de
selectie en inhoudelijke duiding van relevante passages. Vervolgens wordt op alle geselecteerde
passages eerst een beschrijvende analyse uitgevoerd, gevolgd door respectievelijk een
interpreterende analyse en een verklarende analyse uitgevoerd. Hoewel er dus in rondes wordt
gewerkt, vindt iteratie om de consistentie tussen de analyses te optimaliseren.

13

Het interviewprotocol was van de hand van de auteur van deze studie en werd door de auteur en een collega van
VKO-Radboud Universiteit Nijmegen afgenomen.
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Fig. 1. Schematische weergave van kritische discoursanalyse naar Fairclough (2001) en Wijsen
(2010) met voorbeelden.

Analysetechniek
Object

Beschrijving
Linguïstische
praktijk

Interpretatie
Discursieve
praktijk

Verklaring
Sociale
praktijk

Micro-niveau:
Individu

Welke uitspraken
doen individuele
medewerkers over
de wijze waarop de
school wordt geleid?

Waaraan lijken
individuele
medewerkers hun
uitspraken te
ontlenen?

Wat willen individuele
medewerkers met
uitspraken bereiken?

Meso-niveau:
School

Wat zijn de formele
uitspraken van de
school over de wijze
waarop de school
functioneert en
wordt geleid?

Wat is de herkomst
van deze formele
uitspraken van de
school?

Wat wil de school met
formele uitspraken
bereiken?

Macro-niveau:

Wat is gangbaar
discours binnen de
onderwijssector
over het leiden van
scholen?

Wat is de herkomst
van het discours
over
schoolleiderschap?
(bijv. managementliteratuur)

Wat wil sector met dit
discours over
schoolleiderschap
bereiken?

Niveau

In het onderstaande worden alle stappen in het analyseproces uitgewerkt voor zover als nodig is
om een goed beeld te krijgen van de onderzoeksoptiek van elke analysefase (Verschuren &
Doorewaard, 2007). Daarnaast wordt verhelderd hoe de verschillenden onderzoeksfasen op
elkaar ingrijpen. Een meer gedetailleerde uitwerking met daaraan gekoppeld een nauwkeurige
beschrijving van codes en begrippen, bevindt zich in het codeboek dat ten behoeve van de
analyse van de interviewtranscripten is samengesteld. Dit is in een losse bijlage bijgevoegd.
Bewerking ruwe data
Ten behoeve deze studie zijn alle interviews, na woordelijke transcriptie, geladen in het
softwareprogramma Atlas Ti. Dit programma stelt de onderzoeker in staat tekstfragmenten
(woorden, zinsdelen, zinnen, passages) te voorzien van betekenisvolle codes. Daarnaast is op
basis van de geraadpleegde literatuur (hoofdstuk 2) en de aanwijzingen van Fairclough en Wijsen
(Fairclough, 2001; Wijsen, 2010) een codeboek samengesteld met een compleet overzicht van
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mogelijke codes met omschrijvingen en voorbeelden. Dit codeboek wordt tijdens het analyseren
en coderen gehanteerd als een handleiding en gelijktijdig ook als logboek: daar waar de
onderzoeksdata aanleiding geven tot het formuleren van nieuwe codes en begrippen, wordt
daarvan verslag gedaan in het codeboek.
Tekstvoorbereiding
Na de transcriptie en het inladen van de data, en na de samenstelling van het codeboek, wordt
vervolgens een fase van tekstvoorbereiding ingelast. Hiertoe is besloten omdat de
onderzoeksdata met een ander oogmerk dan voorliggend onderzoek zijn verzameld en daarmee
ook materiaal bevatten dat niet relevant is voor de voorliggende studie. Dit ‘overtollige’
materiaal wordt verder buiten beschouwing gelaten.
Tijdens de tekstvoorbereiding worden achtereenvolgens de volgende drie stappen doorlopen:
1.
2.

3.

De identificatie van de respondent in termen van functie, leeftijd, sekse en lengte
dienstverband;
De identificatie, selectie en inhoudelijke duiding van relevante tekstfragmenten in termen
van de negen dimensies van leiderschapsstijlen conform de FRLT (Avolio & Bass, 1991;
Avolio & Bass, 2004);
De duiding van de wijze waarop de inhoud in deze fragmenten door de respondent wordt
geadresseerd.

De selectie van relevante fragmenten geschiedt op basis van zeggingskracht ten aanzien van de
leiderschapsstijl van de schoolleider. Daarbij wordt niet alleen de omgang tussen collega's op
school als indicatie gehanteerd voor de leiderschapsstijl, maar ook de omgang met de leerlingen.
Dit vanuit de gedachte dat de leerlingen volwaardig onderdeel uit maken van de schoolgemeenschap en de omgang met hen dus vermoedelijk iets zegt over hoe de schoolleider tegen
de omgang met leerlingen aankijkt.
Omdat gecodeerd wordt op fragmentniveau en sommige fragmenten verwijzingen bevatten naar
verschillende dimensies van de leiderschapsstijlen conform de FRLT (Avolio & Bass, 1991; Avolio
& Bass, 2004) worden in zulke gevallen verschillende dimensies bij het één en hetzelfde fragment
gecodeerd. Dit wordt gelegitimeerd doordat volgens de FRLT de dimensies geen elkaar
uitsluitende categorieën zijn; ze kunnen naast elkaar bestaan (zie paragraaf 2.2.6.).
De bevindingen van deze voorbereidende fase wordt op basis van het codeboek in codes aan de
transcripten toegevoegd. Pas daarna wordt gestart met de feitelijke kritische discoursanalyse.
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Beschrijvende analyse
De eerste fase van de kritische discoursanalyse bestaat uit een beschrijvende analyse van de
linguïstische praktijk (Fairclough, 2001; Wijsen, 2010), zoals deze zich manifesteert in de
uitspraken van schoolleiders en hun medewerkers.14
Binnen het bestek van deze studie is besloten tot een zeer gedetailleerde beschrijvende analyse
van alle geselecteerde fragmenten. De reden hiervoor is dat gedetailleerde beschrijving van de
linguïstische kenmerken van de uitspraken de onderzoeker goed inzicht verschaft in de
uitdrukkingswijze en –vaardigheden van de individuele respondenten. Dit om in de latere
interpretatieve analyse bias van de zijde van de onderzoeker te minimaliseren.
Bovendien stelt minutieuze bestudering van de uitspraken de onderzoeker in staat om behalve
expliciete ook meer impliciete verwijzingen naar verwant discours binnen en buiten de
schoolorganisatie te vinden. Een voorwaarde om de interpretatieve en verklarende analyse tot
een goed einde te brengen.
De uitspraken worden naar voorbeeld van Fairclough op drie verschillende aspecten
geanalyseerd en gecodeerd (Fairclough, 2001): 1.Woordgebruik; 2. Grammaticale
tekstkenmerken en 3. Tekststructuur. Hieronder volgt een korte behandeling van deze aspecten.
1.

Woordgebruik:
Woorden geven uitdrukking aan een achterliggende werkelijkheid. Analyse van de waarde
die woorden vertegenwoordigen kan daar inzicht in geven. Fairclough onderscheidt drie
soorten van waardegeladen woorden: woorden met ervaringswaarde, relationele waarde
en expressieve waarde (Fairclough, 2001, p. 93). Daarnaast wijst Fairclough (2001, p. 100)
op het belang van metaforen.
Om de ervaringswaarde van woorden te vinden, worden in navolging van Fairclough
(2001) de uitspraken bestudeerd op classificatieschema’s, ideologisch controversiële
woorden, ‘overwording’ en ideologisch belangrijkwekkende betekenisrelaties tussen
woorden. Ook wordt onderzocht waar en hoe synoniemen, hyponiemen en antoniemen
worden gebruikt. Voor een nadere uitwerking van deze termen wordt verwezen naar
het codeboek in de bijlage.
Woorden met een relationele waarde zeggen iets over de sociale relaties waarop
uitspraken betrekking hebben. Om deze woorden te achterhalen worden de uitspraken
geanalyseerd op het gebruik van eufemismen en opmerkelijk formele en informele
woorden. Formele en informele woorden kunnen uitdrukking geven aan sociale
conventies in bepaalde situaties of juist laten zien dat bepaalde sociale relaties afwijken
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Lees: in de selectie van uitspraken die in de fase van tekstvoorbereiding werd gemaakt.
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van de bestaande conventies (Fairclough, 2001, p.98). Fairclough gebruikt de term ‘order
of discourse’ om deze situationeel bepaalde conventies aan te duiden (Fairclough, 2001,
p. 14 en pp. 23-26).
Woorden met een expressieve waarde geven aan hoe de spreker een situatie beoordeelt
cq. evalueert (Fairclough, 2001). Om deze woorden te achterhalen wordt gezocht naar
woorden die uitdrukking geven aan een positieve of een negatieve waardering van
voorvallen, uitspraken van anderen of situaties.
Ten slotte wordt binnen het bereik van woordgebruik gezocht naar metaforen. In
navolging van het Van Dale-woordenboek zijn ‘metaforen’ binnen het bestek van deze
studie opgevat als ‘beeldspraken die berusten op een vergelijking’ (www.vandale.nl).
Fairclough wijst op het belang van reflectie op de betekenis van het gebruik van een
bepaalde metafoor, in relatie tot potentiële alternatieven. Alternatieve metaforen om
dezelfde ervaring te duiden, kunnen heel andere connotaties hebben (Fairclough, 2001,
p. 100).
2.

Grammatica:
Net als woorden, kunnen grammaticale tekstkenmerken uitdrukking geven aan diepere
betekenislagen in de tekst. Deze grammaticale tekstkenmerken vormen het tweede
aspect van de beschrijvende analyse. In navolging van Fairclough (2001) worden
de uitspraken die tijdens de tekstvoorbereiding als relevant zijn aangemerkt, nader
onderzocht op ervaringswaarde, relationele waarde en uitdrukkingswaarde en op het
gebruik van verbindende woorden tussen zinnen. Hieronder volgt een uitwerking van
deze aspecten.
Grammaticale kenmerken die een duidelijke ervaringswaarde hebben zijn zinsbouw en
woordvolgorde. De schrijver of spreker kan deze kenmerken bewust inzetten om een
bepaald beeld van de werkelijkheid op te roepen en in die zin kan het gebruik ervan
ideologisch relevant zijn. Om de ervaringswaarde van grammaticale kenmerken te vinden,
worden de uitspraken in navolging van Fairclough (2001) op dominante grammaticale
patronen geanalyseerd.15 Dit zijn steeds terugkerende patronen van zinsbouw met
inbegrip van woordvolgorde en positionering van het grammaticale onderwerp en
de persoonsvorm. De gevonden patronen worden vervolgens naar Fairclough (2001, p. 93

15

Fairclough (2001) maakt een onderscheid tussen ‘participants’ als verzamelnaam om het grammaticale
onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp in de zin aan te duiden, en ‘processes’ om de zinsbouw
en woordvolgorde aan te duiden. In het Nederlands zijn deze termen niet gebruikelijk. Hier is om praktische
redenen ervoor gekozen om ‘participants’ en ‘processes’ samen te vatten onder de term ‘grammaticale
constructies’. Het woord ‘constructies’ geeft aan dat gebruik van onderwerp, lijdend voorwerp en meewerkend
voorwerp, alsmede zinsbouw het resultaat is van bewuste en onbewuste keuzes van de spreker of schrijver.
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en pp. 100-104) nader geanalyseerd op het nominaal gebruik van werkwoorden; het
gebruik van actieve versus passieve zinnen en het gebruik van positieve versus negatieve
zinnen.
Net als woorden kunnen ook grammaticale kenmerken uitdrukking geven aan relaties en
verhoudingen tussen mensen. Fairclough (2001, pp. 104-107) wijst erop dat de relationele
waarde besloten ligt in de wijs waarin werkwoorden worden vervoegd, zoals de
aantonende, gebiedende en vragende wijs. Maar de relationele waarde kan ook tot
uitdrukking komen in de werkwoorden van modaliteit zoals moeten, kunnen, willen en
mogen. Ten slotte adviseert Fairclough (2001, pp. 106-107) na te gaan of en hoe de
persoonlijk voornaamwoorden ‘wij’, ‘jij’ en ‘u’ gebruikt worden. Aan de hand van
bovenstaande noties worden de uitspraken geanalyseerd op grammaticale kenmerken
die uitdrukking geven aan een relationele waarde.
Grammaticale tekstkenmerken kunnen tenslotte ook (mede) uitdrukking geven aan de
manier waarop de respondent een situatie, uitspraak of activiteit evalueert. In dat geval is
er sprake van een expressieve waarde van de grammaticale kenmerken van de tekst.
Fairclough (2001, p. 105 en p. 107) wijst in dat verband op het gebruik van modale
bijwoorden zoals: waarschijnlijk, zeker, misschien en wellicht. Ook de werkwoorden van
modaliteit kunnen een expressieve waarde tot uitdrukking brengen, al naar gelang de
grammaticale en inhoudelijke context waarbinnen ze worden gebruikt.
Behalve waarderen, kunnen grammaticale kenmerken een uitspraak ook dusdanig
structureren dat dit inzicht geeft in de perceptie van de respondent van bepaalde
gebeurtenissen, uitspraken of activiteiten. Hier gaat het om de onderscheiding van hoofden bijzaken, en de verwijzing naar situationele of de intertekstuele context. Onder de
intertekstuele context worden in dit verband uitspraken verstaan, die eerder zijn gedaan
en die aan de te bestuderen uitspraak gerelateerd zijn (Fairclough, 2001, p. 108 en
pp. 127-129). Structurerende grammaticale kenmerken zijn: verbindende elementen, de
samenhang binnen complexe zinnen en verwijzingen.
3.

Tekstuele structuur:
De vorm en structuur van een gesprek of geschreven tekst kan worden bepaald door de
conventies die in een bepaalde context gelden voor dat type gesprek (Fairclough, 2001,
pp. 111-116). Zo kent een consult bij een medisch specialist doorgaans een ander verloop
dan een gesprek met de psycholoog. Waar de ene situatie een kort, bondig en to-thepoint gesprek voorschrijft, vereist de andere situatie juist diepgang en nuance in het
gesprek. In transcripten van zulke gesprekken kunnen dynamieken van beïnvloeding en
macht tot uitdrukking komen die nadere analyse behoeven. De kritische discoursanalyse
is daar bij uitstek gevoelig voor.
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In het voorliggende onderzoek speelt dit niet op het niveau van de tekststructuur16,
omdat alle transcripten interviewverslagen betreffen en een grotendeels voorgegeven
format kennen. Mocht er al sprake zijn van beïnvloeding en macht tussen de respondent
en de interviewer, dan wordt dat hier als minder relevant beschouwd in het licht van de
vraagstelling van het onderzoek. Om die reden wordt de structuur van de transcripten
niet als object van onderzoek behandeld en dus niet gecodeerd. Dit zou uiteraard anders
zijn geweest, als het datamateriaal transcripten bevatte van gesprekken tussen
medewerkers van de school en schoolleiders.
Interpreterende analyse
De tweede fase in de kritische discoursanalyse interpreteert uitspraken binnen de context van de
‘productie, distributie en interpretatie van discours’ (Wijsen, 2010, p.7). Daarmee geeft de
interpreterende analyse inzicht in de herkomst van uitspraken, hun verspreiding binnen het
discours en de wijze waarop ze worden geïnterpreteerd door derden.17
Naar voorbeeld van Fairclough (2001, pp. 134-135) worden de uitspraken tijdens de fase van
tekstinterpretatie op drie aspecten nader onderzocht: 1. Context; 2. Discours; 3. Verschillen en
veranderingen. Hieronder volgt een korte uitwerking van deze aspecten.
1. Context
Fairclough (2001) stelt dat de deelnemers aan een discours hun interpretaties van
uitspraken niet puur en alleen baseren op de inhoud van uitspraken, maar ook op hun
duiding van de context waarbinnen de uitspraken worden gedaan. Deze context moet
tweeledig worden opgevat. Op de eerste plaats interpreteren mensen uitspraken in het
licht van de situationele context waarbinnen ze worden gedaan. Op de tweede plaats
wegen mensen de intertekstuele context.
De situationele context is de concrete situatie waarbinnen het discours plaatsvindt.
(Fairclough, pp. 122-124) noemt vier elementen die samen de situationele context
vormen: 1. Wat wordt er gezegd of gedaan; 2. Wie is bij het gesprek of de handeling
betrokken; 3. Wat is de relatie tussen de betrokkenen; 4. Welke rol speelt taal in de
gegeven situatie? Tijdens de interpretatieve analyse worden uitspraken geanalyseerd op
mogelijke indicaties voor deze elementen.
De intertekstuele context bestaat uit eerder en/of elders gevoerde discourses waarmee
het huidige discours verband houdt. Fairclough (2001, p. 127) wijst erop dat discourses
en teksten altijd in een historische reeks staan. De interpreterende analyse zoekt zij naar
16

Maar uitdrukkelijk wel in woordkeuze, zinsopbouw en andere grammaticale kenmerken van de tekst!
Fairclough (2001) wijst erop dat deelnemers aan een discours op min of meer dezelfde manier het discours
interpreteren als de onderzoeker die als buitenstaander het discours interpreteert. Het verschil schuilt erin dat
deelnemers aan het discours hun interpretaties gebruiken om tot tekstproductie te komen. Dit geldt niet voor de
onderzoeker. Deze beperkt zich tot verslaglegging van zijn of haar interpretaties en gebruikt deze interpretaties om
tot verklaringen te komen.
17
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reconstructie van de veronderstellingen die de deelnemers aan het huidige discours
koesteren op basis van wat er in voorgaande discourses gezegd of uitgewisseld is
(Fairclough, p. 121). Tijdens de interpreterende analyse wordt bijzondere aandacht
besteed aan de neven- en onderschikkingen in zinnen, verwijzingen naar discours op
micro-, meso- en macroniveau en het gebruik van negatieve zinnen zoals deze naar
voren komen in de beschrijvende analyse. Daar waar deze linguïstische kenmerken zich
voordoen, wordt gezocht naar mogelijke achterliggende veronderstellingen van de
respondent op basis van eerder of elders gevoerd discours.
2. Discours
Uitspraken maken onderdeel uit van een discours en refereren daar ook vaak aan. Op
basis van Fairclough (2001) kunnen vier aspecten van discoursen worden onderscheiden,
die van belang zijn voor een correcte interpretatie van de uitspraken. Deze zijn: 1.
Discursieve orde; 2. Type discours; 3. Taalhandelingen; 4. Mentale voorstellingen.
Hieronder worden ze nader belicht.
Onder de discursieve orde verstaat Fairclough (2001, p. 23) het geheel aan conventies dat
bepaalt welk type discours geëigend is voor de situatie. De discursieve orde wordt
bepaald door de sociale context. Zo vinden gesprekken in het café plaats in een andere
discursieve orde dan gesprekken op een wetenschappelijk congres. Vaststelling van de
discursieve orde is nodig, om het type discours te kunnen beschrijven.
Het type discours is een aanduiding voor de vorm waarin een discours plaatsvindt. Deze
kan worden beschreven aan de hand van vier kenmerken: 1. De inhoud van dat soort
discours; 2. De gebruikelijke deelnemers; 3. De onderlinge relaties tussen de deelnemers
en 4. De relatie van het discours tot de situationele context. Fairclough (2001, p. 124)
noemt in dit verband ook de relatie tot discours dat elders en op andere momenten is
gevoerd. Deze relatie wordt in deze studie echter geïncludeerd in de intertekstuele
context (zie boven). Tijdens de interpretatieve analyse worden uitspraken geanalyseerd
op deze kenmerken en op basis van overeenkomsten tussen uitspraken wordt het
discourstype aangeduid.
Fairclough (2001, p. 129) definieert taalhandelingen als instrumentele, doelgerichte
taaluitingen. Taalhandelingen staan in contrast tot spontane uitingen. Voorbeelden zijn
het doen van een mededeling of belofte, het waarschuwen van iemand, een vraag stellen
of een gebod uitvaardigen. Of een combinatie van zulke doelen, want taalhandelingen
kunnen verschillende doelen tegelijk dienen. Omdat deelnemers aan een discours
taalhandelingen anders kunnen interpreteren dan op het eerste oog aannemelijk lijkt,
worden tijdens de interpretatieve analyse de taalhandelingen nader bestudeerd op zulke
alternatieve betekenissen.
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Bij de interpretatie van taalhandelingen binnen een discours, grijpen de deelnemers aan
dit discours terug op hun mentale voorstellingen van de situatie en de betrokkenen.
Fairclough (2001, pp. 132-133) onderscheidt drie soorten mentale voorstellingen:
1. Schemata; 2. Scripts; 3. Frames. Deze begrippen worden nader uitgewerkt in het
codeboek dat gebruikt wordt bij de analyse van de transcripten. Tijdens de
interpretatieve analyse zijn de mentale voorstellingen van deelnemers aan het discours
nader geanalyseerd om zicht te krijgen op de essentie (‘point’) van de tekst.
3. Verschil en verandering
De laatste stap in de interpretatieve analyse bestaat uit het vergelijken van uitspraken
van verschillende respondenten, maar ook van één en dezelfde respondent in de tijd
(bijvoorbeeld aan het begin van het interview versus het einde). Overeenkomsten in
verschillen en veranderingen in de loop van het discours (interview), kunnen erop wijzen
dat respondenten of deelnemers aan discours aan beïnvloeding door derden onderhevig
zijn (Fairclough, 2001, p. 134).
Verklarende analyse
De derde en laatste fase van de kritische discoursanalyse behelst de verklarende analyse
(Fairclough, 2001), ofwel de analyse van discours als sociale praktijk (Wijsen, 2010). Daarbij moet
worden aangetekend dat Fairclough (2001) sociale structuren en verhoudingen primair als
machtsverhoudingen ziet. Sociale praktijken zijn vanuit dat perspectief bezien bij Fairclough
processen van sociaal conflict. Hierbij moet niet direct worden gedacht aan openlijk conflict,
maar wel het impliciete beïnvloedingsspel dat latent aanwezig is op plaatsen of in situaties waar
mensen samen zijn. De kritische discoursanalyse veronderstelt dat macht en conflict inherent is
aan de menselijke conditie. Binnen het voorliggende onderzoek zijn de termen ‘sociaal conflict’
en ‘machtsstrijd’ niet erg passend, omdat zij connotaties oproepen die ver afstaan van de
doelstellingen van het onderzoek. Daarom worden de vragen die de verklarende analyse stelt
hier ‘hertaald’ in termen van machtsverhoudingen, dat wil zeggen: sociale relaties met voor de
betrokkenen meer of minder mogelijkheden om invloed uit te oefenen op elkaar en het systeem
waarbinnen ze werken.
De verklarende analyse wil laten zien hoe discours wordt bepaald door sociale structuren en
machtsverhoudingen, maar ook welke effecten discours op haar beurt heeft op deze structuren
en verhoudingen. Met deze benadering wordt geprobeerd een nieuw licht te laten schijnen op
mogelijke verklaringen die in de fase van tekstvoorbereiding mogelijk worden gevonden voor het
verschil in perceptie tussen de schoolleider en diens medewerkers ten aanzien van de
gehanteerde leiderschapsstijl op basis van de theorie in paragraaf 2.1.2.4. De inzet is daarbij dat
de verklarende analyse op zichzelf mogelijk nieuwe verklaringen kan aanreiken die eerder uit de
geraadpleegde literatuur niet naar voren gekomen zijn.
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In navolging van Fairclough (2001, pp. 134-135) worden de uitspraken tijdens de fase van
tekstverklaring op drie aspecten nader onderzocht: 1. Machtsverhoudingen; 2. Ideologieën; 3.
Effecten. Deze aspecten van de verklarende analyse worden hieronder nader uitgewerkt.
Machtsverhoudingen worden binnen het bestek van deze studie beschouwd als sociale
verhoudingen waarbinnen sprake is van ongelijke mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Deze
begrenzing in mogelijkheden kan worden ingegeven door structurele factoren (denk aan de
hiërarchie die een organisatiestructuur voorschrijft) maar ook door procesmatige factoren in de
dynamiek tussen mensen. Machtsverhoudingen bepalen mede of iemand bij diens eigen mening
blijft of de opvattingen van een ander overneemt, cq. zich aansluit bij de opvattingen die
algemeen geldend zijn binnen de schoolorganisatie of de maatschappelijke context. Daarnaast
zijn machtsrelaties interessant vanwege de performatieve werking van discours: door bepaalde
uitspraken te doen worden bestaande machtsverhoudingen in stand gehouden of verworpen
Wijsen, 2010). Tijdens de verklarende analyse worden de machtsverhoudingen op micro-, mesoen macroniveau nader geanalyseerd en benoemd.
Een ideologie is volgens Fairclough (2001, p. 27) een betekenissysteem dat bestaande machtsverhoudingen legitimeert of uitdaagt. Hij wijst erop dat ideologieën vaak (maar niet altijd!) de
opvattingen bevatten van een dominante partij, die –doordat ze langdurig als vanzelfsprekendheid worden gepresenteerd- zijn genaturaliseerd. Genaturaliseerde opvattingen staan niet langer
ter discussie. Juist om die redenen zijn ideologieën vaak moeilijk te herkennen. Uitspraken en
discours zijn ideologisch geladen, wanneer ze bestaande ideologieën bevestigen of juist ter
discussie stellen cq. contrasteren. Door middel van de verklarende analyse wordt geprobeerd
zulke ideologisch geladen uitspraken ten aanzien van het leiderschap van de schoolleider.
De effecten van uitspraken cq. discours kunnen worden uitgedrukt in de mate waarin ze
bijdragen aan consolidatie of transformatie van de bestaande machtsverhoudingen. Fairclough
(2001, p. 137) spreekt in dat verband van normatieve en creatieve relaties tussen de respondent
en de gangbare discourstypen en mentale voorstellingen. In normatieve relaties bevestigt en
consolideert de respondent het gangbare discours en de machtsverhoudingen die daarin worden
weerspiegeld. In creatieve relaties wordt het gangbare discours met onderliggende
machtsverhoudingen door uitspraken van de respondent uitgedaagd en/of ter discussie gesteld.
De verklarende analyse beoordeelt uitspraken beoordeeld op hun performatieve werking, in de
zin van consolideren versus transformeren van het gangbare discours.
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3.2.4. Rapportage
De onderzoeksresultaten worden gerapporteerd in voorliggende studie, hoofdstuk 4. Leidend
voor de rapportage van de onderzoeksresultaten zijn bevindingen uit de voorbereidende- en
kritische discoursanalyse. De uitkomsten worden geordend naar de drie deelvragen van de
centrale onderzoeksvraag. De samenvatting in hoofdstuk 4 vat de gevonden verklarende
factoren samen en belicht deze tegen de achtergrond van het theoretisch kader.
3.2.5. Validiteit en betrouwbaarheid
De validiteit van een onderzoek wordt bepaald door de mate waarin het onderzoek
daadwerkelijk meet wat beoogd werd te meten (Baarda en De Goede, 2006, p. 191). Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen begripsvaliditeit en predictieve validiteit.
Begripsvaliditeit betreft de validiteit van de concepten waarmee het verschijnsel wordt gemeten.
Ter verhoging van de begripsvaliditeit van voorliggend onderzoek is een gedetailleerd codeboek
samengesteld om de concepten die een rol spelen bij de analyse van de data nauwkeurig te
omschrijven en operationaliseren. Tijdens de analyse worden de gevonden uitspraken door
triangulatie van methoden (voorbereidende-, beschrijvende-, interpretatieve- en verklarende
analyse) getoetst op zeggingskracht.
Predicatieve validiteit betreft het voorspellend vermogen van het onderzoek (Baarda en De
Goede, 2006, pp. 192-193). Door voortdurende primaire empirische vergelijking en voortdurende
secundaire vergelijking, wordt geprobeerd te komen tot predictieve validiteit van het
conceptueel kader en enkele ´sensitizing concepts´18 voor vervolg onderzoek.
De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt bepaald door de mate waarin de
onderzoeksresultaten van het toeval afhankelijk zijn (Baarda en De Goede, 2006, p. 190). Het
eerder genoemde codeboek wordt tijdens het coderen en het analyseren strikt gevolgd als
handleiding om bias tijdens de analyse tot een minimum te beperken. Persoonlijke interpretaties
en reflecties van de onderzoeker worden tijdens het coderen nauwkeurig in memo’s vastgelegd.
Daar waar de data aanleiding geven tot het aanmaken van codes, waarin het codeboek op
voorhand niet heeft voorzien, worden deze alsnog opgenomen in het codeboek. Tevens draagt
de voorgestelde procedure van constante vergelijking bij aan de betrouwbaarheid van het
onderzoek.
In hoofdstuk 5 en het codeboek wordt uitgebreid gereflecteerd op de beperkingen van het
onderzoek in termen van de validiteit en betrouwbaarheid. Ook zullen adviezen worden gegeven
voor toekomstig onderzoek.
18

´Sensitizing concepts´ of richtinggevende begrippen zijn aan de empirie ontleende concepten die het denkproces
van de onderzoeker sturen en richting geven aan de theorievorming (Zie o.a. Charmaz, 2006, Strauss & Corbin, 1990
en Wester, 1984).
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3.2.6. Ethische overwegingen
Alle respondenten/deelnemers aan het onderzoek zijn op de hoogte van de aard van het
onderzoek waaraan zij hebben deelgenomen en stemden aldus geïnformeerd in met deelname.
De respondenten/deelnemers is vertrouwelijke behandeling van de gegevens toegezegd en de
namen van de respondenten/deelnemers zijn uitsluitend bij de onderzoekers bekend.
3.2.7. Positie van de onderzoeker
Tenslotte nog een korte reflectie op de positie van de onderzoeker in relatie tot de analyse die
op de interviewtranscripten wordt uitgevoerd. Tijdens de eerste twee fases, namelijk de fase van
tekstvoorbereiding en de fase van beschrijvende analyse, werkt de onderzoeker vanuit een
gedistantieerde grondhouding. De onderzoeker analyseert tijdens deze fases de beschikbare
data op basis van theoretische noties en hanteert daarbij een gedetailleerd codeschema voor de
inhoudelijke en vormtechnische beoordeling van de transcripten als houvast. Constante
vergelijking met de onderliggende theorieën werkt daarbij ondersteunend.
Tijdens de interpretatieve en verklarende analyse verandert de grondhouding van de
onderzoeker naar een meer geëngageerde houding. Deze verandering is noodzakelijk omdat juist
engagement in de discursieve processen die worden onderzocht de onderzoeker toegang
verschaft tot diepere betekenissen en motivaties die aan de uitspraken in de transcripten ten
grondslag liggen.
Om deze diepere ‘lagen’ te kunnen duiden, zal de onderzoeker op de eerste plaats goed inzicht
moeten hebben in het referentiekader van de respondent. Daartoe dient onder andere de hoge
mate van detaillering tijdens de beschrijvende (linguïstische) analyse van de geselecteerde
tekstfragmenten.
Op de tweede plaats zal de onderzoeker bovendien moeten putten uit het eigen referentiekader.
Dit bevat – naast de kennis die wordt opgebouwd tijdens de eerste fasen in het analyseprocesook opgebouwde kennis over schoolorganisaties, functies, organisatiestructuren,
groepsdynamica en machtsverhoudingen binnen organisaties.
Alleen door te putten uit het eigen referentiekader kan de onderzoeker verklaren hoe
deelnemers aan het discours binnen scholen putten uit hun referentiekaders (Fairclough, 201,
p. 138). Op het moment dat de onderzoeker zich wijdt aan de interpretatieve en verklarende
analyse wordt deze als het ware een ‘insider’ of deelnemer aan het discursieve proces dat wordt
onderzocht. Veronderstellingen uit het eigen referentiekader van de onderzoeker, worden om
die reden in de verslaglegging van de interpretatieve en verklarende analyse ingebracht
(Fairclough, 2001, p. 139).
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4. Resultaten van het onderzoek
Dit hoofdstuk presenteert de onderzoeksresultaten van de casestudy naar het professionele
zelfbeeld van een schoolleider in het VO en de wijze waarop de medewerkers hem zien als leider.
Paragraaf 4.1. biedt een ‘situatieschets’ met een korte beschrijving van de school die in deze
casestudy centraal staat en enkele recente gebeurtenissen die herhaaldelijk terugkwamen in de
interviews met de schoolleider en de medewerkers.
De uitkomsten van het onderzoek komen vervolgens in paragraaf 4.2 aan bod. Deze paragraaf
opent met een korte herhaling van de centrale vraagstelling en belicht nog eens hoe verschillende deelvragen tijdens het onderzoek zijn geadresseerd. Vervolgens worden per deelvraag de
onderzoeksresultaten gepresenteerd.
4.1. De casus
De essentie van de kritische discoursanalyse volgens Fairclough (2001) is dat zij discours wil
interpreteren en verklaren in relatie tot de sociale praktijk. De sociale praktijk van de school
wordt niet alleen bepaald door de medewerkers zelf, maar ook door de organisatorische context
waarin zij functioneren en gebeurtenissen waarmee zij worden geconfronteerd. Hieronder volgt
een zeer beknopte schets van deze factoren opdat de lezer zich een beeld kan vormen van de
context waarin de discursieve en sociale praktijk van de school tot stand zijn gekomen.
4.1.1. De schoolorganisatie19
Centraal in deze studie staat een VO-school in de Randstad. Deze school telt op dit moment20
160 medewerkers (docenten en onderwijsondersteunend personeel) en 1700 leerlingen,
verspreid over vier afdelingen: de onderbouw, HAVO, VWO en TWVO. De school is gehuisvest in
een gebouw aan de rand van een woonwijk.
De dagelijkse leiding van de school wordt gevormd door het managementteam (MT) onder
voorzitterschap van de rector die formeel de positie van schoolleider bekleedt. Het MT bestaat
uit de drie leden van de kerndirectie, de veiligheids- en zorgcoördinator en de vier
afdelingsleiders. De rector is tevens voorzitter van de kerndirectie, waarin naast de rector een
conrector Onderwijszaken en een conrector Financiële en Organisatorische zaken plaatshebben.

19

De feiten en cijfers in deze paragraaf zijn ontleend aan de website van de school, waarvan uit het oogpunt van
vertrouwelijkheid van de ter beschikking gestelde gegevens de bronvermelding niet gegeven kan worden.
20
Mei 2014. Op het moment dat de interviews (oktober 2012- april 2013) werden afgenomen telde de school 181
medewerkers.
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Bestuurlijk is er een scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. Het bestuur wordt
gevormd door de rector, die in de hoedanigheid van voorzitter van de kerndirectie statutair
bestuurder is. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op de school. Een vertegenwoordiger van de
medezeggenschapsraad maakt deel uit van de Raad van Toezicht.
Uit het beschikbare onderzoeksmateriaal komen enkele kenmerken naar voren die deze school
typeren. De eerste is dat de school een katholieke school is, die ook uitdrukkelijk als zodanig naar
buiten treedt. Wat deze katholieke identiteit inhoudt en hoe deze zou moeten doorwerken (of
niet) in het dagelijks functioneren van de school, daarover zijn de meningen verdeeld. Het
discours rond de katholieke identiteit van de school komt in alle interviews terug.
Een tweede kenmerk van deze school is dat deze zich uitdrukkelijk afficheert als een
kwaliteitsschool en die belofte ook lijkt waar te maken. Als gevolg kent het discours over de
school een heel repertoire aan classificatieschema’s die deze school in positieve zin onderscheidt
van andere scholen. Dit discours roept een gevoel van trots op bij de medewerkers. Er bestaat
zelfs een soort geuzennaam voor de medewerkers, die een afgeleide is van de naam van de
school.
Op de derde plaats kent de school een schoolmotto dat vrijwel alle respondenten in hun
interview aanhalen als referentiekader voor hun eigen handelen en het handelen van de school.
Het relateert in het discours aan een sterke waardenset (iedereen is van waarde, respect voor
elkaar, het beste uit iedereen halen) en aan warme gevoelens (iedereen hoort erbij, een warm
bad; een soort familie; je staat er niet alleen voor). En het refereert aan een betrokken, hoewel
beslist niet-amicale omgang met leerlingen en ouders.
En ten slotte is de school actief op allerlei gebieden. Goede doelen-acties, toneelvoorstellingen,
talentenjachten, themavieringen, eucharistievieringen en nog veel meer staan op de jaarplanning van deze school. De gedachte achter deze veelheid aan activiteiten is dat leerlingen niet
alleen op een hoog niveau onderwijs moeten genieten, maar ook moeten worden gestimuleerd
in hun sociaal-maatschappelijke ontwikkeling. Deze brede ontwikkeling is de kern van de
onderwijskundige visie van de school.
4.1.2. Belangrijke gebeurtenissen in de recente schoolbiografie
De recente schoolbiografie kent enkele belangrijke gebeurtenissen, die terugkomen in het
discours over de school. De eerste is de invoering van een nieuw taakbeleid, dat in verband
wordt gebracht met het aantreden van de rector, op dit moment bijna zes jaar geleden. Bij zijn
aantreden stond de school er financieel slecht voor en het nieuwe taakbeleid moest een
kostenbesparing opleveren. Voor de medewerkers betekende het een verschuiving in de taken
en harder werken voor hetzelfde geld.
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De wijze waarop de directie, en dan vooral de nieuwe rector, het nieuwe taakbeleid
introduceerde heeft bij sommige medewerkers geleid tot een voorbehoud. Ze twijfelen aan de
validiteit van het destijds aangevoerde argument, namelijk dat het leerlingenaantal drastisch
terugliep.
De tweede gebeurtenis die terug komt in de gesprekken is de recente invoering van
laptopklassen. Eveneens een initiatief van de rector, ingegeven door voornamelijk commerciële
overwegingen. De school wil zich profileren als een kwaliteitsschool die bij de tijd is; de
laptopklassen illustreren die visie. Volgens de rector past de ontwikkeling goed binnen de kaders
van de onderwijskundige visie die hij na aantreden heeft geïntroduceerd, maar daar zijn de
meningen over verdeeld. Deze visie staat bekend als ‘behoudend’ omdat deze stelt dat de docent
bepaalt wat er gebeurt in de klas, en niet de leerlingen. Sommige medewerkers zijn van mening
dat de introductie van laptopklassen aanleiding had kunnen geven voor een gemoderniseerde
onderwijskundige visie.
Ook de derde gebeurtenis houdt direct verband met de komst van de ‘nieuwe’ rector. Deze heeft
een sterke religieuze overtuiging en weet zich geïnspireerd door het christelijk evangelie. Voor
hem is het vanzelfsprekend dat een school met een katholieke grondslag, deze ook uitdraagt. In
de lijn van die gedachtegang organiseerde hij rond het 35-jarig jubileum van de school een
eucharistieviering en ook aan het begin van het schooljaar nodigde hij een voorganger uit om de
medewerkers mee te nemen in een viering van woord en gebed. Deze terugkeer naar de
religieuze grondslag van de school vindt slechts bij een kleine groep medewerkers (15 ongeveer)
weerklank binnen de school. In de interviews komt het nieuwe katholieke elan regelmatig ter
sprake, soms in zeer bedekte termen.
Bovenstaande gebeurtenissen relateren aan het beleid en de visie van de school. Daarnaast
komen in de interviews een aantal meer persoonlijke gebeurtenissen terug. Zo halen
verschillende respondenten aan dat de school in anderhalf jaar tijd werd geconfronteerd met
drie zelfdodingen van leerlingen. Ook wordt ingebracht dat een terminaal zieke leerling vlak voor
overlijden nog slaagde voor het eindexamen. En een collega kwam te overlijden aan een
slopende ziekte. In alle gevallen wordt bij deze gebeurtenissen vermeld hoe goed de school
hiermee omging. De nazorg was niet alleen warm en betrokken maar ook buitengewoon
professioneel. Uit de interviews komt naar voren dat dit het onderlinge gevoel van
verbondenheid binnen de school heeft versterkt.
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4.2. Onderzoeksresultaten
Voordat in deze paragraaf de onderzoeksresultaten worden belicht, passeert nog één keer de
onderzoeksvraag met de drie deelvragen de revue. Hierbij wordt nader ingegaan op de relatie
tussen de verschillende analysetechnieken en de verschillende deelvragen: welke specifieke
bijdrage aan de beantwoording van de deelvragen van de verschillende technieken wordt
verwacht. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten besproken per deelvraag.
4.2.1. Van vraagstelling naar resultaten
Deze studie wil schoolleiders inzicht bieden in de verschillen tussen hun zelfbeschrijving en de
manier waarop zij door hun medewerkers worden beschreven, vanuit de achterliggende
gedachte dat dit hen kan helpen om nog beter in te spelen op de behoeften en verwachtingen
van hun medewerkers. Daarnaast wil deze studie bijdragen aan de theorievorming rond
contextuele factoren en werkingsmechanismen die maken dat medewerkers een ander beeld
van de schoolleider hebben dan deze van zichzelf heeft. Om deze doelstellingen te realiseren is
een casestudy opgezet rond de volgende vraagstelling:
In hoeverre verschilt de beschrijving die de schoolleider geeft van de eigen leiderschapsstijl van de
beschrijving die naar voren komt uit gesprekken met medewerkers en welke verklaringen zijn
voor eventuele verschillen te geven?
Deze vraagstelling is uiteengelegd in de volgende deelvragen:
1. Hoe kan de leiderschapsstijl van de schoolleider van een katholieke VO-school in de
Randstad op grond van uitspraken van de schoolleider zelf, worden getypeerd?
2. In hoeverre komt dit type leiderschap overeen met het type leiderschap dat naar voren
komt uit uitspraken van medewerkers van de school?
3. Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor een eventueel verschil tussen het
leiderschapstype dat naar voren komt uit uitspraken van de schoolleider zelf en het
type dat zich aftekent in uitspraken van medewerkers van de school?
De beantwoording van de deelvragen 1 en 2 vindt plaats op basis van de resultaten van de fase
van tekstvoorbereiding en de beschrijvende analyse (de eerste stap in de kritische
discoursanalyse, zie hoofdstuk 3). Voor de beantwoording van deelvraag 3 wordt geput uit de
resultaten van de interpreterende en de verklarende analyse (zie eveneens hoofdstuk 3). Daarbij
moet worden opgemerkt dat enige iteratie heeft plaatsgevonden tussen de interpreterende en
de verklarende analyse om tot de finale bevindingen in deze rapportage te komen. In de
beknopte procesbeschrijving hieronder wordt dit nader toegelicht.
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Tekstvoorbereiding
Tijdens de fase van tekstvoorbereiding zijn alle uitspraken met zeggingskracht21 over het
schoolleiderschap uit de beschikbare data geselecteerd, 298 in totaal waarvan 41 van de
schoolleider zelf en 257 van de overige respondenten. Deze fragmenten konden betrekking
hebben op de manier waarop de school wordt geleid, op de cultuur van de school en ook op de
omgang met de leerlingen. Tot dit laatste werd besloten omdat leerlingen het focuspunt zijn van
het primaire proces van de school en de opvattingen over de omgang met hen verondersteld
wordt zeggingskracht te hebben over hoe de schoolleider zijn missie en visie gestalte geeft.
Vervolgens zijn de geselecteerde uitspraken door middel van codes gerelateerd aan één of meer
dimensies van schoolleiderschap, volgens de FRLT van Avolio en Bass (1991; 2004) en de
uitwerking daarvan volgens Antonakis, Avolio en Sivasubramaniam (2003). Ook zijn ze voorzien
van codes voor het ‘object’ waarop de fragmenten betrekking hebben: de schoolleider, overige
directieleden, de hele directie, een afdeling, een sectie of de hele school. Het coderen van alle
fragmenten in termen van leiderschapsdimensies heeft bijgedragen aan een eerste beeld van de
leiderschapsstijl van de schoolleiding, als referentiekader voor het verdere onderzoek.
Beschrijvende analyse
Tijdens de beschrijvende analyse zijn vervolgens de linguïstische kenmerken van deze uitspraken
minutieus gecodeerd. Daarbij is geprobeerd zo min mogelijk vooruit te lopen op interpretatie en
slechts de linguïstische kenmerken te coderen; immers, deze vormen het aangrijpingspunt van
de beschrijvende analyse.
In het oog springende kenmerken van het taalgebruik van de respondenten en/of hun relatie tot
de school cq. de rector of directie zijn in aparte memo’s opgenomen. Op deze manier is tijdens
de beschrijvende analyse voor alle respondenten een goed gedocumenteerd profiel aangelegd in
termen van taalgebruik, uitdrukkingsvaardigheid en grondhouding ten opzichte van de school.
Reductie van beschikbare data
Van alle 298 uitspraken, die tijdens de fases van tekstvoorbereiding en beschrijvende analyse
werden gecodeerd, zijn alleen de uitspraken die betrekking hebben op de rector en het voltallige
directieteam aan een interpreterende en een verklarende analyse onderworpen. Aan deze
tweede selectie lagen verschillende argumenten ten grondslag.
Het eerste was pragmatisch van aard: de beschrijvende analyse leverde een dusdanige
hoeveelheid data op, dat beperking van het aantal nader te onderzoeken fragmenten nodig
bleek, om bij verdere analyse tot de gewenste zorgvuldigheid en diepgang te komen.
21

Zeggingskracht voor zover deze op dat moment aannemelijk leek. Sommige passages bleken op basis van de
kritische discoursanalyse achteraf minder zeggingskracht te hebben dan aanvankelijk werd gedacht. Daar waar dit
zich voordeed, wordt dit in de analyseresultaten vermeld.
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Het tweede argument school in de aanname dat de stijl van leidinggeven van de rector
doorwerkt in de stijl van leidinggeven van het directieteam als team. Het opereren van het
directieteam zou dus zeggingskracht hebben ten aanzien van het opereren van de schoolleider.
In paragraaf 4.2.3. wordt daar nader op ingegaan.
Het laatste argument kwam voort uit de vaststelling dat respondenten in de beantwoording van
vragen over het reilen en zeilen van de schoolorganisatie gebeurtenissen gemakkelijker leken toe
te toeschrijven aan de directie dan aan de rector. Toeschrijven aan een (directie-)team is
onpersoonlijker dan toeschrijven aan een individu en daardoor ‘veiliger’.
Na de tweede selectie bleven 70 uitspraken over voor de interpreterende en verklarende
analyse, waarvan 26 van de rector over zichzelf, 13 van de overige respondenten over de rector
en 31 van de overige respondenten over de directie. De beantwoording van alle deelvragen is
gebaseerd op de nadere analyse van deze selectie.
Interpreterende analyse
De interpreterende analyse heeft tot doel om op basis van linguïstische analyse en vergelijking
met verwant discours op micro-, meso- en macroniveau de diepere betekenis van uitspraken te
onthullen. Als aangrijpingspunt voor de interpreterende analyse is steeds het handelen van de
rector cq. de directie gehanteerd zoals dat in de uitspraak naar voren komt. Om te komen tot
zorgvuldige interpretatie van de geselecteerde uitspraken zijn tijdens de interpreterende analyse
de overige 228 (298 minus 70) fragmenten uit de eerste selectie gebruikt als vergelijkingsmateriaal en referentiekader. Verwijzingen naar deze fragmenten zijn gecodeerd en voorzien van
een memo met daarin een aanduiding van de vindplaats.
Verklarende analyse
De verklarende analyse reconstrueert de functie van uitspraken in relatie tot de sociale praktijk.
In feite stelt deze analyse de vraag waarom respondenten betekenislagen in hun uitspraken
leggen die niet direct voor de hand liggen. De veronderstelling is dat uitspraken een
performatieve werking hebben, dat wil zeggen dat ze invloed uitoefenen op de sociale praktijk.
Het aangrijpingspunt van deze analyse is niet zozeer het handelen van de rector cq. directie dat
in de uitspraken tot uitdrukking komt, maar de agenda’s die respondenten impliciet hanteren om
invloed uit te oefenen op de sociale praktijk.
Ook tijdens de verklarende analyse op de geselecteerde uitspraken zijn de overige fragmenten
uit de eerste selectie gebruikt als vergelijkingsmateriaal en referentiekader. Net als tijdens de
interpreterende analyse zijn verwijzingen naar deze fragmenten gecodeerd en voorzien van een
memo met daarin een aanduiding van de vindplaats.

68

4.2.2. Het professioneel zelfbeeld van de schoolleider
Deze paragraaf typeert het professioneel zelfbeeld van de schoolleider aan de hand van de FRLT
van Avolio en Bass (1991, 2004) en de uitwerking daarvan volgens Antonakis, Avolio en
Sivasubramaniam (2003) op basis van 26 uitspraken van de schoolleider. Tijdens de fase van
tekstvoorbereiding zijn de uitspraken van de schoolleider gecodeerd naar de leiderschapsdimensies die eruit spreken. Daarbij werden aan uitspraken soms verschillende dimensies
toegekend, aangezien de leiderschapsdimensies elkaar niet uitsluiten (zie paragraaf 2.2.6.).
Uit een systematische analyse van deze coderingen komt het beeld naar voren van een
transformationeel leider. Dit type leiderschap wordt gekenmerkt door een proactieve
leiderschapsstijl waarin empowerment van medewerkers en het dienen van een gezamenlijk
belang centraal staan (Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003). Daarnaast vertoont het
zelfbeeld van de leiderschapsstijl van de schoolleider enkele kenmerken van transactioneel
leiderschap. Dit type stelt zakelijke afspraken, beloning en correctief gedrag centraal (Antonakis,
Avolio & Sivasubramaniam, 2003). De stijl van non-transactioneel leiderschap, met niet-handelen
als belangrijkste kenmerk (Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003), komt in het zelfbeeld
van de schoolleider niet naar voren.
In het onderstaande volgt een gedetailleerde uitwerking met voorbeelden, waarbij omwille van
de privacy naar de schoolleider wordt verwezen met de afkorting P11. Onderstrepingen in de
voorbeelden markeren cruciale woorden of zinsneden; de spelling en interpunctie uit de
transcripten is conform de APA-richtlijnen intact gelaten.
Transformationeel leiderschap
Antonakis, Avolio en Sivasubramaniam (2003) onderscheiden vijf dimensies van transformationeel leiderschap: charisma, ideëel geïnspireerd gedrag, geïnspireerde motivatie, intellectuele
stimulatie van medewerkers en persoonlijke consideratie ten aanzien van medewerkers. Een
uitwerking van de dimensies bevindt zich in de hoofdstukken 2 en 3 van de voorliggende studie
en ook in het codeboek dat als losse bijlage bij studie is bijgevoegd. In de uitspraken van de
schoolleider komen alle vijf dimensies meermaals naar voren, maar er tekenen zich wel accenten
af: vooral de eerste drie dimensies van transformationeel leiderschap zijn in het zelfbeeld van de
rector sterk vertegenwoordigd. De laatste twee dimensies zijn minder prominent aanwezig.
De schoolleider komt uit de uitspraken op de eerste plaats naar voren als een leider met
charismatische eigenschappen. Uit de uitspraken blijkt dat de schoolleider het belangrijk vindt
om het vertrouwen en respect van zijn medewerkers te winnen. Daarom hecht hij veel waarde
aan het vervullen van een rol of voorbeeldfunctie, zoals blijkt uit onderstaande citaten.
In zoverre heb ik natuurlijk ook wel een voorbeeld functie, laat ik het zo maar zeggen. Voortdurend moet je
laten zien dat je dat doel nastreeft en misschien niet zozeer expliciet in allerlei stukjes teksten die je kunt
schrijven, maar je moet wel laten blijken dat je er voor mensen bent. Daarvoor zeg ik ook, de deur staat hier
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altijd open op het moment dat er niets dringends is, laat ik het zo maar even zeggen, en ze kunnen hier
altijd binnen lopen. Dus het betekent ook dat ik overdag bijna niets doe aan mijn werk, want iedereen komt
ook, voor onbenulligheden, maar ook dat moet je dus niet zeggen tegen mensen. Het is ook iets dat ja, bij
wijze van spreken in je systeem gaat zitten en daardoor is het ook nooit af, het is iets wat je meedraagt op
het moment dat je binnenkomt, als ik het tot mijn school mag beperken. En op het moment dat je weggaat.
(P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)
Nu zitten we nog steeds in de kamer van mijn voorganger, want ik heb toen gezegd van oké, mensen
moeten allemaal minder, het moet een tandje anders. Dan kan ik hier niet in luxe meubilair gaan zitten,
omdat ik dat toevallig leuk vind, dus ik doe ook even verder niets, laten we het zo maar even heel simpel
zeggen. Omdat ik vind dat nou ja, dan hebben we het over die agenda of over die uitstraling, dan vind ik
nou ik moet ook die mensen recht in hun ogen kunnen kijken. En ik kan hier een mooi koffiezetapparaat
zetten en mooie luxe stoelen, noem maar op, maar dat doen we nog even niet (… ) Als een voorbeeldfunctie, in dat kader op dat moment. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Een ander aspect van charisma is het schenken van vertrouwen aan individuele medewerkers en
ook betrouwbaar zijn in het contact met hen. Vertrouwen geldt hier als leidende waarde. Op dit
intermenselijke (micro-) niveau weet de schoolleider zich geïnspireerd door zijn christelijke
overtuiging, zo blijkt uit onderstaand citaat.
Heb je naasten lief als jezelf. En dat wil niet zeggen, dat voorbeeld wat ik daarnet ook gaf, dat je alles van de
ander ook moet goed vinden, natuurlijk zijn er regels of kaders en dat vind ik ook wel het mooie van een
katholieke school. Je mag er wel eens een keer een fout maken, ik maak ook weleens fouten, ik maak ook
fouten. Maar ik mag er ook op een gegeven moment op afgerekend worden, zoals ik ook wel eens mensen
er op afreken, maar in principe ben je met elkaar bezig want je hebt die ander, nou ja pathetisch gezegd, je
hebt hem lief (…) Het is een medemens, dan komt het woordje samen weer en vertrouwen en dan komen al
die kernwoorden weer om de hoek kijken. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Een tweede voorbeeld hieronder combineert het sturen op vertrouwen met het vaste
voornemen om steeds het schoolbelang boven zijn eigen belang te stellen. Het schoolbelang
voorop stellen is de derde indicator voor charismatische kwaliteiten.
Vanuit mijn mens-zijn. Wat ik heel erg belangrijk vind en ook dat heb ik net al gezegd, ik heb geen
verborgen agenda, ik probeer open te zijn. Ik probeer betrouwbaar naar mensen te zijn. (…) En ik weet wel
dat er soms gebeurtenissen zijn, want dat is ook wel hier de afgelopen jaren een aantal keer gebeurd, dat
mensen mijn integriteit ter discussie stelden. Dat doet mij pijn, omdat ik ook denk, maar goed die mensen
dachten op dat moment er anders over, dat het ook niet zo was. Dan is het vaak ook het schoolbelang wat
net weer anders is dan het persoonlijk belang, want dat is natuurlijk in een school altijd, maar ik probeer in
ieder geval betrouwbaar te zijn. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Een laatste voorbeeld van de charismatische kwaliteiten van de rector kan worden gevonden in
de ethische afwegingen die hij maakt bij het nemen van besluiten die diep ingrijpen op de
persoonlijke levenssfeer van medewerkers. Onderstaand fragment, dat verwijst naar een
afvloeiingsscenario voor een oudere docent met een alcoholverslaving, getuigt daarvan. Het
persoonlijk belang en het schoolbelang worden hierin beide gewogen.
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Nou, dat is een beetje van hoe ik hem op de rit, nou zonder mezelf op de borst te slaan maar denk ik van, zo
heb ik hem heel gehouden, ik heb de belangen van de school gehad, het heeft geld gekost natuurlijk, maar
die was ik anders misschien kwijt geweest, want hij liep hier niet lallend op school rond, dus je kan hem
ook niet gelijk ontslaan. Hij zat thuis, ik had er niks aan. Dus ik heb zijn belangen behartigd, ik heb de
belangen van de school behartigd, dat heeft extra geld gekost, want ik heb een vervanger moeten zoeken,
ik heb uiteindelijk die kliniek voor het grootste gedeelte laten betalen, zijn medicijnen laten betalen. Maar
uiteindelijk is hij als mens de school uit gegaan. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

De tweede dimensie van transformationeel leiderschap betreft ideëel geïnspireerd gedrag van de
schoolleider. Ook dit komt veelvuldig naar voren in de uitspraken van de schoolleider. Cruciaal is
de mate waarin het handelen van de schoolleider wordt geïnspireerd door hogere idealen.
Deze rector hanteert een religieus geïnspireerd normen- en waardenkader dat op verschillende
manieren terugkomt in het eigen handelen. Dit eerste aspect van ideëel geïnspireerd leiderschap
komt naar voren in de navolgende voorbeelden, waarbij in het eerste voorbeeld ook het
schenken van vertrouwen weer figureert.
Dat is misschien wel wat te extreem of te expliciet gezegd, maar ik realiseer me wel steeds meer dat ik, en
zo expliciet heb ik het denk ik nog nooit gezegd, dat ik ook wel door god gedreven wordt in mijn doen en
laten. Nou eigenlijk waar we het net over hadden. Over dat de ander het vertrouwen geven, samen dingen
tot stand brengen, eigenlijk ja, die dingen. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)
Ja een dienende taak, ik moet met mijn collega’s, directieleden ervoor zorgen en natuurlijk heb je daar
kaders voor, je hebt financiën er enzovoorts voor, maar ik moet er ook voor zorgen dat mensen het hier
naar hun zin hebben. Kijk, ik heb geen productiemiddelen, ik heb geen winst, dus mijn mensen zijn mijn
22
kapitaal. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Een ander aspect van ideëel geïnspireerd handelen is een sterke oriëntatie in het handelen op
een ideële vakinhoudelijke visie en missie voor de school. Dit wordt bevestigd door
onderstaande uitspraken waarin de rector verwijst naar sociaal maatschappelijk engagement als
drijfveer voor zijn handelen naar zijn medewerkers.
Dus je moet mensen, ik zeg maar een beetje kietelen. En dat betekent dat je altijd mensen in hun waarde
moet laten en dat je altijd moet uitstralen dat je het met elkaar doet. (…) Maar in principe als je doelen wilt
bereiken, voor die kinderen ook hè, want dat zit in het derde punt, voor die passie die je voor die leerlingen
23
hebt, dan doe je dat met elkaar. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

22

Een dienende taak wordt hier – op grond van referentiekader van de rector– verstaan als een verwijzing naar
‘dienaar’ in de Bijbelse betekenis van het woord. Dienend leiderschap is daarnaast een terugkerend begrip in de
leiderschapsliteratuur.
23
Het derde punt is overigens een term uit de moderne spiritualiteit, en is het punt in de relatie tussen mensen waar
de dualiteit tussen het individuele belang en het belang van de ander wordt overstegen. Hier wordt het belang
tussen de rector en de medewerkers overstegen door de doeloriëntatie op het geven van goed onderwijs aan de
kinderen.
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Wat is nou mooi aan een school, ik heb het woord net al gebruikt dat je die talenten kunt ontplooien van
kinderen, vandaar die verborgen talenten. Je kan ze wegstoppen in de grond, en dan gaat het nergens heen.
Maar hoe kan je die kinderen zover brengen en daar heb ik al die mensen hier in die school voor nodig. Dus
ondanks het feit dat je met allerlei mappen, dossiers, weet ik veel hoe je ze wilt noemen, allemaal regeltjes
hebt. Uiteindelijk gaat het erom, wat er in die 75 lokalen gebeurt. En daar wil ik die mensen voor prikkelen,
vandaar dat ik bedoel van nou ja, dat is mijn ambitie altijd op een gegeven moment wel geworden. Ik wil
leiding geven aan een school, maar ik heb nooit de illusie gehad, tot op de dag van vandaag niet, dat ik het
alleen kan. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

De derde dimensie van transformationeel leiderschap, de geïnspireerde motivatie van de
schoolleider komt het sterkst naar voren in het zelfbeeld dat hij schetst. Geïnspireerde motivatie
is binnen het bestek van deze studie benaderd als het uitdragen van doelstellingen, visie en
missie, en het voortdurend herhalen van wat belangrijk is binnen de school. Regelmatig verwijst
de rector ernaar dat hij zijn visies met verve uitdraagt. Over de invoering van het nieuwe
taakbeleid (zie paragraaf 4.1.2.) vertelt hij:
Dat was ook zo denk ik, maar goed, als je kan aantonen, en dat kon ik heel goed, wat de noodzaak was om
anders met geld en taken om te gaan en dan neem ik ook mijn verantwoordelijkheid. Dan sta ik daar ook in
die aula om mijn verhaal te houden en dan vertel ik ook waar het op staat en wat de consequenties zijn wat
er gebeurt als we het niet doen. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Een vergelijkbaar voorbeeld van ‘op de barricade staan’ komt terug in onderstaand fragment
over de invoering van laptopklassen (zie eveneens paragraaf 4.1.2.):
En scholing die je er voor inzet en dus die visie die je dan uitdraagt op een gegeven moment en natuurlijk
moet je daarin dan het voortouw voor nemen en dan sta ik daar dan ook, samen met mijn conrector
onderwijs, om te vertellen waarom we dat doen, omdat we denken dat we de school kunnen profileren.
(P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Zoals eerder al bleek wordt deze schoolleider sterk gedreven door een religieuze inspiratie. Dit
komt dan ook veelvuldig terug in zijn spreken over de school. Het schoolmotto verwijst naar de
katholieke identiteit van de school en wordt vaak aangehaald in uitspraken. Daarnaast komt het
schoolmotto terug in de aankleding van de school.
Toen was ook iedereen er en werd er ook ja, gehuild, werden er woorden gesproken en dan zijn dus
mensen niet per se rooms katholiek, maar het is die verbondenheid met elkaar wat zich zo uit in dat motto
van de school en wat ook in ons stiltecentrum heel nadrukkelijk op de muur staat, wat mensen bindt en
wat mensen, ja nou goed ik gebruik dat woord nu al voor de derde keer, begeestert. En dat geldt ook voor
mij. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Een dimensie die veel minder vaak naar voren komt in de uitspraken van de schoolleider is de
vierde dimensie van transformationeel leiderschap, de intellectuele stimulatie door de
schoolleider. Deze dimensie verwijst naar het betrekken van mensen bij de ontwikkeling van visie
en beleid en het delegeren van taken.
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Hieronder twee van de verder schaarse voorbeelden waarin dit aspect naar voren komt.
‘Vertrouwen’ (eerste voorbeeld) is hier overigens niet verstaan als een menselijke waarde, maar
als het toevertrouwen van taken en daarmee ruimte geven aan de persoonlijke behoefte van
mensen om zich te ontwikkelen. Dit tegemoetkomen aan de persoonlijke behoeften van mensen,
wordt gerekend tot de vijfde dimensie van transformationeel leiderschap, de persoonlijke
consideratie (zie onder).
En ik delegeer ook makkelijk en dan niet zozeer om het af te schuiven, maar ik denk ook wel dat je mensen
het vertrouwen moet geven om dingen voor de school, voor elkaar en uiteindelijk voor die leerlingen te
doen. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)
Maar mm, als dingen gebeuren onder verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld een conrector of een
afdelingsleider en dat loopt goed, dan laat ik het ook gaan, maar ik wil wel weten wat er gebeurt, nou ja en
in dat kader ook, laat anderen naar problemen kijken vanuit verschillende gezichtspunten. Ik ben lang niet
op alle punten professional, dus ik laat het ook graag met andere delen (…) (P11, persoonlijke
communicatie, 5 juli 2013)

De dimensie van persoonlijke consideratie van de schoolleider is weer meer prominent aanwezig
in de uitspraken van de schoolleider. Deze dimensie raakt aan benaderbaar zijn en het tonen van
begrip voor persoonlijke omstandigheden. Maar ook aan het adviseren en coachen van
medewerkers en aandacht schenken aan hun persoonlijke behoefte om te ontwikkelen is een
aspect van persoonlijke consideratie. Hieronder eerst twee voorbeelden van het tonen van
begrip. Uit het tweede voorbeeld spreekt overigens ook charisma in de vorm van vertrouwen
schenken.
Mag ik het met een voorbeeld toelichten? Want ik heb drie jaar geleden nu, toen had ik een oudere docent,
die deed het niet heel goed in de klas, maar die had een drankprobleem. Dat wist ik op dat moment niet,
mm, en ik dacht na de kerstvakantie van dat jaar was hij ziek en gebeld en geloof ik dat ik zijn ex-vrouw nog
aan de telefoon had en toen kwam dus naar voren dat hij niet in staat was om les te geven, omdat hij
eenzaam in de kerstvakantie weer aan de borrel geraakt, de weg kwijt was. Toen heb ik tegen hem gezegd
alles goed en wel, maar dit gebeurt mij geen tweede keer meer, want het is exit voor je. Volgende vakantie,
herhaal.(…) Dus ik hem weer, toen duurde het trouwens nog langer voordat hij weer op school was, dus ik
heb hem weer gebeld, uitgenodigd, brieven gestuurd. Je kan het allemaal een beetje voorstellen, maar ik
was ook wel heel erg begaan met die man, want het was ook wel een hele aardige vent. Ik vind het nog
steeds een hele aardige vent en ik wist ook dondersgoed wat de consequenties zouden zijn, want ik had zijn
dossier ondertussen ook eens goed gelezen en toen bleek al, dat hij in het verleden door een andere school
ontslagen was door een drankprobleem. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)
Ik heb anderhalf jaar geprobeerd haar uit de shit te krijgen en steeds beschaamde ze mijn vertrouwen. En
dan komt het woord vertrouwen weer. Ik vind dat je mensen het vertrouwen moet geven om bij wijze van
spreken het beste uit hen te halen en dus ook uit die kinderen. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli
2013)
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De schoolleider komt uit de uitspraken naar voren als iemand die graag bereid is zijn
medewerkers te helpen, en de deur staat dan ook altijd open. Onderstaande voorbeelden raken
aan dit tweede aspect van persoonlijke consideratie. Het eerste verwijst naar een situatie in de
privésfeer waarin de rector zijn eigen dierbaren niet kon geven wat hij zijn medewerkers wel kan
bieden: een luisterend oor. Het tweede verwoordt de ‘open deur’.
Ik wist het gewoon niet, kijk op het moment dat hier een docent komt en die zegt ik ga scheiden, ik noem
maar iets. Dan gaan we kijken en weet je wat, dat los ik niet op, maar dan heb ik wel een idee van hoe we er
samen over kunnen praten en dat wist ik niet (…) Even geen woorden, dan ben je even, nou ja bijna ten
einde raad. Terwijl je tegelijkertijd, dat is dus het vreemde op zo’n schoolsituatie met een heleboel van
dingen die toch ook wel met personen te maken hebben die, daar help je mensen bij en probeer je een
richting aan te geven, een weg aan te geven, je probeert mensen te bemoedigen. (P11, persoonlijke
communicatie, 5 juli 2013)
Daarvoor zeg ik ook, de deur staat hier altijd open op het moment dat er niets dringends is, laat ik het zo
maar even zeggen, en ze kunnen hier altijd binnen lopen. Dus het betekent ook dat ik overdag bijna niets
doe aan mijn werk, want iedereen komt ook, voor onbenulligheden, maar ook dat moet je dus niet zeggen
tegen mensen. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Het aspect van coachen, beroepsmatig adviseren en tegemoet komen aan de persoonlijke
ontwikkelingsbehoefte van medewerkers komt minder sterk in de uitspraken naar voren.
Hieronder het enige citaat, dat een verwijzing in die richting bevat, zoals al eerder werd
aangehaald bij de voorbeelden van intellectuele stimulatie.
Het onderscheid tussen intellectuele stimulatie en persoonlijke consideratie is subtiel. Bij
intellectuele stimulatie gaat het initiatief uit van de schoolleider; bij persoonlijke consideratie
komt de schoolleider tegemoet aan een vraag of behoefte van de medewerker.
En ik delegeer ook makkelijk en dan niet zozeer om het af te schuiven, maar ik denk ook wel dat je mensen
het vertrouwen moet geven om dingen voor de school, voor elkaar en uiteindelijk voor die leerlingen te
doen. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Transactioneel leiderschap
De transactioneel leider motiveert zijn medewerkers door middel van belonend en correctief
gedrag. Daarbij gaat dit type leider uit van helder geformuleerde doelen en zakelijke afspraken
die met medewerkers worden gemaakt (Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003). Antonakis,
Avolio en Sivasubramaniam (2003) onderscheiden drie dimensies van transactioneel leiderschap:
belonend gedrag van de schoolleider, actief management-bij-uitzondering en passief
management bij uitzondering. Op grond van de uitspraken van de schoolleider kan deze eerder
als transformationeel dan als transactioneel worden getypeerd. En hoewel het aantal
verwijzingen naar transactioneel leiderschap beperkt is, tekent zich ook hier een verbijzondering
af naar de verschillende dimensies.
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De eerste dimensie van transactioneel leiderschap is belonend gedrag van de leider. Deze
dimensie komt slechts zijdelings in de uitspraken van de rector naar voren. Het meest expliciet is
hij in onderstaand citaat:
Twijfel ik geen moment aan, maar ik vind ook wel dat je mensen moet waarderen wanneer doelen bereikt
zijn. Dus de klop op de schouder is denk ik in een schoolorganisatie heel erg van belang (…)
(P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Meer prominent aanwezig zijn verwijzingen naar de tweede dimensie van transactioneel
leiderschap. Deze is hier naar Antonakis, Avolio en Sivasubramaniam (2003) vertaald als actief
management-bij-uitzondering. Van deze dimensie is sprake als blijkt dat de schoolleider alert is
op het behalen van doelstellingen en kwaliteitseisen. Interventies van de schoolleider maken
onderdeel uit van deze dimensie. Hieronder enkele passages waarin dit naar voren komt.
Opvallend is de toonzetting en woordkeuze in deze fragmenten.
En dat betekent niet dat ik wegloop voor vervelende beslissingen, want ik heb er deze week eentje
uitgeflikkerd, zonder ook maar enige scrupules bij te hebben, omdat ik vond dat ik helemaal gelijk had. Ook
al wist ik hoe rot haar situatie was, gewoon hup weg wezen, nooit meer hier op deze school komen. We
zoeken het wel uit voor de rechtbank. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)
Nou, ik heb toen beroeppsychologisch [sic!] veel omgegooid, dat betekent dat er veel harder gewerkt moet
worden, laat ik het zo maar plat even zeggen en dat is niet altijd in goede aarde gevallen. Het was ook wel
makkelijk om te verkopen, want gingen we niet die kant op, dan viel de school, heel zwart wit, om.
(P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Het zal na bovenstaande passages weinig verbazing wekken dat de schoolleider zichzelf niet erg
afficheert met de derde dimensie van transactioneel leiderschap, naar Antonakis, Avolio en
Sivasubramaniam (2003) vertaald als passief- management-bij-uitzondering. Hiervan is sprake als
uit uitspraken van de schoolleider blijkt, dat de schoolleider slechts ingrijpt wanneer blijkt dat
medewerkers niet de medewerking verlenen die van ze wordt verwacht of wanneer er fouten
zijn gemaakt. Hieronder de enige verwijzing in het transcript, die echter suggereert dat de rector
vanuit een zeer ‘ontspannen’ grondhouding zijn medewerkers aanstuurt.
Nou, dat zou wel eens gebeuren dat ik moet ingrijpen, maar ik probeer ook die verantwoordelijkheid heel
lang bij de anderen te laten liggen. Kijk, en natuurlijk we hebben het er net over gehad, ik loop niet weg
voor onregelmatigheden, fout en afwijkingen van de standaard, maar het is niet mijn eerste prioriteit.
(P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)
Non-transactioneel laissez-faire leiderschap

Dit is het derde leiderschapstype volgens Antonakis, Avolio en Sivasubramaniam (2003). Leiders
die aan dit type voldoen hebben als belangrijkste kenmerk dat ze niet of nauwelijks hun
medewerkers of het transactionele proces sturen.
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Dit type leiderschap kan worden herkend aan uitspraken van de schoolleider waaruit blijkt dat
deze geen besluiten neemt, geen verantwoordelijkheden draagt, en zijn of haar autoriteit niet
laat gelden. Dit type uitspraken is in het interviewtranscript van de schoolleider niet gevonden.
Tot besluit
Bovenstaande analyse typeert de schoolleider in termen van dimensies van leiderschap. Maar
hoe kan deze typering in dimensies worden vertaald naar een genuanceerd totaalbeeld van deze
leider? Hieronder volgt een beknopte profielschets, welke ook heeft meegewogen in de
interpretatie en verklaring van de verschillende uitspraken in paragraaf 4.2.5.24 Een profielschets
als deze kan tijdens het analyseren helpen om enerzijds de nuance in en anderzijds het overzicht
op sociale dynamieken te behouden. De werking is vergelijkbaar met die van de respondentprofielen die werden aangemaakt tijdens de beschrijvende analyse om de nuance te bewaren in
de duiding van de uitspraken en niet ‘blind’ te varen op het eigen linguïstisch referentiekader van
de onderzoeker.
De schoolleider in deze studie is een selfmade man met veel ambitie. Deze school is de tweede
school die hij leidt. Het is een man met een sterk geïnspireerde visie op onderwijs en op het reilen
en zeilen van de school. In het uitdragen van deze visie ligt zijn kracht. Dit domein deelt hij met
zijn collega-directieleden, maar dat hij een fors stempel drukt op de koers van de school staat
buiten kijf. Soms ontstaat de indruk dat het betrekken van medewerkers daarbij, meer een lastige
verplichting is dan een verrijking. Deze rector is een religieus mens, en de religieuze overtuiging is
in zijn dagelijks handelen altijd op de achtergrond aanwezig. Hij schenkt zijn medewerkers
vertrouwen en respect en verwacht dat ook terug. Ook is hij betrokken op de medewerkers die in
moeilijke persoonlijke omstandigheden verkeren en biedt hij hen graag een luisterend oor. En hij
probeert de religieuze identiteit van de school op de kaart te zetten. Tegelijkertijd deinst hij er
niet voor terug om fors te interveniëren wanneer de situatie dat vergt. In krachttermen vertelt hij
over de invoering van een nieuw taakbeleid en het ontslag op staande voet van een
medewerkster. Enig narcisme is hem daarbij niet vreemd: hij profileert zich graag als een sterke
leider.
4.2.3. Het beeld dat medewerkers van de schoolleider hebben
Om het beeld te benaderen dat de medewerkers hebben van de schoolleider zijn de transcripten
van interviews met 10 medewerkers geanalyseerd op uitspraken die relateren aan de
leiderschapsstijl volgens de FRLT van Avolio en Bass (1991, 2004) en de uitwerking daarvan in
een studie van Antonakis, Avolio en Sivasubramaniam (2003).

24

Fairclough (2001) wijst er met klem op dat de onderzoeker onvermijdelijk het eigen referentiekader inbrengt bij
de interpretatie en verklaring van uitspraken van derden. Hier is gekozen om het opgebouwde beeld van de
schoolleider dat het eigen referentiekader kleurt, te expliciteren om bias zoveel mogelijk te beperken.

76

Doordat de leiderschapsstijl van de schoolleider slechts impliciet aan de orde kwam in het
interviewprotocol dat aan deze studie ten grondslag lag (zie bijlage 1), was het aantal uitspraken
dat de schoolleider direct adresseerde beperkt: 13 in totaal. Om toch een goed beeld te krijgen
van de wijze waarop de medewerkers de schoolleider percipiëren, zijn daarnaast 31 uitspraken
geanalyseerd die de directie betreffen. De argumenten en veronderstellingen die deze keuze ten
grondslag lagen, kwamen eerder aan bod (paragraaf 4.2.1.).
Voorafgaand aan de analyse waarvan deze paragraaf de resultaten bespreekt, zijn de uitspraken
van de medewerkers over de schoolleider vergeleken met de uitspraken over de directie. Na
correctie voor het verschil in aantal (verhouding 13:31) blijkt het beeld consistent naar
leiderschapstype en naar dimensie, echter met twee in het oog springende afwijkingen. In de
directe uitspraken over de schoolleider komt de dimensie geïnspireerde motivatie behorend bij
transformationeel leiderschap veel sterker naar voren dan in (als indirect aangemerkte) de
uitspraken over de totale directie. Verder wordt aan de directie, in tegenstelling tot de
schoolleider, passief management-bij-uitzondering toegeschreven. Beide aspecten worden bij de
bespreking van de dimensies nader belicht.
Uit de uitspraken van medewerkers ontstaat het beeld van een transformationeel schoolleider,
die zich tevens bedient van een transactioneel repertoire. De dimensie charisma van de
transformationele leiderschapsstijl komt niet duidelijk naar voren en de dimensie belonend
gedrag van de transactionele leiderschapsstijl ontbreekt. De schoolleider voldoet volgens de
medewerkers evenmin aan het non-transactioneel leiderschapstype.
In het onderstaande worden de bevindingen ten aanzien van de schoolleider en de directie
steeds samen behandeld. Bij elke dimensie worden enkele voorbeelden van uitspraken die direct
de schoolleider adresseren aangehaald, maar ook voorbeelden die betrekking hebben op de
totale directie. Omwille van de privacy van de respondenten, worden deze aangeduid met de
afkortingen P1 tot en met P10. Onderstrepingen in de voorbeelden zijn van de hand van de
onderzoeker om cruciale woorden of zinsneden te markeren; de spelling en interpunctie uit de
transcripten is conform de APA-richtlijnen intact gelaten.
Transformationeel leiderschap
Van de vijf dimensies van transformationeel leiderschap zijn de charismatische kwaliteiten,
afgaand op de uitspraken van de medewerkers, het minst sterk ontwikkeld. In de directe
uitspraken over de schoolleider komt charisma niet naar voren. In de uitspraken over de directie
wel, zij het in zeer bescheiden mate. Onderstaande passage geeft antwoord op de vraag welke
visie wordt gehanteerd op de omgang met leerlingen.
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Aangenomen is dat de respondent met gebruik van het woord ‘ze’ verwijst naar de directie. De
zinsnede ‘in zijn waarde gelaten worden’ verwijst naar het verlenen en verwerven van respect.
Ik denk om te beginnen dat ze vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen en in zijn waarde gelaten
moet worden. Daarnaast moet iedereen geholpen worden bij het onderwijsleerproces. Maar zo één, twee,
drie kan ik er niet mijn vinger op leggen. Het wordt denk ik niet zo uitgesproken. (P10, 13 november 2012)

Ten aanzien van de charismatische dimensie moet volledigheidshalve worden vermeld dat één
uitspraak die de schoolleider adresseert, tijdens het coderen werd aangemerkt als noncharismatisch. Dat is de uitspraak hieronder. Het vertrouwen van de respondent in de schoolleider is geschaad bij de invoering van het nieuwe taakbeleid en hij zegt dat ook collega’s van
hem het gevoel hebben dat ze ‘voor de gek gehouden’ zijn (R1, persoonlijke communicatie, 12
november 2012). In de laatste zin van het fragment, wordt deze uitspraak afgezwakt, maar met
weinig overtuiging. Deze uitspraak wijst op afwezigheid van charisma in termen van Antonakis,
Avolio en Sivasubramaniam (2003), en is meegewogen in de analyse.25
De meesten die ik spreek die herkennen het sowieso wel. Maar het is natuurlijk de vraag of ze het
herkennen omdat ik het zeg, of dat ze het herkennen omdat ze het zelf ook bedacht hadden. Dus dat vind ik
altijd een beetje… weet je. Maar als je het er met sommige collega's over hebt, dan merk je toch echt wel
dat ze dat ook echt wel zelf zo ervaren en die voelen zich dan ook voor de gek gehouden. Maar dat soort
dingen dat ebt ook wel weg hoor. Maar dat is ook wel grappig, dat je het vraagt nu, ik denk dat dat niet iets
is dat nu nog heel erg speelt, maar omdat je vraagt van: maak zo'n… van 2008 tot nu toen kwam die in een
keer bij mij ook weer boven. (P1, persoonlijke communicatie, 12 november 2012)

De tweede dimensie van transformationeel leiderschap, het ideëel geïnspireerd handelen, komt
sterk naar voren in de uitspraken van de medewerkers. Ze schrijven deze kwaliteit vrijwel
evenredig toe aan de schoolleider en de directie. Hieronder volgen enkele voorbeelden waaruit
het beeld ontstaat dat het handelen van de schoolleider wordt geïnspireerd door hogere idealen
op onderwijskundig, sociaal-maatschappelijk en religieus gebied.
Ik denk wel dat wij mm, ja, ik denk wel dat er aandacht aan wordt besteed aan hoe mensen binnenkomen,
dat er aandacht wordt besteed aan hoe mensen binnen willen komen [sic!] en dat ze gezien worden en dat
ze welkom geheten worden. Ik denk dat het een bewuste keuze is. (…) [Naam conrector] vermeldt in zijn
speech en trouwens ook [naam rector] dat we veel waarde hechten aan hoe we met elkaar omgaan. Een
stukje identiteit komt naar voren dat wij een open katholieke school zijn, dat wij open staan voor mm, alle
geloofsovertuigingen, dat we staan voor goed onderwijs, maar ook staan voor ontwikkelen in de
maatschappij. (P2, persoonlijke communicatie, 13 november 2012)
We hebben een lerarenprobleem. We moeten dat structureel aanpakken. De rector heeft gezegd dat ze
echt willen werken aan de leraar die binnenkomt. Dan kun je iemand opleiden zoals hij bij ons hoort te zijn.
Dus dat hoort bij mij allemaal bij hoog niveau bewaken, dat ontwikkelen. (P9, persoonlijke communicatie,
13 november 2012)

25

Hiervoor werd een aparte code aangemaakt, zie codeboek, paragraaf 3.2.1.
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Dat is geen themaviering, dat is zuiver om het schooljaar op te starten. (…) En dat was dit jaar voor het eerst
en dat was ook heel mooi, dat heeft [naam rector] georganiseerd, [naam en achternaam rector]. (…) Er was
ook een voorganger. Het was zuiver een soortement van woord en gebedsviering. (P8, persoonlijke
communicatie, 13 november 2012)

Een veelzijdige inspiratie komt ook naar voren in de uitspraken over de directie, maar het valt op
dat hier de religieuze inspiratie de boventoon voert. Hieronder fragmenten die het onderwijskundig geëngageerd en het religieus geïnspireerd handelen illustreren.
Mm, in ieder geval goed opgeleide docenten, dus daar wordt nu wel heel streng opgelet. Veel
beoordelingen, het is een moeilijk proces om bijvoorbeeld een lc of een ld functie te krijgen, daar zijn ze
heel erg streng op, mm. Goed onderwijs vinden ze volgens mij ook inderdaad op het moment dat je mm, ja,
zorgt dat je dat de leerlingen op een goede manier overgaan, dus wel mm, niet te makkelijk toetsen of dat
soort dingen echt wel op een hoog niveau zorgen dat de leerlingen dat als ze overgaan naar het volgende
jaar dat ze dan ook echt het goede niveau hebben bereikt. (P5, persoonlijke communicatie, 12 november
2012)
Je hebt [naam mededelingenblad], je hebt gewoon een duidelijk blad naar ouders toe van goh hier staan we
voor en dit doen we, maar qua acties heb je ook heel vaak dat we sponsorlopen en dat soort dingen. Dus
wel dat je als [naam school] inzet voor iets. Volgens mij had het ook, er werd geld gedoneerd voor het
ziekenhuis of zoiets, dus daar zie je wel acties in dat ze zeggen van goh we zijn begaan met onze medemens
en we willen ons daar ook voor inzetten. Dat ze zeggen van wij willen de leerlingen dat ook meegeven dat
ze zich daarvoor gaan inzetten. (…) [Gevraagd naar de initiatiefnemers van dergelijke acties] (…) Ik ga er
vanuit dat het vanuit de directie is maar dat durf ik niet met 100 procent zekerheid te zeggen. Of de
identiteitscommissie. (P5, persoonlijke communicatie, 12 november 2012)
Dat wordt altijd wel verteld op het moment dat men gaat solliciteren en bij de aanname. Niet zozeer o we
zijn een katholieke school, dus. Maar wel van we staan ergens voor, we zijn een katholieke school, we
dragen het op die manier uit. Het is meer informatief dat het verteld wordt. Als je een sollicitant hebt dan
wordt natuurlijk het één en ander verteld over wie we zijn als school, maar dan wordt dat stuk altijd wel
meegenomen, althans bij de gesprekken waar ik bij was. Ik neem aan dat het gewoon beleid is, het
management. (P6, persoonlijke communicatie, 12 november 2012)

De geïnspireerde motivatie van de schoolleider is een andere dimensie die sterk naar voren komt
in de uitspraken van de medewerkers. Vooral in de directe uitspraken over de schoolleider komt
deze dimensie relatief veel voor. Behalve het uitdragen van doelstellingen, visie en missie, wordt
ook het uitstralen van optimisme dat doelstellingen gehaald kunnen worden onder geïnspireerde
motivatie begrepen. Hieronder volgt allereerst een citaat waaruit het optimisme van de
schoolleider spreekt, en daarna twee citaten die refereren aan de religieuze inspiratie.
Een van de weinige dingen waar ik het met [naam rector] wel eens over oneens ben is dat hij zegt: ‘Als een
collega het hier niet redt, redt hij het nergens.’ (P3, persoonlijke communicatie, 13 november 2012)
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Nou we hebben allerlei van die boekjes die dit jaar uitkomen en daar staat iets over de identiteit in en wat
hij [rector] vaak noemt. Volgens mij hangt er bij de rector een mooie foto van [naam katholieke geestelijke]
en nog wat uitspraken van hem hangen her en der, dus mm. (P4, persoonlijke communicatie, 12 november
2012)
Ik denk, ik ben zelf ook katholiek opgevoed, dus ik kan wel aardig vergelijken ook daarin. En ik vind wel dat
de grondslag katholiek is. Ja, dat merk ik soms in uitspraken van de rector. (P6, persoonlijke communicatie,
12 november 2012)

In de uitspraken over de directie komt de geïnspireerde motivatie relatief minder vaak voor. Een
reden zou kunnen zijn dat de beide conrectoren met wie de rector het directieteam vormt,
minder spreken over hogere idealen dan de rector. De conrector Onderwijszaken participeerde
in het onderzoek als één van de medewerkers (respondent P3). Uit een analyse van zijn
uitspraken blijkt inderdaad dat deze conrector weinig spreekt vanuit ideële motivatie. Maar op
de overige dimensies van transformationeel (en transactioneel) leiderschap laten de uitspraken
een beeld zien dat erg lijkt op dat van de rector, inclusief het ideëel geïnspireerd handelen. Dit
kan het afwijkend beeld op deze specifieke dimensie mogelijk verklaren. Na correctie voor het
aandeel van uitspraken over de totale directie, komen de resultaten voor deze dimensie overeen
met de uitspraken van de rector.
Hierna volgen ter nog enkele uitspraken van de medewerkers over de ideële motivatie van de
directie. Het valt op dat ook hier de religieuze inspiratie regelmatig wordt genoemd.
Ja en ook wel in die zin er wordt wel heel veel met themavieringen gedaan en mm, dus ook wel die nadruk
op dat ze zeggen van bij goed onderwijs hoort ook nog wel, dat is die inslag om het zo maar eens te
zeggen, we vinden wel dat je daar ook iets van kennis over moet hebben en dat hoort volgens deze school
26
ook bij het onderwijs als basis daar van. (P5, persoonlijke communicatie, 12 november 2012)
Nou, soms, volgens mij wel eens in algemene bewoordingen. Dat er wordt gezegd van mm, moeten we wel
vanuit gaan dat wij een open katholieke school zijn en dat iedereen recht heeft op, enzovoorts. Dat wordt
zo wel eens, tussendoor wel eens, in de mededelingen genoemd. (P4, persoonlijke communicatie,
27
12 november 2012)
Nou in ieder geval hebben ze wel een visie op goed onderwijs, want ze willen gewoon goed onderwijs
leveren. Dat is eigenlijk de visie vind ik. Dat proberen ze op hun manier te doen, dat heeft het beleid, het
management, heeft daar een beleid in uitgestippeld.
En ja, daar bedoel ik dus mee dat het klassikale benadrukt wordt en dat kan je natuurlijk op allerlei
manieren doen. Maar in ieder geval is het beleid dat er goed onderwijs moet zijn. (P6, persoonlijke
communicatie, 12 november 2012)

26
27

Het woord ‘inslag’ verwijst hier naar de katholieke identiteit van de school.
De respondent gebruik hier een passieve zin om het spreken van de directie (in mededelingen) aan te duiden.
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De vierde dimensie van transformationeel leiderschap die betrekkelijk vaak naar voren komt in
de uitspraken van medewerkers is de intellectuele stimulatie door de schoolleider. Deze dimensie
verwijst naar initiatieven van de schoolleider om medewerkers te betrekken bij de ontwikkeling
van visie en beleid, taken aan hen te delegeren en hen daartoe op te leiden.28
Ik denk, eh, de communicatie in het onderwijs is heel erg kort. Ik heb nu een boekje gekregen en ik wil dat
aan de rector geven, nou dat is gemakkelijk. In de pauze zijn ze in een docentenkamer, dus communicatie
moet kort zijn. Ik zie hem ook bij de conciërges een praatje maken. Maar op een gegeven moment krijg je
het traject. Vier havo is bij ons dan een probleemgroep en dan komen docenten en mentoren bij elkaar en
zeggen we: ‘In vier havo loopt het niet.’ Enige tijd geleden, tot twee, drie jaar geleden gingen we gewoon
samen zitten en kijken wat er was, waarom is dit zo. En dat gaat dan verder. (P9, persoonlijke
29
communicatie, 13 november 2012)
De rector heeft gezegd dat ze echt willen werken aan de leraar die binnenkomt. Dan kun je iemand
opleiden zoals hij bij ons hoort te zijn. Dus dat hoort bij mij allemaal bij hoog niveau bewaken, dat
ontwikkelen. (P9, persoonlijke communicatie, 13 november 2012)

In de uitspraken over de directie wordt voornamelijk verwezen naar de overleg- en
inspraakstructuren die medewerkers in staat stellen het beleid van de school te beïnvloeden,
zoals blijkt uit de voorbeelden hierna, die beide betrekking hebben op de visieontwikkeling
binnen de school.
Ze komen gestructureerd aan de orde, de onderwijsraad, medezeggenschapsraad. De
klasseraadvergaderingen. Dan wordt vervolgens in de secties overlegd, dat is het grote probleem. Hoe
bewaak je de goede communicatie. Het is erg lastig om iedereen dezelfde kant op de krijgen. Daarvoor
worden trajecten gevoerd. Wat ik herken bij de schoolleiding zijn ze bezig om langere trajecten op te
zetten. Ze kijken waar we wie bij kunnen betrekken (P9, persoonlijke communicatie, 13 november 2012)
Nou die gaan wel van bovenuit. Ja. Ik denk het wel, dat wil niet zeggen dat individuen daar helemaal geen
rol in kunnen spelen maar die geven het meestal aan het kd. En het kd. [Interviewer: En het kd dat is?]
Kern directie. (…) Die bespreken dat en die zetten dat er dan in als het zelf van belang is. Nou, er zijn
mensen ook, die zeggen van ja, ik vind toch dat het er in moet en mm, onderzoekt de kern directie en die
zegt van nou ja, dit vinden we niet zo heel belangrijk, maar dan gebeurt dat toch. Er zijn allerlei geledingen
waarvoor je terecht kunt. (P4, persoonlijke communicatie, 12 november 2012)

Twee maal werd gecodeerd dat er géén sprake is van intellectuele stimulatie.30 In beide gevallen
betrof het uitspraken van de medewerkers over de voltallige directie. De eerste uitspraak bevat
verholen kritiek op de directie. De tweede, van dezelfde respondent, stelt onomwonden dat er
wel vragen kunnen worden gesteld over nieuw beleid, maar pas nadat de directie heeft beslist.

28

Indien er sprake is van het opleiden van medewerkers omdat deze zelf aangeven daar behoefte aan te hebben, is
is dat gecodeerd als ‘persoonlijke consideratie’.
29
Het ‘traject’ is jargon en verwijst naar de overlegrondes die plaatsvinden wanneer beleid wordt geëvalueerd,
bijgesteld of ingevoerd.
30
Hiervoor werd een aparte code aangemaakt. Zie paragraaf 3.2.1. van het codeboek.

81

Mogelijk kunnen juist in deze uitspraken factoren worden gevonden die een antwoord vormen
op de vraag naar de oorzaak van verschillen in perceptie. In paragraaf 4.2.5. wordt dit nader
onderzocht.
Nou ja, wat wel belangrijk is bij een school, niet zozeer alleen voor ons, maar elke school is wie staan er aan
de top in de leiding, want dat zijn toch wel de mensen die heel erg de uitstraling ook bepalen. En dan
bedoel ik natuurlijk de rector, die verandert vaak elke vijf jaar, maar toch ook wel de mensen daaronder de
conrector, hoeveel vrijheid en visie hebben die? Mm, waardoor iedereen kan gedijen zoals het zou moeten.
En als ik nu zo terug kijk naar al die jaren dan zie ik wel dat dat wel zijn stempel kan drukken op een school.
Dat het best wel, misschien wel meer dan wij beseffen, invloed heeft in hoe, en dan denk ik zeker aan
ideeën enzovoort dat de conrectoren daar best wel een stempel op hebben, dat op het moment dat zij
dingen negatief benaderen of wat, dat je mensen heel gauw dood maakt, of niet gezien of noem het op,
hoe je het wilt noemen. Waardoor er natuurlijk een spiraal kan komen de verkeerde kant op. (P6,
persoonlijke communicatie, 12 november 2012).
Ik hoor natuurlijk wel van alles, maar dat zijn natuurlijk wel de momenten dat die gesprekken kunnen
plaatsvinden. Sowieso als er iets nieuws is, dan zou dat in of een mentorenvergadering besproken worden
of groter, als dan alle docenten bij elkaar zitten. Dan kan je er altijd vragen over stellen. En dat zijn dingen
die de leiding wel bepaald heeft, dus daar kan je altijd vragen over stellen waarom of zo, dat is geen
probleem. Maar ze zijn al wel beslist. (P6, persoonlijke communicatie, 12 november 2012).

De vijfde dimensie van transformationeel leiderschap is persoonlijke consideratie. Deze bestaat
uit de persoonlijke aandacht voor medewerkers, naar ze luisteren en handelen vanuit begrip
voor hun persoonlijke omstandigheden of wensen. Deze dimensie komt opvallend weinig terug
in de uitspraken van de medewerkers. Over de schoolleider wordt uitsluitend aangehaald dat hij
wel eens een praatje maakt bij de conciërge. Van de uitspraken over de directie volgen hieronder
twee voorbeelden. Het eerste refereert aan de katholieke identiteit en geeft aan dat individuele
medewerkers daar een eigen invulling aan kunnen geven aangezien velen niet-gelovig zijn. Het
tweede fragment getuigt van accurate nazorg na de zelfdoding van een leerling. In dat fragment
verwijst het woord ‘ze’ naar de directie.
Nou dit is een rooms katholieke school, nou dan zou je er van uit moeten gaan dat iedereen de rooms
katholieke identiteit voor staat, maar dat is natuurlijk niet zo (…) En bij activiteiten wordt dat ook zo
gestuurd, of gestuurd, dan kan iedereen zijn ding. (P4, persoonlijke communicatie, 12 november 2012).
Want ik ben heel naïef, op dat gebied, ik dacht van: ieder kind groeit heel leuk op. Totdat je hier een paar
jaar werkt, dan weet je dat dat niet zo is. Maar ik had die behoefte heel sterk. En ik merk aan mezelf dat ik
nog wel graag zo'n dag zou willen hebben dat je zegt tegen jezelf: goh, ik pak die workshop, ik pak die
workshop, of ik pak die workshop. Maar op dit moment had ik heel veel behoefte aan deze workshop. En
[naam afdelingsleider] die is later nog naar mij toe gekomen van: we weten hoe heftig het is geweest.
(…) Voor mij betekent dat: ze hebben het gezien, je hoeft het niet alleen te doen. (…) Dat en dat ze daar dan
zo op inspringen met die workshops, dan weten ze dat daar nood is. (P8, persoonlijke correspondentie, 13
november 2012)

82

Ten aanzien van deze laatste dimensie van transformationeel leiderschap moet tenslotte worden
opgemerkt dat één maal werd gecodeerd dat persoonlijke consideratie ontbrak.31 De aanleiding
hiervoor was onderstaand fragment, waarin verholen kritiek wordt geuit op het gebrek aan tact
in de manier waarop de directie met haar medewerkers communiceert. Het gebruik van het
woord ‘ze’ verwijst naar de directie.
Er zijn bepaalde visies die zij hebben die ze doorvoeren, mm, waarvan ik denk prima als je er achter staat,
maar hou ook rekening met de mensen met wie je daar over praat. Die daar misschien niet achter staan,
niet dat je die niet de ruimte moet geven om dat zij die visies niet hoeven te doen of zo, maar je kan
mensen kwetsen op de manier waarop je dingen uitspreekt en dat heeft alles met communicatie te maken.
(P6, persoonlijke communicatie, 12 november 2012).

Transactioneel leiderschap
Transactioneel leiderschap concentreert zich op het formuleren van doelstellingen en afspraken
met medewerkers over het behalen daarvan. Belonen en corrigeren vormen het instrumentarium van de transactioneel leider (Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003). De mate
waarin deze beide instrumenten inzet, bepaalt welke dimensie domineert in zijn leiderschapsstijl.
Hieronder komen de drie dimensies van transactioneel leiderschap aan bod in relatie tot de
uitspraken van de medewerkers over de schoolleider en de directie.
De eerste dimensie van transactioneel leiderschap is die van het belonen. Deze wordt door de
medewerkers niet genoemd in de uitspraken over de schoolleider of de directie. Echter, de
tweede dimensie, namelijk die van actief management-bij-uitzondering, komt wel terug in de
uitspraken. In de uitspraken over de schoolleider werd het volgende fragment gevonden:
Nou eigenlijk kwam het erop neer: er kwam een nieuwe rector, die kwam tegelijk met mij binnen.
Op zich had ik zoiets van nou… goed gevoel bij. En nu ook wel weer hoor. Maar… en op het moment dat ik
hier een jaar zat, toen kwam het verhaal van de krimp hier op school. Dat het leerlingenaantal ongelooflijk
was teruggelopen. In 1 jaar. Ik geloof 2 klassen minder en dat is best veel.(…) En toen… nou kwam het
verhaal van: er moeten mensen uit. En toen was er voor mijn gevoel… en later bleek dat ook wel zo te zijn,
paniekvoetbal gespeeld. Want er werden contracten niet verlengd en er gingen natuurlijk mensen zelf op
zoek naar een baan. (P1, persoonlijke correspondentie, 12 november 2013).

Twee voorbeelden van uitspraken die betrekking hebben op de directie relateren aan het
handhaven van het kwaliteitsniveau van de school en aan het beschermen van de religieuze
identiteit:
Mm, in ieder geval goed opgeleide docenten, dus daar wordt nu wel heel streng opgelet. Veel
beoordelingen, het is een moeilijk proces om bijvoorbeeld een lc of een ld functie te krijgen, daar zijn ze
heel erg streng op, mm. (P5, persoonlijke correspondentie, 12 november 2013).

31

Hiervoor werd een aparte code aangemaakt. Zie paragraaf 3.2.1. van het codeboek.
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Nog even terug op de hoofddoekjes. Want we hebben op een gegeven moment wel paal en perk gezet, niet
op die hoofddoekjes, maar we hadden wel een groep leerlingen binnen die in het stiltecentrum een
gebedskleedje uitrolden. En daarvan hebben we gezegd: ‘Dat is niet de bedoeling.’ Je houdt hier geen
gebedsviering of gebedsmomenten binnen de school. Dat past niet bij onze identiteit, dat willen we niet.
(P3, persoonlijke correspondentie, 13 november 2012).

Non-transactioneel laissez-faire leiderschap
Het non-transactioneel laissez-faire-type leiderschap tenslotte, dat staat voor niet handelen,
komt in de uitspraken van medewerkers over de rector niet terug. In de uitspraken over de
directie komt dit type leiderschap wel een paar keer naar voren. Hieronder twee voorbeelden.
Het gebruik van de passief in het eerste fragment verwijst naar de directie. Hetzelfde geldt voor
het gebruik van ‘ze’ in het tweede fragment.
Nou dat is volgens mij is het een jaar geleden, daar is een vraagteken bijgezet. Nou ik zit dan in de goede
doelen actie, hè je moet wat over hebben voor je medemens en dan allemaal keurig in de maand mei,
wordt dat uitgevoerd. Dus daar schrijf je een mooi stukje over, dat doe ik dan meestal en ja hè met waarom
je mee zou kunnen doen aan de goede doelen actie en dit en dat, maar ja, ja, ik heb ook wel eens het
gevoel dat het daar dan ook wel een beetje bij bleef. (P4, persoonlijke correspondentie, 12 november 2014)
Ze proberen, er zijn allerlei principes in het onderwijs, bijvoorbeeld de ‘half niet centraal regel’, dat je
maximaal de helft van de les als docent aan het woord bent en de andere helft moeten leerlingen zelf
werken. Half niet centraal als klas bezig. Daar vindt de school dat nog te weinig aandacht aan is besteed.
Dat is iets dat ze ambiëren en nog niet volbracht hebben. (P10, persoonlijke correspondentie, 13 november
2014)

De zeggingskracht van beide uitspraken is beperkt omdat ze hele directie adresseren en verder
niet bevestigd worden in overige uitspraken. In de verdere analyse van de onderzoeksresultaten
wordt deze leiderschapsstijl buiten beschouwing gelaten.
Ook hier geldt dat achter bovenstaande typering in dimensies een mens schuilgaat. Op basis van
de uitspraken van de medewerkers, zou deze als volgt kunnen worden gekarakteriseerd.
De rector is een gedreven mens. Hij heeft duidelijke opvattingen over beleid en visie, maar
gelukkig zijn er formele inspraakmogelijkheden om je stem te laten horen. Of je daadwerkelijk
gehoord wordt, is soms wel de vraag. Het komt voor dat de inspraak beperkt blijft tot het stellen
van vragen nadat het besluit al gevallen is. Zijn onderwijskundige visie schrijft voor dat deze
school een kwaliteitsschool wil zijn. Daarmee stelt hij hoge eisen aan de leerkrachten, die streng
worden beoordeeld op de leerprestaties van hun leerlingen. Bovendien schrijft zijn visie voor dat
de leerkracht bepaalt wat er in de klas gebeurt, niet de leerlingen. Hoewel iedereen zich graag
afficheert met een kwaliteitsschool, is het publiek geheim dat deze visie niet door iedereen
gedragen wordt. Sommigen beschouwen de visie als erg behoudend. De rector is een religieus
mens en probeert de religieuze identiteit van de school vorm en inhoud te geven. Slechts een klein
groepje medewerkers deelt zijn enthousiasme voor een sterker katholiek profiel. Bij degenen die
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minder of niet gelovig zijn (en dat is de meerderheid) roept dit de vraag op of ontspannen
omgang met de religieuze identiteit onder druk komt te staan. Wel deelt iedereen met de rector
de ‘begeestering’ voor het schoolmotto: [schoolmotto], dat gemeenschapszin voorop stelt. Op
deze laag vinden de medewerkers en de rector elkaar, wat maakt dat zij de school omschrijven als
een ‘warm bad’.
Deze profielschets is behulpzaam gebleken tijdens de interpretatieve en verklarende analyse.
Doordat de ‘blik’ van de kritische discoursanalyse zich per definitie richt op het beïnvloedingsspel
binnen de school, kan gemakkelijk de misvatting ontstaan dat er sprake is van twee ‘kampen’ die
strijden om macht. De werkelijkheid kent veel meer nuances dan dit cliché.
Binnen de voorliggende casus lijkt de rector (samen met de directie) de visieontwikkeling te
domineren doordat de veelheid aan overlegstructuren binnen de school eerder wordt gebruikt
voor het creëren van draagvlak voor zijn eigen visie, dan voor het betrekken van medewerkers bij
de ontwikkeling ervan. Anders ligt dit binnen het domein van de religieuze identiteit. Daarin
behoort de rector tot de minderheid. De religieuze identiteit is bovendien een precair onderwerp
omdat het raakt aan de privésfeer. Daardoor kan hij op dit terrein geen volledig engagement
afdwingen. Het beïnvloedingsspel wordt dus op verschillende lagen gespeeld: de
onderwijskundige visie, de organisatorische inbedding en de religieuze identiteit zijn
voorbeelden van lagen. Waar de rector op de ene laag ruimte voelt om een sterk stempel te
drukken, ervaart deze op een andere laag tegenspel en opereert hij behoedzaam.
4.2.4. Verschillen in perceptie
Zowel de uitspraken van de rector als die van de medewerkers laten een beeld zien van een
transformationeel schoolleider die niet aarzelt om transactioneel handelen in te zetten om zijn
organisatiedoelen te bereiken. Er is in de uitspraken van beide partijen geen aanwijzing
gevonden voor non-transactioneel laissez-faire handelen.
Ten aanzien van het leiderschapstype van transformationeel leiderschap, komen enkele
dimensies in de uitspraken van de rector en de medewerkers sterk naar voren, namelijk het
ideëel geïnspireerd handelen en de ideële motivatie. De dimensie van persoonlijke consideratie
komt in de uitspraken van beide partijen minder vaak naar voren.
Ook ten aanzien van het leiderschapstype van transactioneel leiderschap vertonen de
uitkomsten overeenkomsten. Uit uitspraken van beide partijen over het ingrijpen bij ongewenste
situaties blijkt dat de rector interventies niet schuwt en in die zin sterk stuurt op gewenst gedrag
en gewenste resultaten. Naar eigen zeggen bedient de rector zich ook van beloningsinstrumenten, maar in zijn uitspraken ontbreken concrete voorbeelden waaruit blijkt dat
daadwerkelijk beloningen gegeven worden bij het behalen van doelen. Dit komt overeen met
bevinding dat medewerkers nergens refereren aan beloningen van de schoolleider of de directie.
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Verder zijn er zowel bij de rector zelf als de medewerkers te weinig uitspraken met voldoende
zeggingskracht gevonden om aan rector passief management-bij-uitzondering toe te schrijven.
Deze dimensie wordt verder buiten beschouwing gelaten.
De grote verschillen tussen het zelfbeeld van de rector en het beeld dat de medewerkers van
hem hebben, tekenen zich af ten aanzien van de dimensies charisma en intellectuele stimulatie.
In de uitspraken van de rector komt de dimensie charisma veel vaker voor dan in de uitspraken
van de medewerkers. Ten aanzien van de dimensie intellectuele stimulatie is het andersom,
hoewel uitspraken van medewerkers ook aanleiding gaven om twee keer een gebrek aan
intellectuele stimulatie te coderen. De volgende paragraaf zoekt verklaringen voor deze
verschillen. De voorbeelden voor beide dimensies worden onderworpen aan een kritische
discoursanalyse en geconfronteerd met de theorie.
4.2.5. Van beschrijven naar verklaren
In paragraaf 4.2.4. werden de belangrijkste verschillen tussen het professionele zelfbeeld van de
schoolleider en het beeld dat medewerkers van hem hebben samengevat. Deze concentreren
zich rond de dimensies charisma en intellectuele stimulatie van transformationeel leiderschap.
Deze paragraaf probeert de gevonden verschillen te verklaren op basis van een kritische
discoursanalyse enerzijds en verklarende theorieën anderzijds.
Paragraaf 4.2.5.1. belicht nogmaals kort de verklarende factoren volgens de theorieën van Jantzi
en Leithwood (1996; Leithwood & Jantzi,1997) en Denyer, Tranfield en Van Aken (2008) en
relateert deze aan het analyseproces. Vervolgens worden in de paragrafen 4.2.2. en 4.2.3.voor
respectievelijk de dimensies charisma en intellectuele stimulatie opnieuw de voorbeelden
gepresenteerd uit de voorgaande paragraaf. Om de lezer enig inzicht te bieden in de stappen die
zijn gezet om te komen van beschrijven naar interpreteren en verklaren, worden voor elk
voorbeeld beknopt de uitkomsten gepresenteerd van de drie fases van de kritische
discoursanalyse alsmede de mogelijk verklarende factoren. De gevonden verklaringen worden
voor beide dimensies tussentijds samengevat en in de bredere context van andere uitspraken die
relateren aan de dimensies charisma en intellectuele stimulatie geplaatst. Paragraaf 4.2.5.4.
bevat een samenvatting van het geheel.
4.2.5.1. Verklarende factoren in theorie
Jantzi en Leithwood (1996, Leithwood & Jantzi, 1997) concluderen dat schoolleiderschap wordt
herkend op basis van twee factoren. De eerste is de bijdrage die schoolleiders leveren aan de
missie, visie, doelstellingen, cultuur, programma’s en instructies, besluitvormingsstructuren en
middelen. Dit zijn de schoolinterne factoren. De tweede is de mate waarin de medewerkers in de
gelegenheid worden gesteld, om persoonlijk ervaringen op te doen met de handelswijze van de
schoolleider. Andere factoren dan die van Jantzi en Leithwood, die op basis van de kritische

86

discoursanalyse verschillen kunnen verklaren tussen het professionele zelfbeeld van de
schoolleider en het beeld dat medewerkers van hem hebben, kunnen worden belicht in termen
van contextuele factoren en werkingsmechanismen volgens Denyer, Tranfield en Van Aken
(2008).
Contextuele factoren zijn factoren in de context waarbinnen discours plaatsvindt, die het verloop
van het discours beïnvloeden. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: karaktereigenschappen van de schoolleider en de medewerkers en hun interpersoonlijke relaties (microniveau),
factoren in de institutionele setting (mesoniveau) en de maatschappelijke context waarbinnen de
school opereert (macroniveau).
Werkingsmechanismen kunnen worden omschreven als mechanismen die worden getriggerd
door de interactie in het discursieve proces, en kunnen –gegeven de sociale context waarbinnen
het discours plaatsvindt- verantwoordelijk worden gesteld voor de uitkomst van dit proces.
Omgevingsfactoren maken dat een werkingsmechanisme wel of niet bijdraagt aan de uitkomst
van een interventie (Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008, p. 397).
In de volgende paragrafen passeren opnieuw enkele voorbeelden uit de paragrafen 4.2.2. en
4.2.3. de revue, voor zover deze betrekking hebben op de dimensies ‘charisma’ en ‘intellectuele
stimulatie’. Per voorbeeld wordt een overzicht gegeven van belangrijke linguïstische kenmerken
en verwijzingen naar andere uitspraken van dezelfde en/of andere respondenten. Ook worden
het respondentprofiel, het frame dat de respondent hanteert, de essentie van wat de
respondent daarmee lijkt te willen zeggen (point) en de ideologische werking van de uitspraak
belicht.32 33
Tijdens het voorbereidend coderen zijn de uitspraken voorzien van een code en een memo
wanneer er aanwijzingen waren dat de schoolleider wordt herkend (of zou kunnen worden
herkend) op basis van bijdragen aan schoolinterne factoren of op basis van ervaringsgelegenheid. Voor zover zulke verklarende factoren werden gevonden, worden deze eveneens
bij de voorbeelden vermeld. Daarnaast worden op basis van de uitkomsten van de kritische
discoursanalyse overige verklarende factoren benoemd en daar waar mogelijk verbijzonderd in
termen van contextuele factoren en werkingsmechanismen.

32

In de dataset is uitgebreider en meer uitputtend gecodeerd. Hier wordt om pragmatische redenen een
samenvatting van de bevindingen gepresenteerd.
33
De ideologische werking van de uitspraken behoeft hier een toelichting. Fairclough (2001, p. 27) gebruikt de term
‘ideologie’ om een betekenissysteem aan te duiden dat bestaande machtsverhoudingen legitimeert of ter discussie
stelt. Tijdens het coderen en analyseren van de uitspraken tekende zich een patroon af van in totaal 12 ideologieën,
die steeds terugkwamen in het discours. Elk van deze ideologieën kent een eigen performatieve werking op de
verschillende niveaus. In de voorbeelden in deze paragraaf worden deze – voor zover van toepassing op de
uitspraken- beknopt uitgewerkt. In een enkel geval refereert een fragment aan meer dan één ideologie. In dat geval
worden beide ideologieën vermeld.
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4.2.5.2. Verschil in gepercipieerd charisma verklaren
Uit de bevindingen van de paragrafen 4.2.4. blijkt dat de schoolleider een zelfbeeld hanteert,
waarin de dimensie ‘charisma’ veel sterker naar voren komt dan in het beeld dat de
medewerkers van hem schetsen. Onder charisma wordt in dit verband verstaan het winnen van
vertrouwen en respect van de medewerkers (Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam, 2003). Aan
de hand van de voorbeelden uit paragraaf 4.2.2. en 4.2.3. is met behulp van een kritische
discoursanalyse gezocht naar verklaringen voor deze verschillen op micro-, meso- en eventueel
macroniveau. Hieronder volgen eerst twee uitgewerkt voorbeelden om de werkwijze van de
kritische discoursanalyse te illustreren, waarna de verschillen tussen de uitspraken van de rector
en de medewerkers in een samenvattende analyse worden belicht. Voor de uitwerking van alle
voorbeelden uit paragraaf 4.2.2. en 4.2.3, wordt verwezen naar bijlage 3.
Voorbeeld I: Uitspraak rector over zijn voorbeeldfunctie
In zoverre heb ik natuurlijk ook wel een voorbeeld functie, laat ik het zo maar zeggen. Voortdurend moet je
laten zien dat je dat doel nastreeft en misschien niet zozeer expliciet in allerlei stukjes teksten die je kunt
schrijven, maar je moet wel laten blijken dat je er voor mensen bent. Daarvoor zeg ik ook, de deur staat hier
altijd open op het moment dat er niets dringends is, laat ik het zo maar even zeggen, en ze kunnen hier
altijd binnen lopen. Dus het betekent ook dat ik overdag bijna niets doe aan mijn werk, want iedereen komt
ook, voor onbenulligheden, maar ook dat moet je dus niet zeggen tegen mensen. Het is ook iets dat ja, bij
wijze van spreken in je systeem gaat zitten en daardoor is het ook nooit af, het is iets wat je meedraagt op
het moment dat je binnenkomt, als ik het tot mijn school mag beperken. En op het moment dat je weggaat.
(P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: ook wel, voortdurend, altijd, maar even, bijna niets, dus niet, etc.
Werkwoorden van modaliteit: moeten, kunnen
Ontkenningen: niet zozeer expliciet, niets dringends, bijna niets, dus niet, nooit af
Metaforen: de deur staat open, wat in je systeem gaat zitten, iets wat je meedraagt (kruis?)
Eufemisme: allerlei stukjes tekst
Synoniemen: mensen klinkt afstandelijker dan collega’s of medewerkers
Taalgebruik is beeldend maar vaag. Vooral de laatste zinnen roepen een messiaans beeld op
Verwijzing microniveau: in verwante passages in hetzelfde transcript spreekt behalve
voorbeeldfunctie ook persoonlijke consideratie en geïnspireerde motivatie
Verwijzingen mesoniveau: niet gevonden
Verwijzing macroniveau: open deur-beleid verwijst naar populaire managementliteratuur
Respondentprofiel vermeldt informeel en vaag taalgebruik wanneer respondent spreekt over zijn
voorbeeldfunctie of functioneren in het algemeen, beeldend taalgebruik om zich te profileren
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Interpreterende analyse
Discursieve orde: hoofdzakelijk intern informeel discours (binnen lopen voor een praatje)
Impliciete veronderstelling: goed leiderschap gaat samen met het spelen van een rol
Frame: een goede leider geeft medewerkers het gevoel dat hij er voor hen is
Point: ik vind dat ik leiderschap moet tonen door mijn medewerkers te woord te staan
Taalhandeling: eigen leiderschap profileren
Verklarende analyse
Ideologie: “Ik ben een sterke leider” waarbij sterk leiderschap staat voor:
- verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van beleid en mensen
- ideële inspiratie
- benaderbaarheid
- openheid en betrouwbaarheid
- zelf lesgeven
- ruimte en verantwoordelijkheid geven aan mensen
Performatieve werking microniveau: consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: consolideren van leidende positie van de directie
Performatieve werking macroniveau: consolideren schoolbelang binnen werkveld en
maatschappelijke omgeving (draagvlak eigen mensen straalt af op omgeving)
Verklarende factoren
Het vervullen van een voorbeeldfunctie wordt hier niet geïnterpreteerd als een bijdrage aan de
schoolinterne factoren in termen van Jantzi en Leithwood (1996, Leithwood & Jantzi, 1997)
omdat het weinig aannemelijk is dat het getoonde voorbeeldgedrag direct van invloed is op de
schoolcultuur. Wel biedt het voorbeeldgedrag ervaringsmogelijkheden voor medewerkers die
gebruik maken van de mogelijkheid om bij de rector binnen te lopen. Het is echter de vraag of ze
dat ook doen.
Bovenstaand voorbeeld, dat op het eerste oog als ‘charismatisch’ is aangemerkt, kent de nodige
symboliek en er spreekt groot bewustzijn van de rector op zijn eigen rol uit. Daarmee bevat deze
uitspraak een paar diepere betekenislagen die eerder verbonden lijken te zijn met andere
belangen dan het welbevinden van de medewerkers. In dit verband is ook het gebruik van de
afstandelijke term ‘mensen’ in plaats van collega’s of medewerkers mogelijk van belang.
Het is dan ook de vraag of de medewerkers het gedrag van de rector herkennen als authentiek of
als een rol. Mogelijk maakt de dubbele motivatie van de schoolleider (contextuele factor) dat de
medewerkers twijfelen aan diens authenticiteit (werkingsmechanisme).
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Voorbeeld II: Uitspraak medewerker over de invoering van het taakbeleid
Onderstaande uitspraak over de invoering van het taakbeleid relateert aan de dimensie
‘charisma’ vanwege de (impliciete) verwijzing naar de betrouwbaarheid van de rector, maar
werd als niet-charismatisch gecodeerd omdat de betrouwbaarheid van de rector niet aanwezig
wordt verondersteld te zijn.
De meesten die ik spreek die herkennen het sowieso wel. Maar het is natuurlijk de vraag of ze het
herkennen omdat ik het zeg, of dat ze het herkennen omdat ze het zelf ook bedacht hadden. Dus dat vind ik
altijd een beetje… weet je. Maar als je het er met sommige collega's over hebt, dan merk je toch echt wel
dat ze dat ook echt wel zelf zo ervaren en die voelen zich dan ook voor de gek gehouden. Maar dat soort
dingen dat ebt ook wel weg hoor. Maar dat is ook wel grappig, dat je het vraagt nu, ik denk dat dat niet iets
is dat nu nog heel erg speelt, maar omdat je vraagt van: maak zo'n… van 2008 tot nu toen kwam die in een
keer bij mij ook weer boven. (P1, persoonlijke communicatie, 12 november 2012)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: sowieso wel, natuurlijk, ook, altijd, toch, echt wel, ook
Werkwoorden van modaliteit: herkennen (bevestiging), vinden, merken, ervaren, voelen, denken
(twijfel)
Ontkenningen: Metaforen: voor de gek gehouden
Eufemismen: altijd een beetje
Synoniemen: collega’s (vergelijk: mensen)
Taalgebruik suggereert vanzelfsprekendheid: sowieso, natuurlijk, altijd een beetje, dan ook.
Verder een opvallende wisseling van tegenwoordige tijd naar verleden tijd
Verwijzing microniveau: verwijzing naar andere passage in het transcript waarin respondent
het vermoeden uitspreekt dat de rector ondeugdelijke argumenten heeft aangevoerd destijds
om het taakbeleid erdoor te krijgen
Verwijzingen mesoniveau: verwijzing naar gesprekken met collega’s, maar ook relatie
met een passage in het transcript van de rector waarin deze aangeeft te weten dat er wordt
getwijfeld aan zijn integriteit
Verwijzing macroniveau: Respondentprofiel vermeldt dat respondent P1 zich in het transcript zeer voorzichtig uitlaat; in
zijn taalgebruik klinkt veel twijfel door. In bovenstaand fragment, dat in de laatste zin een
afzwakking van het gezegde bevat, suggereert respondent P1 dat hij een mening geeft die tot
het verleden behoort. Echter, uit een eerdere passage in het transcript blijkt dat deze mening
nog actueel is. En ook het gebruik van de tegenwoordige tijd in de hierboven aangehaalde
passage, suggereert actualiteit.
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Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern informeel discours
Impliciete veronderstelling: mijn MR-lidmaatschap maakt dat sommige collega’s mijn mening
overnemen zonder dat ze hetzelfde bedacht hebben
Frame: er zijn meer mensen die de rector van symboolpolitiek verdenken
Point: de rector heeft het vertrouwen van meer mensen dan mij alleen beschaamd
Taalhandeling: respondent P1 probeert zijn gelijk te halen door de opvatting van anderen in het
discours te betrekken
Verklarende analyse
Ideologie: “De directie bedrijft symboolpolitiek”. Deze ideologie stelt de integriteit van de
directie en de legitimiteit van directiebesluiten ter discussie. Ze bevat expliciete kritiek en is
gericht op transformatie van de bestaande verhoudingen op verschillende niveaus.
Performatieve werking microniveau: transformeren eigen positie (versterken)
Performatieve werking mesoniveau: transformeren van positie van directie (verzwakken)
Performatieve werking macroniveau: Verklarende factoren
Het fragment over de invoering van het taakbeleid handelt over een bijdrage van de rector aan
schoolinterne factoren. Het leiderschap van de rector wordt in deze herkend. Daarnaast spreekt
uit dit fragment de ervaringsgelegenheid van medewerkers. Respondent P1 put uit zijn
persoonlijke ervaringen met het handelen van de nieuw aangetreden rector.
In termen van contextuele factoren is hier op twee niveaus sprake van tegengestelde belangen
die de interactie tussen de rector en de respondent kleuren. Op de eerste plaats betekende het
nieuwe taakbeleid van de pas aangestelde rector een versobering van de functie-inhoud van de
respondent. De tegengestelde belangen in de interactie (contextuele factor) hebben negatieve
emotie getriggerd (werkingsmechanisme).
Op de tweede plaats is de respondent toegetreden tot de MR. Daar dient hij het belang van de
medewerkers, dat – in termen van arbeidsvoorwaarden- haaks staat op het belang van de rector.
In dit fragment maakt de positie die de respondent als MR-lid inneemt in het beïnvloedingsspel
(contextuele factor) dat de respondent er belang bij heeft de integriteit van de rector ter
discussie te stellen (werkingsfactor). Dit heeft een uitwerking op mesoniveau (uitwerking op
andere medewerkers; steun voor MR).
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Conclusie
Bovenstaande voorbeelden en de voorbeelden uit bijlage 3 zijn vergeleken met de andere
uitspraken van de rector die relateren aan de dimensie ‘charisma’ van een transformationele
leiderschapsstijl. Van de medewerkers zijn geen andere uitspraken, dan de geanalyseerde
uitspraken, op dit punt bekend.
De vergelijking met andere uitspraken van de rector met betrekking tot de dimensie ‘charisma’
bevestigen het beeld dat uit de voorbeelden (bijlage 3) ontstaat. De uitspraken van de rector
refereren consequent aan de mogelijkheid voor individuele medewerkers om de dimensie
‘charisma’ in het contact met hem te ervaren. Slechts één keer doet de rector een uitspraak in
relatie tot de dimensie ‘charisma’ waarin hij (impliciet!) verwijst naar een eigen bijdrage aan de
schoolinterne factoren. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het winnen van vertrouwen en
respect binnen het referentiekader van de rector voornamelijk hoort tot het domein van de
interpersoonlijke betrekkingen.
Als het winnen van vertrouwen en respect bij deze schoolleider is gekoppeld aan de interpersoonlijke betrekkingen, rijst de vraag waarom aan de zijde van de medewerkers de dimensie
‘charisma’ niet wordt beleefd in persoonlijke ervaringen met de rector (of de directie). Een
nadere beschouwing van contextuele factoren en werkingsmechanismen draagt bij aan een
antwoord op deze vraag.
In termen van contextuele factoren en werkingsmechanismen valt op dat het taalgebruik van de
rector beweegt tussen ideëel discours, al dan niet ontleend aan externe bronnen, en bravoure.
In vrijwel alle uitspraken komt deze dynamiek terug. Aangenomen kan worden dat deze zich niet
alleen toont in binnen de setting van het interview, maar ook binnen de setting van
interpersoonlijke contacten binnen de school. Het wisselen tussen ideëel discours en bravoure,
komt voort uit het karakter van de schoolleider en wordt gerekend tot de contextuele factoren
die het discours bepalen (naar: Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008). Het werkingsmechanisme
dat daarmee getriggerd lijkt te worden, is dat de oprechtheid van de rector in twijfel wordt
getrokken. Deze dynamiek op microniveau kan het gebrek aan herkenning van een
charismatische dimensie in zijn leiderschapsstijl verklaren. Aan de zijde van de medewerkers zijn
geen uitspraken gevonden die dit kunnen staven; de enige uitspraak die aan deze zijde refereert
aan de charismatische dimensie van leiderschap brengt twijfel aan de integriteit niet in verband
met het wisselen tussen ideëel discours en bravoure.
Een tweede contextuele factor is de belangentegenstelling die de interactie tussen de rector en
de medewerkers kleurt. De rector refereert aan het schoolbelang (mesoniveau) dat soms niet
parallel loopt met het individuele belang (microniveau). Daartoe kan ook het streven naar een
meer uitgesproken katholieke identiteit van de school worden gerekend.
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De uitkomsten hiervan raken direct aan de persoonlijke taakinhoud van medewerkers. Het
hierdoor getriggerde werkingsmechanisme van een negatieve emotie zet mogelijk de herkenning
van een charismatische dimensie onder druk.
Dit laatste lijkt te worden bevestigd door de enige medewerkersuitspraak die met voldoende
zeggingskracht de dimensie ‘charisma’ adresseert. Dit is de uitspraak van respondent P1 over de
invoering van het taakbeleid. Op microniveau heeft de invoering van het taakbeleid de onvrede
van de respondent getriggerd, met persoonlijk verlies aan vertrouwen in de rector tot gevolg. Op
mesoniveau heeft de invoering ertoe geleid dat respondent P1 is toegetreden tot de MR. In die
positie wordt bij hem een tweede werkingsmechanisme getriggerd en dat is het strategisch
belang om de integriteit van de rector ter discussie te stellen. Deze uitspraak van respondent P1
verwijst daarmee naar persoonlijke ervaringsmogelijkheden en een bijdrage van de rector aan
schoolinterne factoren.
4.2.5.3. Verschil in gepercipieerde intellectuele stimulatie verklaren
Uit de bevindingen van de paragraaf 4.2.4. blijkt dat de medewerkers in hun uitspraken de rector
cq. de directie veel vaker in verband brengen met de dimensie van intellectuele stimulatie, dan
de rector dat zelf in zijn eigen uitspraken doet. Onder intellectuele stimulatie wordt in dit
verband verstaan dat de schoolleider zijn medewerkers stimuleert om zelf logisch na te denken
en oplossingen te bedenken voor moeilijke problemen (Antonakis, Avolio & Sivasubramaniam,
2003). Ook initiatieven van de schoolleider om taken aan medewerkers te delegeren en
medewerkers op te leiden zijn binnen het bestek van deze studie tot de dimensie van
‘intellectuele stimulatie’ gerekend, alsmede de mogelijkheid tot participatie in visie- en
beleidsontwikkeling.
In onderstaande worden twee voorbeelden uit de paragrafen 4.2.2. en 4.2.3. onderworpen aan
een kritische discoursanalyse om mogelijke verklaringen voor deze verschillen te vinden. Ook
hier wordt per voorbeeld een beknopte weergave gepresenteerd voor de belangrijkste
bevindingen. Om de werking en opbrengst van de kritische discoursanalyse nader te illustreren,
zijn de overige voorbeelden uit de paragrafen 4.2.2. en 4.2.3. opgenomen in bijlage 3 bij deze
studie.
Voorbeeld I: Uitspraak rector over het delen van verantwoordelijkheid
Maar mm, als dingen gebeuren onder verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld een conrector of een
afdelingsleider en dat loopt goed, dan laat ik het ook gaan, maar ik wil wel weten wat er gebeurt, nou ja en
in dat kader ook, laat anderen naar problemen kijken vanuit verschillende gezichtspunten. Ik ben lang niet
op alle punten professional, dus ik laat het ook graag met andere delen (…) (P11, persoonlijke
communicatie, 5 juli 2013)
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Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: bijvoorbeeld, goed, ook, wel, verschillende, lang niet, alle, ook graag
Werkwoorden van modaliteit: laten, willen
Ontkenningen: lang niet op alle punten
Metaforen: iets laten gaan
Eufemismen: Synoniemen: professional (vergelijk deskundige)
Taalgebruik suggereert gemak en ruimte naar de medewerkers toe, terwijl bekend is van
deze respondent dat hij een controlefreak is
Verwijzing microniveau: verwantschap met een andere passage in het transcript waarin de
respondent aangeeft een controlefreak te zijn die altijd wil weten wat er speelt
Verwijzingen mesoniveau: Verwijzing macroniveau: het gebruik van het woord ‘professional’ verwijst naar managementliteratuur
Respondentprofiel vermeldt dat respondent P11 sociaal wenselijk discours volgt over zijn
leiderschap, dat hij ontleent aan managementliteratuur en religieus-spirituele literatuur. De
noties over de professional en het delegeren van verantwoordelijkheden zouden hieraan
ontleend kunnen zijn, aangezien respondent P11 elders in hetzelfde transcript zegt dat hij een
‘controlefreak’ is (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: Leiders zijn niet op alle terreinen professionals, daarom is delegeren
legitiem
Frame: Goede leiders delegeren, maar zorgen dat ze als eindverantwoordelijke op de hoogte zijn
Point: Ik delegeer bewust en zorg dat ik op de hoogte blijf
Taalhandeling: De taalhandeling is hier leiderschap tonen door delegeren en controle houden
Verklarende analyse
Ideologie: “Ik ben een sterke leider” waarbij sterk leiderschap staat voor:
- verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van beleid en mensen
- ideële inspiratie
- benaderbaarheid
- openheid en betrouwbaarheid
- zelf lesgeven
- ruimte en verantwoordelijkheid geven aan mensen
Performatieve werking microniveau: consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: consolideren van leidende positie van de directie
Performatieve werking macroniveau: consolideren schoolbelang binnen werkveld en
maatschappelijke omgeving (integere werkgever)
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Verklarende factoren
Dit fragment, dat handelt over de motivatie van de schoolleider om te delegeren, suggereert dat
er ervaringsmogelijkheden voor de medewerkers zijn, aan wie taken worden gedelegeerd. In de
wetenschap dat delegeren gepaard gaat met het overdragen van taken, verantwoordelijkheden
en het instrueren van mensen, wordt delegeren hier aangemerkt als een vorm van bijdragen aan
schoolinterne factoren.
In termen van contextuele factoren en werkingsmechanismen kan het delegeren worden gezien
als een onderdeel van de zakelijke verhoudingen tussen de schoolleider en de medewerkers
(contextuele factor) dat leidt tot de herkenning (werkingsmechanisme) van mogelijkheden om
zelf mee te denken en verantwoordelijkheden te dragen.
Net als het vorige fragment, biedt dit fragment op zichzelf weinig verklaring voor het feit dat
medewerkers vaker refereren aan de dimensie ‘intellectuele stimulatie’ dan de rector. Een
mogelijke verklaring kan zijn dat de rector andere aspecten van het eigen leiderschap
belangrijker vindt en daarom vaker benoemt. Een andere verklaring schuilt er mogelijk in dat de
respondent sociaal wenselijk antwoordt. Kunnen delegeren is volgens de leiderschapsliteratuur
een belangrijke kwaliteit van leiderschap. Het is de vraag of de schoolleider van harte delegeert
(gezien zijn neiging om de gang van zaken in de school te willen controleren) of dat hij aan
delegeren refereert om zijn eigen leiderschap te profileren.
Voorbeeld II: Uitspraak medewerker over visieontwikkeling
Nou die gaan wel van bovenuit. Ja. Ik denk het wel, dat wil niet zeggen dat individuen daar helemaal geen
rol in kunnen spelen maar die geven het meestal aan het kd. En het kd. [Interviewer: En het kd dat is?]
Kern directie. (…) Die bespreken dat en die zetten dat er dan in als het zelf van belang is. Nou, er zijn
mensen ook, die zeggen van ja, ik vind toch dat het er in moet en mm, onderzoekt de kern directie en die
zegt van nou ja, dit vinden we niet zo heel belangrijk, maar dan gebeurt dat toch. Er zijn allerlei geledingen
waarvoor je terecht kunt. (P4, persoonlijke communicatie, 12 november 2012)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: nou, wel, helemaal, meestal, zelf, toch, niet zo heel, belangrijk
Werkwoorden van modaliteit: kunnen, vinden (stellligheid)
Ontkenningen: dat wil niet zeggen, daar helemaal geen invloed, niet zo heel belangrijk
Metaforen: Eufemismen: niet zo heel belangrijk
Synoniemen: geledingen (vergelijk commissies, inspraakorganen)
Taalgebruik is hier nogal vaag en verhullend. Stuurt de directie teveel?
Verwijzing microniveau: Geen verwijzing binnen hetzelfde transcript
Verwijzingen mesoniveau: Verwijzing naar discours binnen de school over beleidsontwikkeling;
verschil met respondent P1 die stelt dat de directie niet leidend is bij beleidsontwikkeling
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Verwijzing macroniveau: Respondentprofiel vermeldt dat respondent P4 zich bedient van spreektaal, slordig is ook in het
taalgebruik. Daardoor soms onnavolgbaar.
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: De directie voert haar eigen agenda ten aanzien van de visieontwikkeling
Frame: De directie stuurt de visieontwikkeling in hoge mate
Point: Er is ruimte voor inspraak maar de directie bepaalt
Taalhandeling: De directie probeert met de trajecten ideeën te filteren en ruimte te houden voor
haar eigen ideeën
Verklarende analyse
Ideologie: “De directie bepaalt”
Er sluimert een discours dat de organisatie veel gelaagder is dan de rector/directie in de
docentenkamer doet voorkomen. Dit ideologisch discours komt onder medewerkers in
verschillende varianten voor en lijkt soms ook bedoeld om soms zeer verholen kritiek op de
directie te leveren zonder de eigen positie in gevaar te brengen.
Performatieve werking microniveau: Consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: Transformeren; meer ruimte winnen voor eigen initiatief
medewerkers
Performatieve werking macroniveau:Verklarende factoren
Dit fragment handelt over de inspraak van medewerkers in het traject van visieontwikkeling.
Enerzijds neemt volgens dit fragment de kerndirectie het initiatief. Daarmee draagt het bij aan
schoolinterne factoren. Anderzijds kunnen medewerkers de kerndirectie benaderen om zaken
waaraan ze belang hechten opgenomen te krijgen. Ook als de directie dit weigert, is er sprake
van een ervaringsmogelijkheid van het leiderschap van de directie.
Volgens deze uitspraak maakt de dominantie van de directie in het visieproces (contextuele
factor) dat de medewerkers een beperkte entree (werkingsfactor) ervaren in dit proces. In die zin
blijkt deze uitspraak na analyse minder overtuigend te wijzen op intellectuele stimulatie als
aanwezige dimensie dan aanvankelijk werd gedacht.
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Conclusies
Bovenstaande voorbeelden en de voorbeelden uit bijlage 3 zijn vergeleken met de andere
uitspraken van de rector en de medewerkers die verband houden met de dimensie ‘intellectuele
stimulatie’ van een transformationele leiderschapsstijl. De kritische discoursanalyse van de
uitspraken levert een zeer genuanceerd beeld op van de mate waarin medewerkers worden
gestimuleerd en inspraak hebben op de visie en het beleid.
De analyse van de voorbeelden van de rector (bijlage 3) en de andere andere uitspraken die hij
heeft gedaan met betrekking tot de dimensie ‘intellectuele stimulatie’ laten zien dat delegeren in
zijn ogen het belangrijkste instrument is dat hij hanteert om mensen verantwoordelijkheid te
geven. Deze mogelijkheid relateert aan de ervaringsmogelijkheden van individuele medewerkers
(microniveau), en draagt bij aan schoolinterne factoren (mesoniveau), in die zin dat taken
worden herschikt. Opvallend is dat uit de uitspraken van de medewerkers geen herkenning blijkt
op dit punt. Nadere analyse van de uitspraken biedt twee verschillende
verklaringsmogelijkheden.
Op de eerste plaats is het waarschijnlijk dat de schoolleider vanuit zijn positie slechts delegeert
aan een beperkt aantal mensen dat direct onder hem ressorteert en waaraan hij taken delegeert.
Dit betekent dat de ervaringsmogelijkheden beperkt blijven tot een klein gezelschap. De
organisatorische setting is dan de contextuele factor (mesoniveau) en het gebrek aan
ervaringsmogelijkheden (microniveau) de werkingsfactor waardoor intellectuele stimulatie niet
wordt herkend.
Maar er is meer. Uit het transcript blijkt op de tweede plaats dat de schoolleider vanuit zijn
eindverantwoordelijkheid graag controle en regie houdt over de taken die hij delegeert. Hoewel
hij aangeeft de verantwoordelijkheid graag zoveel mogelijk te laten liggen bij degene aan wie de
taken zijn gedelegeerd, wil de schoolleider graag precies weten wat er speelt. De vraag is dan of
de medewerkers die onder hem ressorteren ook ervaren dat de verantwoordelijkheden
daadwerkelijk zijn gedelegeerd. Hiervoor is echter noch bevestiging noch ontkenning gevonden
in de uitspraken van medewerkers.
Een ander instrument dat de schoolleider hanteert om medewerkers te betrekken is de inrichting
van opleidings- en inspraaktrajecten. Deze geïnstitutionaliseerde inspraak draagt bij aan de
schoolinterne factoren (mesoniveau) en aan de ervaringsmogelijkheden (microniveau), voor
zover de schoolleider er zelf bij betrokken is. Dit is meer het geval in de inspraaktrajecten dan in
het opleidingstraject voor nieuwe medewerkers.
Alle uitspraken van medewerkers die verband houden met de dimensie ‘intellectuele stimulatie’
refereren aan de inspraaktrajecten ten aanzien van visie en beleid. Maar de manier waarop zij de
mate van inspraak evalueren blijkt op grond van de kritische discoursanalyse zeer verschillend.
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Sommige respondenten geven aan dat medewerkers dankzij deze geïnstitutionaliseerde
inspraakmogelijkheden voldoende betrokken worden bij de ontwikkeling van visie en beleid.
Maar anderen geven aan dat op het moment dat medewerkers worden geconsulteerd, de
besluitvorming feitelijk is afgerond. Dit geeft aanleiding tot onderhuidse kritiek.
Een verklaring voor deze verschillende evaluaties van de geïnstitutionaliseerde inspraak ligt
mogelijk in de toegang van medewerkers tot de schoolleider. Respondenten die vanuit hun
functies (lid kerndirectie, lid MR, voormalig voorzitter commissie identiteit, hoofd
Onderwijsraad) in de nabijheid verkeren van de schoolleider, geven aan dat medewerkers goed
betrokken zijn bij de ontwikkeling van visie en beleid. Van twee van hen staat vast dat ze
deelnemen aan de zogeheten ‘heisessies’ waarin de directie zich met ongeveer 25 medewerkers
beraadt op thema’s die raken aan visie en beleid.
Respondenten die verder van de directie afstaan, geven aan dat zij tijdens voltallige bijeenkomsten worden geïnformeerd over al vastgestelde visies en beleidskwesties. Zij merken op dat vragen
stellen altijd kan, maar dat inspraak op dat moment nog slechts mogelijk is via organen zoals de
MR en de OR. De institutionele inspraakstructuur (contextuele factor) is hier de trigger die het
werkingsmechanisme (ervaring van betrokkenheid) in gang zet. Deze dynamiek speelt zich zowel
op mesoniveau (institutionele inspraakstructuur) als microniveau (werkingsmechanisme van
individuele ervaringsmogelijkheden) af.
Hieronder nog een treffende uitspraak van de schoolleider:
Er zijn twee gestelde bewegingen in de school hè, je hebt enerzijds de bewegingen van onderop, een aantal
mensen die binnen die school, laten we maar even zeggen gewone docenten en dat bedoel ik niet als....(…)
Als negatief, maar docenten die zeggen goh, die daar hartstikke handig mee zijn en anderzijds van bovenaf,
de topdown benadering, toch wel een aantal mensen hier aan deze directietafel met elkaar nadenken over
hoe kunnen we die school nou sterker profileren en langzamerhand vermengen die gedachten zich en
wordt dat vormgegeven en wordt dat gedeeld met een onderwijsraad of een medezeggenschapsraad en
dan langzamerhand gaat dat idee de school in en natuurlijk heb je dan weerstanden die je moet
overwinnen en er zijn nog steeds mensen die natuurlijk tegen dat hele digitalisering zijn, maar het is wel
bijna op dit moment onlosmakelijk met deze school verbonden. Dus het is een beweging enerzijds van
beneden, maar anderzijds natuurlijk ook een beetje van bovenaf. Dat is ook bij dat punt waar we het ook
over gehad hebben, je moet ook een visie neerzetten voor je school. (P11, persoonlijke correspondentie,
13 juli 2013)

Een goede verstaander begrijpt hieruit dat de rector zelf kiest wie hij, behalve de directie of het
managementteam, betrekt bij de ontwikkelingen van visie en beleid vanuit de overtuiging dat
het zijn taak is om de visie neer te zetten. Daarmee wordt het beeld dat de uitspraken van de
respondenten oproepen treffend bevestigd.
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4.2.5.4. Samenvatting
Paragraaf 4.2.5. zoekt naar verklaringen voor de verschillen in het zelfbeeld van de schoolleider
ten opzichte van het beeld dat medewerkers van hem hebben ten aanzien van de dimensies
‘charisma’ en ‘intellectuele stimulatie’ van transformationeel schoolleiderschap. Daartoe zijn de
uitspraken van de rector en de medewerkers die betrekking hebben op deze dimensies
onderworpen aan een kritische discoursanalyse. Om de werkwijze en opbrengst van deze analyse
nader te illustreren, zijn de voorbeelden uit de paragrafen 4.2.2. en 4.2.3. met de bijbehorende
uitwerkingen opgenomen in bijlage 3 bij deze studie.
Ten aanzien van de dimensie ‘charisma’ blijkt uit nadere analyse dat deze dimensie door de
medewerkers niet wordt herkend in persoonlijke ervaringen met de schoolleider. Mogelijk speelt
het bravoure dat de schoolleider toont zijn taalgebruik hierin een rol. Het zou kunnen dat dit bij
medewerkers twijfels oproept ten aanzien van zijn oprechtheid. Voor deze verklaring op
microniveau, die relateert aan ervaringsmogelijkheden, is echter geen bevestiging gevonden in
de uitspraken van de medewerkers.
Daarentegen is in de uitspraken van de medewerkers wel bevestiging gevonden voor het feit dat
de tegenstelling tussen het schoolbelang en de belangen van de individuele medewerkers hun
perceptie van diens charisma in negatieve zin beïnvloedt. Zijn opdracht om het schoolbelang te
borgen (contextuele factor, mesoniveau), kan bij de invoering van nieuw beleid (bijdrage
schoolinterne factoren) hun persoonlijke belangen doorkruisen. Uit een uitspraak van de
medewerkers die de dimensie ‘charisma’ met voldoende zeggingskracht adresseert, blijkt dat de
negatieve emotie (werkingsmechanisme) als gevolg van mogelijk of reëel positieverlies, een
verlies aan vertrouwen in de schoolleider tot gevolg kan hebben.
Ten aanzien van de dimensie ‘intellectuele stimulatie’ leek het aanvankelijk zo dat de
medewerkers in hun uitspraken veel vaker blijk gaven van de aanwezigheid van de dimensie
‘intellectuele stimulatie’ dan de rector zelf. Op grond van een kritische discoursanalyse van de
desbetreffende passages moest dit beeld worden bijgesteld.
Doordat veel uitspraken van medewerkers refereren aan de visie- en beleidstrajecten binnen de
school, ontstond tijdens de fase van tekstvoorbereiding het beeld dat de dimensie ‘intellectuele
stimulatie’ (e.g. mogelijkheden tot zelf nadenken over complexe problemen, en participatie en
visie- en beleidsontwikkeling) goed ontwikkeld is. Op grond van kritische discoursanalyse blijkt
echter dat de medewerkers de mogelijkheid tot participatie heel verschillend evalueren.
Sommigen zijn zeer positief daarover, terwijl anderen (vaak onderhuids) hun bedenkingen uiten.
Deze verschillen in perceptie worden hoofdzakelijk ingegeven door de mate waarin
medewerkers op grond van hun functie of persoonlijkheid toegang hebben tot de visie- en
beleidstrajecten die de schoolleider initieert. Medewerkers die worden betrokken bij de
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zogenaamde ‘heisessies’ waar de visie en het beleid worden gemaakt, evalueren de mate waarin
medewerkers worden geconsulteerd positiever dan de medewerkers die niet deelnemen aan de
heisessies. Zij worden in plenaire sessies geconfronteerd met reeds genomen besluiten en
kunnen slechts langs formele wegen (OR, MR) alsnog hun eigen opvattingen kenbaar maken. De
organisatorische context (contextuele factor op mesoniveau) is hier de trigger die het
werkingsmechanisme (ervaring van betrokkenheid) in gang zet. In het transcript van de
schoolleider is hiervoor bevestiging gevonden in een uitspraak die relateert aan
visieontwikkeling.
Daarnaast handelen verschillende uitspraken van de rector over het delegeren van taken en
verantwoordelijkheden aan medewerkers. Voor deze verwijzingen naar de dimensie
‘intellectuele stimulatie’ is geen bevestiging gevonden in de uitspraken van de medewerkers.
Waarschijnlijk is de organisatorische positie van de rector hier debet aan: het ligt voor de hand
dat hij slechts naar leden van het managementteam delegeert. Andere medewerkers hebben
deze ervaringsmogelijkheid niet.

De alternatieve hypothese dat mogelijk zijn behoefte aan controle (contextuele factor) maakt dat
de medewerkers die taken van hem overnemen niet ervaren dat zij extra verantwoordelijkheden
mogen dragen (werkingsmechanisme) wordt niet bevestigd door hun uitspraken.
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5. Conclusies en aanbevelingen
Deze studie doet verslag van een enkelvoudige casestudy naar de verschillen tussen het
professionele zelfbeeld van de schoolleider en het beeld dat medewerkers van hem hebben.
De centrale vraagstelling met deelvragen voor het onderzoek luidde:
In hoeverre verschilt de beschrijving die de schoolleider geeft van de eigen leiderschapsstijl van de
beschrijving die naar voren komt uit gesprekken met medewerkers en welke verklaringen zijn
voor eventuele verschillen te geven?
1. Hoe kan de leiderschapsstijl van de schoolleider van een katholieke VO-school in de
Randstad op grond van uitspraken van de schoolleider zelf, worden getypeerd?
2. In hoeverre komt dit type leiderschap overeen met het type leiderschap dat naar voren
komt uit uitspraken van medewerkers van de school?
3. Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor een eventueel verschil tussen het
leiderschapstype dat naar voren komt uit uitspraken van de schoolleider zelf en het
type dat zich aftekent in uitspraken van medewerkers van de school?
Met het uitkomsten van het onderzoek wil deze studie de schoolleiders meer inzicht bieden in de
discrepantie tussen hun zelfbeschrijving en de wijze waarop zij door hun medewerkers worden
beschreven. De gedachte hierachter is dat bewustwording van de verschillende zienswijzen hen
kan helpen om beter aan te sluiten bij de verwachtingen en noden van hun medewerkers.
Daarnaast wil deze studie bijdragen aan de theorievorming rond transformationeel
schoolleiderschap. Welke contextuele factoren en werkingsmechanismen maken dat
medewerkers een ander beeld van de schoolleider hebben dan deze van zichzelf heeft?
5.1. Typering van de leiderschapsstijl
De typering van de leiderschapsstijl van de schoolleider in deze studie is schatplichtig aan de FullRange Leadership Theory (FRLT) van Avolio en Bass (1991, 2004) en de uitwerking daarvan in een
studie van Antonakis, Avolio en Sivasubramaniam (2003). De FRLT onderscheidt drie
leiderschapsstijlen, die elk te herkennen zijn aan één of meer dimensies van leiderschap.
De eerste leiderschapsstijl is het zogenaamde transformationeel leiderschap. De transformationeel leider werkt proactief en stuurt sterk op bewustwording van zijn medewerkers dat zij een
gezamenlijk belang dienen. Daarnaast helpt de transformationeel leider zijn medewerkers om
buitengewone doelen te bereiken.
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Dit type leiderschap kan worden herkend aan de volgende dimensies (Antonakis, Avolio &
Sivasubramaniam, 2003):









Toegeschreven charisma van de schoolleider. De schoolleider wordt (h)erkend als
vertrouwenwekkend en invloedrijk. Bovendien wordt aan de schoolleider toegeschreven
dat deze zich focust op hogere idealen en ethische afwegingen.
Ideëel geïnspireerd gedrag van de schoolleider. Het gedrag van de schoolleider houdt
verband met waarden, overtuigingen en een missie.
Geïnspireerde motivatie door de schoolleider. De schoolleider doet regelmatig motiverende
uitspraken waaruit optimisme, ambitieuze doelstellingen, een geïdealiseerde visie en de
overtuiging dat deze geïdealiseerde visie ook haalbaar is, spreken.
Intellectuele stimulatie door de schoolleider. De schoolleider nodigt medewerkers uit om
zelf logisch na te denken en oplossingen te bedenken voor moeilijke problemen. Binnen
het bestek van deze studie werden ook opleidingstrajecten en de mogelijkheden tot
participatie in visie- en beleidstrajecten hiertoe gerekend.
Persoonlijke consideratie van de schoolleider. De schoolleider draagt bij aan de
tevredenheid van medewerkers doordat deze hen adviseert, ondersteunt, en aandacht
besteedt aan hun persoonlijke behoeften opdat ze zichzelf kunnen ontwikkelen.

De tweede leiderschapsstijl is die van transactioneel leiderschap. In tegenstelling tot de
transformationeel leider, stuurt de transactioneel schoolleider niet zozeer op ideële motivatie en
empowerment van medewerkers, maar op het halen van overeengekomen doelen. In deze
leiderschapsstijl staat de zakelijke transactie tussen werkgever en werknemer centraal. Goede
prestaties worden beloond met materiële en immateriële gunsten. Slechte prestaties worden
gecorrigeerd. Transactioneel leiderschap kent de volgende drie componenten (Antonakis, Avolio
& Sivasubramaniam, 2003):





Belonend gedrag van de schoolleider. De schoolleider deelt materiële en psychologische
beloningen uit wanneer medewerkers hun taakopdracht vervullen; ook spant deze zich in
om taken en rollen van medewerkers te verhelderen (denk bijvoorbeeld aan het
samenstellen van functieprofielen en taakomschrijvingen, het voeren van functioneringsen beoordelingsgesprekken, etc).
Actief management-bij-uitzondering van de schoolleider. De schoolleider is er alert op dat
de gestelde organisatiedoelen en kwaliteitseisen worden gehaald.
Passief management-bij-uitzondering van de schoolleider. De schoolleider grijpt slechts in
wanneer blijkt dat medewerkers niet de medewerking verlenen die van ze wordt verwacht
of wanneer er fouten zijn gemaakt.

Het laatste type leiderschap is het laissez-faire leiderschap. De schoolleider die zich van dit type
leiderschapsstijl bedient, stuurt nauwelijks op zijn medewerkers. Het is de vraag in hoeverre hier
sprake is van leiderschap, want dit type leiderschap kent volgens de theorie slechts één
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dimensie: het niet-handelen. Antonakis, Avolio en Sivasubramaniam (2003) verwoorden deze als
volgt:


Uitblijven van handelen van de schoolleider. De schoolleider neemt geen besluiten, draagt
geen verantwoordelijkheden, en laat zijn of haar autoriteit niet gelden.

Binnen het bestek van deze studie wordt de transformationele leiderschapsstijl beschouwd als
een normatief ideaal voor schoolleiderschap. Hoofdstuk 2 belichtte de argumenten hiervoor.
5.2. Analyses en resultaten
Voor de beantwoording van de vraagstelling werd gebruik gemaakt van een bestaande dataset,
bestaande uit halfgestructureerde interviews met tien medewerkers van een katholieke VOschool en een diepte-interview met de schoolleider van deze school. Beide typen interviews
adresseerden vanuit de verschillende invalshoeken de wijze waarop de school wordt geleid.
De dataset werd ter beantwoording van de deelvragen 1 en 2 ontsloten door middel van een
tekstvoorbereidende fase waarin de data onder andere werden onderworpen aan een
inhoudsanalyse. In deze fase werden relevante fragmenten uit de transcripties van de interviews
geselecteerd en vervolgens gecodeerd met één van bovenstaande dimensies. Het codeboek, dat
als aparte bijlage bij deze studie wordt aangeboden, behandelt deze analysefase in detail.
Uit de fase van tekstvoorbereiding kwam naar voren dat de leiderschapsstijl van de schoolleider
op basis van zijn eigen uitspraken (deelvraag 1) kan worden getypeerd als transformationeel. Alle
dimensies van dit type leiderschap kwamen in de uitspraken voor. Daarnaast bleek dat de
schoolleider zichzelf ook enkele dimensies toedicht die relateren aan transactioneel leiderschap.
Zijn uitspraken bevatten geen aanwijzingen voor non-transactioneel leiderschap.
Op grond van de uitspraken van medewerkers (deelvraag 2) kon de leiderschapsstijl van de
schoolleider eveneens worden getypeerd als transformationeel, aangevuld met een
transactioneel repertoire. Hier werden evenmin aanwijzingen gevonden voor non-transactioneel
leiderschap. Daarmee voldoet de schoolleider door de ogen van zichzelf en door de ogen van de
medewerkers aan het normatieve ideaal dat deze studie voorstaat.
Op het niveau van de dimensies vertoonden de uitspraken van de medewerkers enkele duidelijke
verschillen met de uitspraken van de rector zelf. Op de eerste plaats kwam in de uitspraken van
de rector de dimensie ‘charisma’ veel vaker voor dan in de uitspraken van de medewerkers. Op
de tweede plaats dichtten de uitspraken van de medewerkers aan de schoolleider (aanvankelijk)
veel vaker de dimensie ‘intellectuele stimulatie’ toe dan de uitspraken van de rector.
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Om verklaringen te vinden voor de gevonden verschillen (deelvraag 3) werden alle uitspraken die
betrekking hadden op deze dimensies (70 in totaal) onderworpen aan een kritische
discoursanalyse volgens de methodiek van Fairclough (2001).
Kritische discoursanalyse volgens Fairclough (2001) combineert drie verschillende analysetechnieken en analyseert onderzoeksdata op drie verschillende niveaus: het microniveau van de
interpersoonlijke relaties, het mesoniveau van de institutionele context en het macroniveau van
de maatschappelijke omgeving. De keuze voor deze analysetechniek werd ingegeven door twee
overwegingen.
Op de eerste plaats combineert de kritische discoursanalyse volgens de methode van Fairclough
(2001) linguïstische (beschrijvende) analyse met discursieve (interpreterende) en sociale
(verklarende) analyse. Deze ‘getrapte’ analyse legt verbanden tussen tekst, context en
werkingsmechanismen bloot, die andere analysetechnieken mogelijk over het hoofd zien en
overbrugt de klassieke kloof tussen verklarende en interpreterende studies (Fairclough, Jessop &
Roberts, 2003). Het separaat bijgevoegde codeboek werkt de verschillende analyses in detail uit.
Op de tweede plaats komt de kritische discoursanalyse tegemoet aan het pleidooi van Gronn en
Ribbins (1996) voor een multi-level benadering van het fenomeen ‘schoolleiderschap’. Zij
constateren dat leiderschap niet zozeer tot stand komt door gedragingen van de schoolleider,
maar in een wederkerige relatie tussen het individu (de leider) en de context (de
schoolgemeenschap inclusief medewerkers) waarbinnen deze werkzaam is. Om goed inzicht te
krijgen in de interactie tussen de betrokken individuen binnen een gegeven context, schrijven
Gronn en Ribbins (1996) een analyse voor op het niveau van het individu, de organisatie en de
maatschappelijke context. De kritische discoursanalyse sluit hier goed bij aan. Zij is niet zozeer
geïnteresseerd in uitspraken van geïnterviewden als zodanig, maar in hoe deze uitspraken zijn
gerelateerd aan hun sociale positie en welke belangen zij dienen in termen van het behouden of
veranderen van de status quo (Wijssen, 2010).
Met behulp van de kritische discoursanalyse werden verschillende verklaringen gevonden voor
de verschillen in de uitspraken van de schoolleider en de medewerkers over de leiderschapsstijl
(deelvraag 3). Deze werden geduid in termen van twee theorieën.
De eerste was een theorie van Jantzi & Leithwood over wijze waarop medewerkers hun
schoolleiders percipiëren. Deze theorie stelt dat schoolleiders op de eerste plaats als leiders
worden herkend als hun medewerkers persoonlijk hun leiderschap kunnen ervaren (kortweg:
ervaringsmogelijkheden). Op de tweede plaats moeten schoolleiders zelf bijdragen leveren aan
schoolinterne factoren zoals beleid, schoolcultuur, instructies, enzovoorts om door hun
medewerkers als leider te worden herkend (Jantzi & Leithwood, 1996; Leithwood & Jantzi,1997).
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De tweede theorie gaat terug op de zogenaamde ‘CIMO-logic’ van Denyer, Tranfield en Van Aken
(2008). Deze theorie is oorspronkelijk bedoeld voor de evaluatie van beleidsinterventies en duidt
deze in termen van contextuele factoren (C) , interventies (I), werkingsmechanismen (M) en
uitkomsten (O). Contextuele factoren zijn factoren in de context waarbinnen het discours over
leiderschap plaatsvindt, die het verloop van het discours beïnvloeden, zoals karaktereigenschappen van de schoolleider en andere stakeholders, interpersoonlijke relaties, de institutionele
setting en de context waarbinnen de school opereert. Omgevingsfactoren zijn variabelen die
maken dat een werkingsmechanisme wel of niet bijdraagt aan de verwachte uitkomst van een
interventie (Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008).
Ten aanzien van de dimensie ‘charisma’ werd gezocht naar verklaringen waarom in de uitspraken
van de rector deze dimensie veel vaker voorkwam dan in de uitspraken van de medewerkers. Op
microniveau werd gesignaleerd dat het taalgebruik van de schoolleider beweegt tussen ideëel
discours, al dan niet ontleend aan externe bronnen, en bravoure. In termen van Denyer,
Tranfield en Van Aken (2008) zou het karakter van de schoolleider kunnen worden aangemerkt
als de contextuele factor die het werkingsmechanisme van twijfel aan diens integriteit triggert.
Deze dynamiek zou volgens de theorie van Jantzi en Leithwood afspelen op het niveau van de
mogelijkheden van medewerkers om de schoolleider persoonlijk te ervaren (Jantzi & Leithwood,
1996; Leithwood & Jantzi,1997). Voor deze verklaring is echter geen bevestiging gevonden in de
data.
Bevestiging is wel gevonden voor een andere verklaring, namelijk dat de interactie tussen de
schoolleider en de individuele medewerkers wordt ‘gekleurd’ door de belangentegenstelling
tussen het schoolbelang, dat door de schoolleider wordt behartigd, en het persoonlijk belang van
de medewerkers. Deze belangentegenstelling speelt zich af op het raakvlak tussen het
interpersoonlijke microniveau en het institutionele mesoniveau (Fairclough, 2001). In termen van
Denyer, Tranfield en Van Aken (2008) is de (onvermijdelijke) belangentegenstelling de
contextuele factor. De negatieve emotie rond mogelijk of reëel positieverlies is het werkingsmechanisme dat het vertrouwen in de schoolleider onder druk zet. In termen van Jantzi en
Leithwood speelt deze dynamiek zich af zowel het niveau van de persoonlijke ervaringsmogelijkheden van medewerkers als het niveau van de bijdrage van de schoolleider aan schoolinterne
factoren (Jantzi & Leithwood, 1996; Leithwood & Jantzi,1997).
Ten aanzien van de dimensie ‘intellectuele stimulatie’ leek het er aanvankelijk op dat de
medewerkers in hun uitspraken veel vaker blijk gaven van de aanwezigheid van de dimensie
‘intellectuele stimulatie’ dan de rector zelf.
Doordat uitspraken van medewerkers veelvuldig refereren aan de visie- en beleidstrajecten
binnen de school, ontstond tijdens de fase van tekstvoorbereiding het beeld dat de
mogelijkheden tot participatie en visie- en beleidsontwikkeling goed ontwikkeld zijn.
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Op grond van kritische discoursanalyse bleek echter dat de medewerkers de mogelijkheid tot
participatie heel verschillend evalueren. Sommigen zijn zeer positief daarover, terwijl anderen
(vaak onderhuids) hun bedenkingen uiten. Deze verschillen in perceptie worden hoofdzakelijk
ingegeven door de mate waarin medewerkers op grond van hun functie toegang hebben tot de
visie- en beleidstrajecten die de schoolleider initieert. De dynamiek rond de entree tot
besluitvorming speelt zich af op het raakvlak tussen het microniveau van de interpersoonlijke
relaties en het mesoniveau van de institutionele context (Fairclough, 2001).
Uit nadere analyse blijkt dat medewerkers die worden betrokken bij de zogenaamde ‘heisessies’
waar de visie en het beleid worden gemaakt, de mate waarin medewerkers worden
geconsulteerd positiever evalueren dan de medewerkers die niet deelnemen aan de ‘heisessies’.
Degenen die niet deelnemen aan de ‘heisessies’ worden in plenaire sessies geconfronteerd met
reeds genomen besluiten en kunnen slechts langs formele wegen (OR, MR) alsnog hun eigen
opvattingen kenbaar maken. In termen van Denyer, Tranfield en Van Aken (2008) vormen de
geïnstitutionaliseerde mogelijkheden van toegang tot de heisessies de contextuele factor die het
werkingsmechanisme triggert van de herkenning van inspraakmogelijkheden. In het transcript
van de schoolleider is hiervoor bevestiging gevonden in een uitspraak die relateert aan
visieontwikkeling. Naar analogie van Jantzi en Leithwood raakt de dynamiek rond visie- en
beleidsontwikkeling zowel aan persoonlijke ervaringsmogelijkheden van medewerkers als aan de
bijdrage van de schoolleider aan schoolinterne factoren (Jantzi & Leithwood, 1996; Leithwood &
Jantzi,1997).
Behalve de entree tot besluitvorming, komt in verschillende uitspraken van de rector het
delegeren van taken en verantwoordelijkheden aan medewerkers naar voren. Voor deze
verwijzingen naar de dimensie ‘intellectuele stimulatie’ is echter geen bevestiging gevonden in
de uitspraken van de medewerkers. Waarschijnlijk is de organisatorische positie van de rector
hier debet aan: het ligt voor de hand dat hij slechts naar leden van het managementteam
delegeert en dat dus relatief weinig medewerkers hem in deze hoedanigheid herkennen. In
termen Jantzi en Leithwood zijn er betrekkelijk weinig ervaringsmogelijkheden in dit opzicht
(Jantzi & Leithwood, 1996; Leithwood & Jantzi,1997). Het gebrek aan ervaringsmogelijkheden is
in dit geval het werkingsmechanisme dat door de contextuele factor van de organisatiestructuur
wordt getriggerd (Denyer, Tranfield & Van Aken, 2008)
Een alternatieve verklaring voor het ontbreken van verwijzingen naar het delegeren van taken is
dat mogelijk de behoefte aan controle van de schoolleider maakt dat de medewerkers die taken
van hem overnemen, niet ervaren dat zij extra verantwoordelijkheden mogen dragen.
Deze verklaring betreft het microniveau van de interpersoonlijke relaties (Fairclough, 2001) en
raakt aan de persoonlijk ervaringsmogelijkheden van medewerkers (Naar: Jantzi & Leithwood,
1996; Leithwood & Jantzi,1997). In termen van Denyer, Tranfield en Van Aken (2008) vormt het
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karakter van de schoolleider de contextuele factor die het werkingsmechanisme van nietherkennen triggert. Deze verklaring wordt echter niet bevestigd door uitspraken van de
medewerkers.
5.3. Conclusies
Uit bovenstaande onderzoeksresultaten wordt duidelijk de verschillen in perceptie van de
leiderschapsstijl tussen de schoolleider en de medewerkers worden ingegeven door de
verschillende perspectieven van waaruit zij naar de schoolorganisatie kijken.
De schoolleider evalueert zijn eigen leiderschapsstijl op het microniveau van de interpersoonlijke
contacten. In uitspraken die relateren aan de dimensies ‘charisma’ en ‘intellectuele stimulatie’
haalt hij voornamelijk voorbeelden aan die zijn handelen naar individuele medewerkers
illustreren. Deze voorbeelden gaan over voorbeeldgedrag, het dienen van het schoolbelang door
een persoonlijk probleem van iemand op te lossen, en het delegeren van taken aan collega’s. De
schoolleider refereert daarmee voornamelijk aan ervaringsmogelijkheden op microniveau.
Opvallend is dat de schoolleider daarentegen nauwelijks refereert aan zijn bijdragen aan
schoolinterne factoren op mesoniveau (Naar: Jantzi & Leithwood, 1996; Leithwood & Jantzi 1997
alsmede Fairclough, 2001; Wijsen, 2010).
De medewerkers evalueren de leiderschapsstijl van de schoolleider ten aanzien van de dimensies
‘charisma’ en ‘intellectuele stimulatie’ overwegend op met mesoniveau van de schoolinterne
factoren (Naar: Jantzi & Leithwood, 1996; Leithwood & Jantzi 1997 alsmede Fairclough, 2001;
Wijsen, 2010). Zij refereren in hun uitspraken aan voorbeelden waarin het schoolbelang voorrang
kreeg op hun persoonlijk belang of waarin de institutionele context hun persoonlijke inbreng
belemmert. De belangentegenstelling tussen het meso- en microniveau is hier de contextuele
factor die de negatieve emotie triggert. Opvallend is hier dat de medewerkers ten aanzien van de
dimensies ‘charisma’ en ‘intellectuele stimulatie’ nauwelijks verwijzen naar persoonlijke
ervaringsmogelijkheden in relatie tot de schoolleider. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers
op afstand, maar ook voor de medewerkers die dichterbij hem staan, zoals een conrector.
Voor de schoolleiders hebben deze bevindingen de volgende implicaties. Het handelen op
mesoniveau lijkt de doorslag te geven voor de manier waarop medewerkers hun leiderschapsstijl
typeren in termen van charismatisch gedrag en intellectueel stimulerend gedrag. Dit stelt hoge
eisen aan de integriteit van het handelen van schoolleiders op dit niveau. In de casus rond het
nieuwe taakbeleid zou de schoolleider zich kunnen bezinnen op de deugdelijkheid van de
argumentatie die hij heeft aangevoerd om het beleid te implementeren. Was deze argumentatie
ideologisch van aard en had dit voorkomen kunnen worden? Met betrekking tot de visietrajecten
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zou de schoolleider kunnen nadenken over de entree die medewerkers wordt geboden tot de
besluitvorming. Wordt deze uitsluitend verleend op grond van functie, of wegen ook tellen ook
persoonlijke ‘likes and dislikes’ mee in de afweging wie meegaat naar de heisessies? En hoeveel
ruimte voor inspraak kan medewerkers worden geboden de niet bij de heisessies betrokken zijn.
Of is het beter om alle schijn van inspraak te laten varen en informatieavonden te houden?
Vervolgonderzoek is ook nodig om meer zicht te krijgen op de contextuele factoren en
werkingsmechanismen die de perceptie van de medewerkers bepalen. De factoren die in de
voorliggende studie worden gepresenteerd kunnen op grond van deze enkelvoudige casestudy
casus beschouwd als ‘sensitizing concepts’. Vervolgonderzoek zou deze concepten kunnen
verfijnen.
Zo verdient het concept ‘ belangentegenstelling’ als contextuele factor nadere beschouwing.
Want is het de belangentegenstelling zelf die het werkingsmechanisme van negatieve evaluatie
triggert? Of is het de manier waarop de schoolleider en/of de medewerker zich tot de
belangtegenstelling verhouden de contextuele factor? Hetzelfde geldt voor het
werkingsmechanisme ‘negatieve emotie’. Want bestaat dit uit angst, uit cognitieve dissonantie,
of boosheid? En is het puur emotie, of spelen mogelijk ook andere werkingsfactoren zoals
belangen een rol? Denk aan de medewerker die toetrad tot de MR en mogelijk belang had bij het
voeren van een ideologisch discours dat de integriteit van de leider ter discussie stelde.
5.4. Theoretische reflectie
Deze studie is voor de conceptualisatie van de leiderschapsstijl schatplichtig aan de Full-Range
Leadership Theory (FRLT) van Avolio en Bass (1991, 2004). Op grond van het uitgevoerde
onderzoek kan worden gesteld dat de FRLT goede aanknopingspunten biedt om de leiderschapsstijl van de schoolleider door zowel de schoolleider zelf als de medewerkers van de school op
hoofdlijnen te laten typeren. De drie typen leiderschapsstijlen laten zich betrekkelijk eenvoudig
onderscheiden en operationaliseren.
Dit is minder eenvoudig gebleken voor de dimensies die binnen de drie stijlen worden
onderkend. De operationalisatie van de dimensies op grond van Avolio en Bass (2004) en
Antonakis, Avolio en Sivasubramaniam (2003) bleek, ondanks de uitgebreide beschrijving met
voorbeelden in het codeboek, in de praktijk soms onvoldoende houvast te bieden om ze goed
van elkaar te onderscheiden. Er waren vele memo’s nodig om tijdens het coderen de gemaakte
afwegingen vast te leggen. Om de betrouwbaarheid van het onderzoek te bevorderen, zijn de
coderingen ten aanzien van de dimensies gedurende het onderzoek twee maal geheel doorlopen
op consistentie.
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De ‘CIMO-logic’ van Denyer, Tranfield en Van Aken (2008) biedt met het onderscheid tussen
contextuele factoren en werkingsmechanismen een analytisch kader om verklarende factoren te
duiden. Echter, om tot betekenisvolle categorieën te komen, zullen voldoende data moeten
worden verzameld en geaggregeerd. Dit veronderstelt meervoudig onderzoek met gelijkluidende
meetinstrumenten.
De theorie van Jantzi & Leithwood (Jantzi & Leithwood, 1996; Leithwood & Jantzi,1997) stelt dat
schoolleiders worden herkend op basis van persoonlijke ervaringsmogelijkheden van
medewerkers en de bijdrage van schoolleiders aan schoolinterne factoren zoals beleid,
schoolcultuur, instructies, enzovoorts. Voor deze theorie is slechts gedeeltelijk bevestiging
gevonden in de data. Zo blijken de dimensies ‘charisma’ en ‘intellectuele stimulatie’ in de
leiderschapsstijl van de schoolleider door medewerkers niet worden herkend op basis van
persoonlijke ervaringen. Doorslaggevend is de wijze waarop de schoolleider zich op mesoniveau
manifesteert, dat wil zeggen: bijdraagt aan de schoolinterne factoren. Opvallend is daarbij dat de
schoolleider zelf consequent de persoonlijke ervaringsmogelijkheden inbrengt bij de bespreking
van zijn schoolleiderschap. Voor toekomstig onderzoek verdient het aanbeveling om een
meetinstrument in te richten dat voorziet in zowel de bevraging van persoonlijke
ervaringsmogelijkheden als in de bevraging van de mate waarin de schoolleider bijdragen levert
aan schoolinterne factoren.
5.5. Methodologische reflectie
Voor deze studie werd gebruik gemaakt van bestaande data die met een ander oogmerk dan het
voorliggend onderzoek werden verzameld. Dit is niet ten kosten gegaan van de begripsvaliditeit.
De betrekkelijk open vragenstelling in het interviewprotocol voor de medewerkers liet voldoende
ruimte om de antwoorden te duiden in termen van de dimensies van leiderschapsstijlen van
Avolio en Bass (2004) die ten grondslag lagen aan het interviewprotocol met de schoolleider. Het
gebruik van een gedetailleerd codeboek en de triangulatie van methoden (voorbereidende-,
beschrijvende-, interpretatieve- en verklarende analyse) hebben verder bijgedragen aan de
begripsvaliditeit van deze studie.
Doordat de data die ten grondslag lagen aan deze studie werden verzameld met verschillende
meetinstrumenten, is het niet ondenkbaar dat er een vertekening heeft plaatsgevonden ten
aanzien van de accenten die respondenten leggen in hun perceptie van de leiderschapsstijl
Op de eerste plaats werd het functioneren van schoolleider in het meetinstrument van de
medewerkers niet rechtstreeks bevraagd met als gevolg dat betrekkelijk weinig fragmenten
direct het functioneren van de schoolleider adresseerden. Een mogelijk tekort aan fragmenten
met voldoende zeggingskracht werd ondervangen door ook fragmenten die de hele directie
adresseerden in het onderzoek te betrekken. Daarbij werd vooraf gecontroleerd of deze een
vergelijkbaar beeld ten aanzien van de leiderschapsstijl opriepen als de fragmenten de
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schoolleider adresseerden. Dit werd bevestigd door de data, waarmee de predictieve validiteit
van het onderzoek door deze keuze lijkt te zijn geborgd. Op de tweede plaats richtte
meetinstrument van de medewerkers zich voornamelijk op onderwerpen die raken aan het
domein van de transformationeel leider, zoals de visie en missie van de school en de religieuze
identiteit. Onderwerpen die dichter bij een transactionele leiderschapsstijl staan, zoals
beoordelingssystemen of beloning van medewerkers, kregen met dit meetinstrument minder
aandacht. Dit heeft mogelijk zijn weerslag op de predictieve validiteit van het onderzoek gehad.
De predictieve validiteit van deze studie zou daarom kunnen worden verbeterd door gebruik van
eenzelfde meetinstrument voor de schoolleider en de medewerkers in een meervoudige
casestudy. Uit onderzoek naar discours rond leiderschapsstijlen bij verschillende scholen zouden
contextuele factoren en werkingsmechanismen kunnen worden gevonden met meer
zeggingskracht dan de ‘sensitizing concepts’ die deze enkelvoudige casestudie heeft opgeleverd.
De hier gevonden resultaten leveren vooralsnog te weinig houvast om vooruit te lopen op een
theorie-ontwerp.
De resultaten van het onderzoek bevestigen dat de keuze voor kritische discoursanalyse als
onderzoeksmethodiek een juiste is geweest. Deze onderzoeksmethode kan op verschillende
niveaus verklaringen aanreiken voor het verschil in perceptie tussen de schoolleider en zijn
medewerkers ten aanzien van zijn leiderschapsstijl. Bovendien is zij gevoelig voor dynamieken
rond belangen en beïnvloeding, die spelen in elke school en inherent zijn aan het fenomeen
‘leiderschap’. Waar de inhoudsanalyse zich beperkt tot het vaststellen wát er wordt gezegd,
toont de kritische discoursanalyse bovendien gevoeligheid voor het ‘hoe en waarom’ de dingen
worden gezegd. Daarmee biedt de kritische discoursanalyse zicht op diepere lagen in het
discours die gemakkelijk onopgemerkt zouden zijn gebleven. Deze verdiepende werking van
kritische discoursanalyse wordt bevestigd door het feit dat in de voorliggende studie de initiële
bevindingen ten aanzien van de dimensie ‘intellectuele stimulatie’ op grond van de kritische
discoursanalyse moesten worden bijgesteld. Dit heeft de uiteindelijke beeldvorming ten aanzien
van deze dimensie aanmerkelijk genuanceerd.
Niettemin moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst bij de kritische discoursanalyse in
het licht van de betrouwbaarheid van het onderzoek. De kritische discoursanalyse is gevoelig
voor toevallige fouten doordat de onderzoeker zijn eigen referentiekader inbrengt en de diepere
betekenissen van discours gemakkelijk kan misverstaan. Om de betrouwbaarheid van het
onderzoek te optimaliseren werden daarom een aantal maatregelen genomen. In het
voorgaande werden al genoemd het coderen aan de hand van een gedetailleerd codeboek,
triangulatie van methoden en stelselmatige controle op consistentie tijdens het coderen van de
data.
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Daarnaast werden tijdens de beschrijvende analyse respondentprofielen en een dubbelzijdige
profielschets van de schoolleider vastgelegd, dat wil zeggen een profielschets van de schoolleider
op basis van diens eigen uitspraken en een tweede profielschets van hem op basis van uitspraken
van medewerkers. Zowel de respondentprofielen als de dubbelzijdige profielschets van de
schoolleider dienden als houvast bij de interpretatie en verklaring van de data. Ze hielpen om
enerzijds het eigen referentiekader ten aanzien van de respondenten (medewerkers en
schoolleider) te expliciteren en daarmee ruimte te maken om de data tegemoet te treden met
een open oog voor afwijkende details (contrasteren). Anderzijds hielpen ze om het overzicht te
houden in de veelheid van fragmenten en indrukken.
Tenslotte droeg systematische iteratie tussen gerelateerde fragmenten tijdens de verschillende
analysefasen bij aan de betrouwbaarheid van het onderzoek. Een meer gedetailleerde reflectie
op de uitvoering van de kritische discoursanalyse is opgenomen in hoofdstuk 3 van het
codeboek.
5.6. Aanbevelingen
Op grond van bovenstaande bevindingen wordt aanbevolen om een meervoudige casestudy naar
de perceptie van leiderschapsstijlen in te richten. Daarbij kan in het onderzoeksontwerp opnieuw
de FRLT van Avolio en Bass (1991, 2004) als uitgangspunt worden gehanteerd, mits voldoende
effort wordt gestoken in afbakening en operationalisatie van de dimensies van de drie
leiderschapsstijlen. Juist het duiden van leiderschapsstijlen in termen van genoemde dimensies
geeft reliëf aan de typeringen.
Bij de inrichting van het meetinstrument is het van belang dat het functioneren van de
schoolleider in genoemde dimensies wordt geadresseerd en dat het instrument voor de
schoolleider en de medewerkers gelijkluidend is. Bovendien verdient het aanbeveling om een
meetinstrument in te richten dat zowel voorziet in zowel de bevraging van persoonlijke
ervaringsmogelijkheden als in de bevraging van de mate waarin de schoolleider bijdragen levert
aan schoolinterne factoren. Ten aanzien van de steekproef is van belang dat de verschillende
functies binnen de school naar rato vertegenwoordigd zijn.
Het verdient voorts aanbeveling de data te ontsluiten met behulp van kritische discoursanalyse
omdat deze analysetechniek gevoelig is voor de dynamieken die spelen rond het thema
‘beïnvloeding’ op de verschillende niveaus in de organisatie. Voor meer praktische aanbevelingen
voor de uitvoering van dit type analyse wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van het codeboek dat
als losse bijlage bij deze studie is gevoegd.
Tenslotte nog een opmerking ten aanzien van de positie die de onderzoeker inneemt ten aanzien
van kritische discoursanalyse. Kritische discoursanalyse is een onderzoeksbenadering en een
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methode tegelijk (Fairclough, 2001). Als onderzoeksbenadering kiest de kritische discoursanalyse
machtsstrijd als vertrekpunt voor onderzoek. Deze benadering heeft echter het gevaar in zich om
sociale verhoudingen en discours te stereotyperen in termen van dominantie en onderwerping.
De werkelijkheid in schoolorganisaties kent echter veel meer nuances en schakeringen dan een
‘good guy/bad guy’-stereotype. Daarom tot besluit een warm pleidooi dat de onderzoeker een
niet-normatieve positie inneemt ten aanzien van beïnvloeding en kritische discoursanalyse
hanteert als verfijnde techniek voor analyse. Wanneer aan die conditie wordt voldaan, kan de
methodiek van Fairclough (2001) bijdragen aan verdiepende inzichten in de perceptie van
leiderschap.
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Bijlage 1 Meetinstrument ‘narratieve identiteit van de school’ voor medewerkers VO

Protocol halfgestructureerd interview
Meetinstrument diagnose narratieve identiteit
Doelgroep: medewerkers VO
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1. Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave
2. Aanwijzingen voor de interviewer
3. De introductie
4. Vragenlijst
5. Afronding van het interview
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2. Aanwijzingen voor de interviewer
Alle vragen worden gesteld vanuit het de basisgedachte dat de betekenissen die de individuele
respondent hecht aan zijn ervaringen met de school, zicht bieden op datgene dat de school
maakt tot déze school. Centraal staat dus de duiding van het eigene van de school, en niet zozeer
het persoonlijk handelen van de individuele respondent. Daar waar toch gevraagd wordt naar de
persoonlijke beroepspraktijk of beleving dient dit om de respondent in te leiden in een nieuw
thema. Steeds zal in volgende vragen de betekenis van persoonlijke ervaringen bevraagd worden
om het verhaal van het collectief te kunnen construeren.
Met het oog op validiteit en betrouwbaarheid wordt steeds de volgorde van de
gespreksonderwerpen gevolgd, met gebruik van de vragen die in het interviewschema staan. De
hoofdvragen worden in eerste instantie letterlijk gesteld. In geval de respondent de vraag niet
begrijpt, kan deze worden toegelicht. Indien de respondent laat merken meer te willen vertellen
en dit van belang lijkt voor het onderzoek, kan worden doorgevraagd.
De verdiepende vragen zijn suggesties. Ze moeten niet allemaal gesteld worden, maar ze
kunnen, optioneel, gesteld worden om meer duidelijkheid en/of volledigheid in de antwoorden
te verkrijgen.
De vragenlijst start met enkele vragen naar feitelijkheden die de respondent betreffen (pagina 6).
Het is de bedoeling dat deze kort worden beantwoord omwille van de tijd (5 min).
Voor de bevraging van de eigen schoolbiografie (pagina 7) kan meer tijd worden uitgetrokken (15
min). Deze vraag is cruciaal, omdat zij de respondent helpt zich te richten op betekenisgeving cq.
het waarderen van betekenissen in plaats van het weergeven van feitelijkheden. Gedurende het
interview is deze vraag steeds het ‘anker’ waarop teruggegrepen kan worden als de respondent
geholpen moet worden om betekenissen te duiden.
Voor de overige rubrieken staat steeds bij de titel van de rubriek vermeld hoeveel tijd ervoor
beschikbaar is (steeds 10 of 15 minuten; dit is een indicatie om te voorkomen dat het interview
teveel uitloopt).
In het geval dat de respondent zeer uitgebreid vertelt en er te weinig tijd is om alle vragen te
behandelen, wordt het doorvragen beperkt tot de kern van de zaak: hoe relateert het vertelde
aan het collectief van de school; welke betekenis geeft het daaraan. Slechts in het uiterste geval
kunnen enkele vragen achterwege gelaten worden. Dit zijn dan bij voorkeur de vragen die het
persoonlijke handelings- en belevingsniveau van de respondent betreffen.
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Benodigdheden
•
De topiclijst.
•
De stemrecorder (zorgt er voor dat er voldoende geheugenruimte vrij is).
•
Reserve batterijen voor de stemrecorder.
•
De adresgegevens van de school waar je de respondent ontmoet.
•
Pen en papier voor de respondent om diens schoolbiografie uit te tekenen, maar ook
voor de interviewer om tijdens het interview aantekeningen te maken voor het korte
interviewverslag.
•
Een mobiele telefoon in verband met bereikbaarheid.
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3. De introductie
1. Voorstellen
2. Doel en de opzet van het onderzoek










Het onderzoek wordt uitgevoerd door het IKO (Instituut voor Katholiek Onderwijs) van de
Radboud Universiteit in Nijmegen.
Er worden 10 medewerkers van deze school geïnterviewd. Deze zijn door de directie
aangewezen in samenspraak met de onderzoeker.
Het onderzoek vindt plaats op drie katholieke scholen voor voortgezet onderwijs in
Nederland.
Met de interviews willen we inzicht krijgen in de identiteitsvorming op katholieke scholen
voor voortgezet onderwijs. We gaan uit van de identiteit zoals deze naar voren komt uit
de betekenissen die de geïnterviewden hechten aan hun ervaringen met de school.
Hieruit ontstaat een gezamenlijk verhaal van de school, de verhaalde identiteit.
De verwerkte interviewresultaten zullen geanonimiseerd teruggekoppeld worden aan de
projectgroep. Deze kiest daaruit enkele thema’s die leidend zijn in de identiteitsvorming
van de school. Rond die thema’s worden in januari en februari groepsgesprekken
gehouden.
Mensen die nu worden geïnterviewd, zullen in principe niet worden uitgenodigd voor de
groepsgesprekken.
De resultaten van het hele onderzoek zullen worden gerapporteerd in de vorm van een
verslag met aanbevelingen.

3. Gebruik van gegevens




De resultaten van de interviews zullen gebruikt worden om inzicht te krijgen in de
verhaalde identiteit van de school: waarin schuilt de kracht van de school en waar liggen
ontwikkelingskansen? Met deze inzichten, kan een aanpak ontwikkeld worden om samen
met het team te werken aan de verbetering van het verhaal van de school.
De gegevens worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. De gegevens uit de
individuele interviews worden niet individueel gerapporteerd of weergegeven. De
koppeling tussen de interviewverslagen en de namen van de respondenten is enkel
bekend bij de onderzoekster, en bij het verder analyseren van de gegevens wordt niet
aangegeven welke respondenten wat gezegd hebben. De leiding en het bestuur van de
school krijgen geen inzage in de interviewverslagen.

4. Duur van het interview



Duur van het interview is 1,5 uur.
Heeft de respondent nog vragen of problemen?

5. Controleer het opnameapparaat en start met het interview
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4. Vragenlijst
I Algemene persoonsgegevens (5 minuten)
Noteer:
1. Man/vrouw
2. Leeftijd?
3. Functienaam?
4. Inhoud functie?
Korte omschrijving.
5. Betrekkingsomvang in aantal FTE?
6. Hoe lang werk je op deze school?
7. Heb je hiervoor eerder op een andere school gewerkt?
Wat voor school was dat?
Wat was je functie daar/welk vak doceerde je?
8. Voor onderwijzend personeel
Hoe zie jij jezelf in je werk als leerkracht?
Leg je in je werk de nadruk op kennisoverdracht of op vorming?
Hoe komt dit?
In hoeverre word je daartoe gedwongen door de praktijk?
Voor onderwijsondersteunend personeel
Hoe zie je jezelf in jouw functie als….?
Waaraan geef je in je werk altijd voorrang?
En wat schiet er daardoor wel eens bij in?
Hoe komt dit?
In hoeverre word je daartoe gedwongen door de praktijk?
9. Welke opleiding heb je genoten?
10. Hoe ben je in het onderwijs terecht gekomen?
Wat sprak je aan in het onderwijs?
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II Schoolbiografie/Critical events (15 minuten)
1. We beginnen met een korte terugblik op de tijd dat je hier op school werkt: je
schoolbiografie. Ik zou je willen vragen op een vel papier een horizontale lijn te trekken die
begint bij het begin van je aanstelling op deze school en eindigt op de dag van vandaag.
Verdeel deze lijn in jaren. Ga na wat je in deze periode hebt meegemaakt op school. Markeer
op de lijn gebeurtenissen die indruk hebben gemaakt; hoogtepunten en dieptepunten.
2. Welke gebeurtenis uit je schoolbiografie, vind je het meest veelzeggend voor deze school?
3. Wat zegt deze gebeurtenis volgens jou over de school?
4. Wat betekent dit voor het werken / jouw eigen functioneren en dat van anderen op deze
school?
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III Expressie van wat van waarde is in waarden en normen (15 minuten)
1. Welke waarden/normen vind jij belangrijk voor het werken op school?
Kun je voorbeelden geven?
2. Vind je, wat jij zelf van waarde vindt, terug binnen deze school?
Bijvoorbeeld in activiteiten, beslissingen, maar ook in de manier van lesgegeven op
school, in de manier waarop met leerlingen wordt omgegaan, of in de samenwerking
met collega’s. Zo ja, waar? En hoe?
3. Zijn er waarden die jij belangrijk vindt, maar die je niet terugvindt binnen de school?
Welke waarden zijn dat?
Wat betekent het voor jou dat je deze waarden niet terugvindt?
4. Welke waarden staan binnen de school centraal?
Kun je met voorbeelden illustreren hoe deze waarden op school tot uitdrukking
komen?
5. Hoe word je als individueel medewerker met deze centrale waarden vertrouwd gemaakt?
Wie neemt hiervoor het initiatief?
In hoeverre zijn de hiervoor ondernomen acties succesvol, en waarom?
7. Hoe wordt er op school over deze centrale waarden met elkaar gesproken?
Ben jij ook in deze gesprekken betrokken?
Hoe verlopen deze?
En wie neemt het initiatief tot de gesprekken?
En wie nemen er doorgaans deel aan deze gesprekken?
Wat zijn opbrengsten van deze gesprekken?
Zijn er thema’s die zulke gesprekken domineren? Zo ja, welke thema’s zijn dat?
Waarom domineren deze thema’s de gesprekken?
Zijn er thema’s die in deze gesprekken niet aan bod kunnen komen? Zo ja, welke
thema’s zijn dat? Waarom komen deze thema’s niet aan bod?
8. In hoeverre herken je jezelf in de centrale waarden van de school?
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IV Expressie van wat van waarde is in visie en missie (10 minuten)
1. Hoe verstaat deze school haar maatschappelijke opdracht?
Hoe wil de school een bijdrage leveren aan de samenleving?
Ligt de nadruk op kennisoverdracht aan leerlingen en het halen van normen en
scores, of meer op de vorming van leerlingen?
2. Welke visie heeft de school op goed onderwijs?
Waarom wordt dit op school als goed onderwijs beschouwd?
Kun je voorbeelden geven waarin deze visie op school tot uitdrukking komt?
3. Welke visie heeft deze school op goed omgaan met leerlingen?
Waarom wordt dit op school als goed omgaan met leerlingen beschouwd?
Kun je voorbeelden geven waaraan je deze visie kunt herkennen binnen de school?
4. Herken je jezelf in deze visies van de school?
Waarin herken je jezelf wel, waarin niet?
5. Worden op schoolniveau acties ondernomen om individuele medewerkers, leerlingen en/of
ouders vertrouwd te maken met de visie van de school?
Welke acties zijn dat?
Wie neemt het initiatief voor deze acties?
In hoeverre zijn deze acties succesvol, en waarom?
6. Worden er door de school acties ondernomen om mensen in de omgeving van de school
vertrouwd te maken met de visie van de school?
Hoe presenteert de school zich naar buiten toe?
7. Hoe wordt leiding gegeven aan processen van visieontwikkeling?
Wie neemt het initiatief tot visieontwikkeling?
Wie worden erbij betrokken?
En wat zegt dat over de school?
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V Expressie van wat van waarde is in activiteiten (10 minuten)
1. Voor welke activiteiten maak je bewust tijd in je dagelijkse werk?
Waarom vind je die activiteiten belangrijk?
2. Welke gezamenlijke activiteiten vind je kenmerkend voor deze school?
Toelichting: als je deze activiteiten zou weglaten zou je iets wegnemen van de school.
Waarom vind je juist deze activiteiten kenmerkend?
3. In hoeverre ben je zelf bij deze gezamenlijke activiteiten betrokken?
Bij welke wel/niet?
Wat is jouw rol daarbij?
4. Wie neemt het initiatief voor deze gezamenlijke activiteiten?
5. Wat betekenen deze gezamenlijke activiteiten voor de school?
Wat zegt dit over de school, volgens jou?
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VI Expressie van wat van waarde is in levensbeschouwelijke oriëntatie
(10 minuten)
1. Deze school is een katholieke school. Hoe zou jíj de levensbeschouwelijke oriëntatie van de
school omschrijven?
2. Welke relatie zie je tussen deze levensbeschouwelijke oriëntatie en de visie, waarden en
activiteiten op school?
3. In hoeverre kun je je vinden in de levensbeschouwelijke oriëntatie van de school?
Waar kun je je wel in vinden?
En waarin niet?
4. Komen op deze school ook thema’s als oriëntatie, religie, levensbeschouwing, zingeving,
en spiritualiteit aan bod?
Zo ja, hoe?
Wat zegt dit over de school, volgens jou?
5. Zou jij willen dat er meer met elkaar gesproken wordt over hoe levensbeschouwing en
spiritualiteit verbonden kunnen worden met de visie, waarden en activiteiten op deze
school?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, in welke vorm zou dat volgens jou het beste kunnen?
Wie zou daartoe het initiatief kunnen nemen?
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VII Expressie van wat van waarde is in bronnen (10 minuten)
1. Door wie/wat laat jij je in je huidige werk inspireren?
Wat drukken deze verhalen uit?
Op welke manier spelen ze een rol in je dagelijkse werk?
2. Door wie/wat laat de school als geheel zich inspireren?
Wat drukken deze verhalen uit?
Op welke manier spelen ze een rol in het dagelijkse functioneren van de school?
3. In hoeverre herken je jezelf in de inspiratiebronnen die de school hanteert?
Welke bronnen vind jij veelzeggend?
Wat zeggen deze over de school?
4. Hoe worden medewerkers vertrouwd gemaakt met deze verhalen, teksten, personen etc?
Wie neemt het initiatief hiertoe?
In hoeverre zijn deze activiteiten succesvol?
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VIII Persoonlijke overtuiging en belofte (10 minuten)
1. Wat is jouw eigen levensbeschouwelijke overtuiging (in één woord)?
Heb je deze van huis uit mee gekregen of is deze later op je pad gekomen ben je hier
later toe gekomen?
Hoe is dat in zijn werk gegaan?
2. De leerlingen op deze school komen uit verschillende culturele en religieuze achtergronden.
Wat betekent deze diversiteit voor het functioneren van de school?
3. En wat betekent deze diversiteit voor jou in jouw functie?
4. De antwoorden op de vragen in dit interview geven een beeld van waar deze school voor
staat. Op welke elementen hieruit mag de school je zonder meer aanspreken?
5. Met welke elementen heb je eventueel meer moeite?
Waarom?
6. Wanneer zou je je niet meer thuis voelen op deze school en mogelijk zelfs ergens anders
gaan werken?

Tot slot (5 minuten)
. Heeft de respondent nog vragen?
. Bedank de respondent
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Bijlage 2 Meetinstrument diepe-interviews schoolleiders

Vragenlijst 1: Achtergrond respondent
Vul samen met de respondent de onderstaande vragen in.
Vraag 1
U bent 1) Man 2) vrouw

Vraag 2
U bent geboren in 19 …

___________________

Vraag 3
Welke functie heeft u op school?

___________________

Vraag 4
Hoe lang zit u in het onderwijs?… ………

___________________

Vraag 5
Hoe zou u zichzelf omschrijven?
O Katholiek
O Protestant
O Joods
O Moslim
O Hindoe
O Boeddhist
O Anders te weten…..
O Geen van deze
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Lijst 2: Levenslijn respondent
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Vragenlijst 3: Verkennen van de levenslijn
Gebeurtenis

Leeftijd

Tijd

H/ D

V-T

punt

Emotie

(Niet)

Actief /

noodzakelijk

passief
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Betek. 1

Betek. 2

Betek. 3

4. Vragenlijst 4: levensdoelen
Levensdoel

134

Sinds wanneer?

Altijd even belangrijk

van belang(leeftijd)

geweest?

Vragenlijst 5: kenmerken van een levensdoel
Levensdoel:

Zou u dit doel willen vervangen door een ander
doel?

Hoe weet u zeker dat dit doel zó belangrijk voor
u is

Denkt u dit levensdoel vervulbaar is?

Leidt dit doel alles wat u doet?
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Heeft u dit levensdoel zelf gekozen?

Wat is in dit levensdoel (zo) van waarde?
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Vragenlijst 6: Verandering/ transformatie

Item

Levens-

Wat

geb.

veranderde?

137

Hoe
zichtbaar?

Sprake van
groei?

Vragenlijst 7: Leiderschap stijl
Houdingen/ handelingen
Toon waardering wanneer doelen zijn bereikt.

Benadruk het belang om een sterk besef van een doel te hebben.

Wacht tot zaken verkeerd gaan voordat ik in actie kom.

Formuleer een aansprekende visie op de toekomst.

Betrouwbaar in het houden van mijn belofte.

Vermijd inmenging in zaken die door anderen worden behartigd.
Overstijg het eigen belang omwille van het algemeen welzijn van allen.

Beschouw een ieder als individu met verschillende behoeften, vermogens en verwachtingen
naar anderen.

Laat anderen naar problemen kijken vanuit verschillende gezichtspunten.

Richt aandacht op onregelmatigheden, fouten, en afwijkingen van de standaard.
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Bijlage 3 Uitgewerkte voorbeelden kritische discoursanalyse
Binnen het bestek van deze rapportage voert het te ver om een uitwerking te presenteren van alle
uitspraken die werden onderworpen aan een kritische discoursanalyse. Om de lezer meer inzicht
te bieden in de gevolgde werkwijze en het rijke beeld dat dit oplevert van de dynamiek tussen de
schoolleider en zijn medewerker wordt hieronder, in aanvulling op paragraaf 2.5. een selectie van
uitspraken met bijbehorende uitwerkingen gepresenteerd. Deze selectie bestaat uit alle
voorbeelden die aan bod kwamen in de paragrafen 4.2.2. en 4.2.3. van deze studie. De uitwerking
heeft plaatsgevonden op basis van de concepten en geoperationaliseerde begrippen in hoofdstuk
2 en 3 en het codeboek dat als separate bijlage bij deze studie is gevoegd.

Voorbeelden dimensie ‘charisma’
Voorbeeld I: De rector over zijn voorbeeldfunctie
In zoverre heb ik natuurlijk ook wel een voorbeeld functie, laat ik het zo maar zeggen. Voortdurend moet je
laten zien dat je dat doel nastreeft en misschien niet zozeer expliciet in allerlei stukjes teksten die je kunt
schrijven, maar je moet wel laten blijken dat je er voor mensen bent. Daarvoor zeg ik ook, de deur staat hier
altijd open op het moment dat er niets dringends is, laat ik het zo maar even zeggen, en ze kunnen hier altijd
binnen lopen. Dus het betekent ook dat ik overdag bijna niets doe aan mijn werk, want iedereen komt ook,
voor onbenulligheden, maar ook dat moet je dus niet zeggen tegen mensen. Het is ook iets dat ja, bij wijze
van spreken in je systeem gaat zitten en daardoor is het ook nooit af, het is iets wat je meedraagt op het
moment dat je binnenkomt, als ik het tot mijn school mag beperken. En op het moment dat je weggaat.
(P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: ook wel, voortdurend, altijd, maar even, bijna niets, dus niet, etc.
Werkwoorden van modaliteit: moeten, kunnen
Ontkenningen: niet zozeer expliciet, niets dringends, bijna niets, dus niet, nooit af
Metaforen: de deur staat open, wat in je systeem gaat zitten, iets wat je meedraagt (kruis?)
Eufemisme: allerlei stukjes tekst
Synoniemen: mensen klinkt afstandelijker dan collega’s of medewerkers
Taalgebruik is beeldend maar vaag. Vooral de laatste zinnen roepen een messiaans beeld op
Verwijzing microniveau: in verwante passages in hetzelfde transcript spreekt behalve
voorbeeldfunctie ook persoonlijke consideratie en geïnspireerde motivatie
Verwijzingen mesoniveau: niet gevonden
Verwijzing macroniveau: open deur-beleid verwijst naar populaire managementliteratuur
Respondentprofiel vermeldt informeel en vaag taalgebruik wanneer respondent spreekt over zijn
voorbeeldfunctie of functioneren in het algemeen, beeldend taalgebruik om zich te profileren
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Interpreterende analyse
Discursieve orde: hoofdzakelijk intern informeel discours (binnen lopen voor een praatje)
Impliciete veronderstelling: goed leiderschap gaat samen met het spelen van een rol
Frame: Een goede leider geeft medewerkers het gevoel dat hij er voor hen is
Point: Ik vind dat ik leiderschap moet tonen door mijn medewerkers te woord te staan
Taalhandeling: Eigen leiderschap profileren
Verklarende analyse
Ideologie: “Ik ben een sterke leider” waarbij sterk leiderschap staat voor:
- verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van beleid en mensen
- ideële inspiratie
- benaderbaarheid
- openheid en betrouwbaarheid
- zelf lesgeven
- ruimte en verantwoordelijkheid geven aan mensen
Performatieve werking microniveau: consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: consolideren van leidende positie van de directie
Performatieve werking macroniveau: consolideren schoolbelang binnen werkveld en
maatschappelijke omgeving (draagvlak eigen mensen straalt af op omgeving)
Verklarende factoren
Het vervullen van een voorbeeldfunctie wordt hier niet geïnterpreteerd als een bijdrage van de
schoolinterne factoren in termen van Jantzi en Leithwood (1996, Leithwood & Jantzi, 1997) omdat
het weinig aannemelijk is dat het getoonde voorbeeldgedrag direct van invloed is op de
schoolcultuur. Wel biedt het voorbeeldgedrag ervaringsmogelijkheden voor medewerkers die
gebruik maken van de mogelijkheid om bij de rector binnen te lopen. Het is echter de vraag of ze
dat ook doen.
Bovenstaand fragment, dat op het eerste oog als charismatisch is aangemerkt, kent de nodige
symboliek en er spreekt groot bewustzijn van de rector op zijn eigen rol uit. Daarmee bevat deze
uitspraak een paar diepere betekenislagen die eerder verbonden lijken te zijn met andere
belangen dan het welbevinden van de medewerkers. In dit verband is ook het gebruik van de
afstandelijke term ‘mensen’ in plaats van collega’s of medewerkers mogelijk van belang.
Het is dan ook de vraag of de medewerkers het gedrag van de rector herkennen als authentiek of
als een rol. Mogelijk maakt de dubbele motivatie van de schoolleider (contextuele factor) dat de
medewerkers twijfelen aan diens authenticiteit (werkingsmechanisme).
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Voorbeeld II: De rector over de sobere directiekamer
Nu zitten we nog steeds in de kamer van mijn voorganger, want ik heb toen gezegd van oké, mensen
moeten allemaal minder, het moet een tandje anders. Dan kan ik hier niet in luxe meubilair gaan zitten,
omdat ik dat toevallig leuk vind, dus ik doe ook even verder niets, laten we het zo maar even heel simpel
zeggen. Omdat ik vind dat nou ja, dan hebben we het over die agenda of over die uitstraling, dan vind ik
nou ik moet ook die mensen recht in hun ogen kunnen kijken. En ik kan hier een mooi koffiezetapparaat
zetten en mooie luxe stoelen, noem maar op, maar dat doen we nog even niet (… ) Als een voorbeeldfunctie, in dat kader op dat moment. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: nog steeds, allemaal minder, luxe, toevallig leuk, heel simpel, etc.
Werkwoorden van modaliteit: moeten, kunnen, vinden (mening)
Ontkenningen: kan ik hier niet, ik doe ook even verder niets, nog even niet
Metaforen: een tandje anders, recht in de ogen kijken
Eufemismen: toevallig leuk vinden, heel simpel zeggen
Synoniemen: mensen klinkt afstandelijker dan collega’s of medewerkers
Taalgebruik is beeldend en redundant
Verwijzing microniveau: in een verwante passage in hetzelfde transcript blijkt dat de rector
zich zeer bewust is dat het nieuwe taakbeleid destijds niet goed gevallen is
Verwijzingen mesoniveau: in passages over de invoering van het nieuwe taakbeleid komt
naar voren dat sommige medewerkers destijds zijn integriteit ter discussie stelden omdat ze
twijfelden aan de argumentatie en dat de rector zich daarvan zeer bewust was
Verwijzing macroniveau: luxe meubilair verwijst naar het gebruik van topmanagers om bij hun
aanstelling een nieuw ingerichte kamer te eisen. In eerdere passage geeft hij aan dat hij dat
ook had bedongen bij de toenmalige voorzitter van bestuur
Respondentprofiel vermeldt informeel en vaag taalgebruik wanneer respondent spreekt over zijn
voorbeeldfunctie of functioneren in het algemeen, beeldend taalgebruik om zich te profileren
Interpreterende analyse
Discursieve orde: hoofdzakelijk intern informeel discours (afzien nieuwe directiekamer)
Impliciete veronderstelling: Een leider moet het goede voorbeeld geven
Frame: Een integer leider geeft het goede voorbeeld
Point: Door het goede voorbeeld te geven laat ik zien dat ik integer ben
Taalhandeling: Eigen leiderschap profileren
Verklarende analyse
Ideologie: “Ik ben een sterke leider” waarbij sterk leiderschap staat voor:
- verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van beleid en mensen
- ideële inspiratie
- benaderbaarheid
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- openheid en betrouwbaarheid
- zelf lesgeven
- ruimte en verantwoordelijkheid geven aan mensen
Performatieve werking microniveau: consolideren van persoonlijke belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: consolideren van leidende positie van de directie
Performatieve werking macroniveau: consolideren schoolbelang binnen werkveld en
maatschappelijke omgeving (consequent handelen als werkgever)
Verklarende factoren
Het vervullen van een voorbeeldfunctie wordt hier evenmin geïnterpreteerd als een bijdrage aan
de schoolinterne factoren. De uitstraling van deze symbolische daad op de schoolcultuur is
betwistbaar omdat niet gezegd is dat medewerkers wisten van het aanvankelijke voornemen om
een nieuwe directiekamer in te richten.
Wel kunnen individuele medewerkers aan het intact houden van de bestaande directiekamer
ervaren dat de rector een sobere leiderschapsstijl erop na houdt, en in die zin consistent handelt
met andere bezuinigingsmaatregelen zoals het taakbeleid.
In termen van contextuele factoren moet de betekenis van zelfverkozen versobering nader
worden beschouwd. Het afzien van een nieuwe directiekamer lijkt op het eerste oog te worden
ingegeven door het motief om een voorbeeld te stellen waaruit solidariteit met de medewerkers
schuilt. Nadere analyse brengt bovenstaand fragment in verband met andere uitspraken waaruit
blijkt dat de rector met het nieuwe taakbeleid een moeilijke start had. Zijn integriteit stond ter
discussie. Hij had voor zijn aantreden al een nieuwe directiekamer bedongen. Deed hij een
concessie op dit punt omdat hij onder druk kwam te staan? Dat is een vraag die zijn medewerkers
mogelijk stellen bij de interpretatie van het sobere gedrag. Fairclough (2001) wijst erop dat de
vragen die door uitspraken worden oproepen bij de onderzoeker, waarschijnlijk ook worden
opgeroepen bij de deelnemers aan het discours. Het is dan ook de vraag of de medewerkers de
motivatie van de rector om een voorbeeld te stellen (contextuele factor) herkennen als authentiek
(werkingsfactor).
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Voorbeeld III: De rector over de naastenliefde
Heb je naasten lief als jezelf. En dat wil niet zeggen, dat voorbeeld wat ik daarnet ook gaf, dat je alles van de
ander ook moet goed vinden, natuurlijk zijn er regels of kaders en dat vind ik ook wel het mooie van een
katholieke school. Je mag er wel eens een keer een fout maken, ik maak ook weleens fouten, ik maak ook
fouten. Maar ik mag er ook op een gegeven moment op afgerekend worden, zoals ik ook wel eens mensen
er op afreken, maar in principe ben je met elkaar bezig want je hebt die ander, nou ja pathetisch gezegd, je
hebt hem lief (…) Het is een medemens, dan komt het woordje samen weer en vertrouwen en dan komen al
die kernwoorden weer om de hoek kijken. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: lief, alles, ook, goed, natuurlijk, ook wel, wel eens, etc.
Werkwoorden van modaliteit: moeten, vinden (mening), mogen, afrekenen (pejoratief)
Ontkenningen: dat wil niet zeggen
Metaforen: je naasten liefhebben als jezelf (beeldspraak), afgerekend worden
Eufemismen: toevallig leuk vinden, heel simpel zeggen
Synoniemen: mensen klinkt afstandelijker dan collega’s, medewerkers. Vergelijk ook medemens
Taalgebruik is religieus: je naasten liefhebben als jezelf, katholieke school, je medemens
liefhebben
Verwijzing microniveau: in verwante passages uit hetzelfde transcript koppelt de rector zijn
mensbeeld aan het motto van de school dat van oorsprong katholiek is, en aan het christelijke
dubbelgebod34
Verwijzingen mesoniveau: in de laatste zin een verwijzing naar het motto van de school
Verwijzing macroniveau: verwijzingen naar christelijke traditie en spiritueel discours (mens-zijn)
Respondentprofiel meldt veel verwijzingen naar management en religieus cq. spiritueel discours.
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: Een christelijk leider is gebonden door het dubbelgebod
(wordt in aanpalende passage aangehaald)
Frame: Het dubbelgebod geeft een richtlijn voor het handelen van christelijk leiders
Point: Ik ben een christelijk leider en probeer te handelen naar het dubbelgebod
Taalhandeling: Eigen leiderschap profileren
Verklarende analyse
Ideologie (I): “Ik ben een sterke leider” waarbij sterk leiderschap staat voor:
- verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van beleid en mensen
- ideële inspiratie
34

De term ‘dubbelgebod’ verwijst naar onderstaande passage uit het evangelie van Mattheus:
‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste
en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf ’ (Matteüs 22,37-39).
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- benaderbaarheid
- openheid en betrouwbaarheid
- zelf lesgeven
- ruimte en verantwoordelijkheid geven aan mensen
Performatieve werking microniveau: consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: consolideren van leidende positie van de directie
Performatieve werking macroniveau: consolideren schoolbelang binnen werkveld en
maatschappelijke omgeving (integere werkgever)
Ideologie (II): We zijn een katholieke school
Opkomend discours over de religieuze identiteit van de school dat wordt gevolgd door een kleine
groep medewerkers, waaronder de rector en de conrector Onderwijszaken. Dit discours is
gericht op het aanscherpen van de katholieke identiteit en vormt de tegenhanger van het
dominante discours binnen de school dat de identiteit ‘open katholiek’ moet blijven.
Performatieve werking op microniveau: consolideren eigen positie door christelijke overtuiging
uit te dragen (geloofwaardigheid richting bestuur en bisdom)
Performatieve werking op mesoniveau: transformatie; religieuze identiteit aanscherpen
Performatieve werking macroniveau: positie school consolideren binnen katholiek onderwijs en
bisdom
Verklarende factoren
Bovenstaand fragment refereert aan een basaal vertrouwen dat de rector wil uitstralen in het éénop-één contact met medewerkers, dat hij hen als naaste liefheeft en hen vanuit die grondhouding
tegemoet treedt. Dit fragment appelleert daarmee aan de mogelijkheden van de individuele
medewerkers om de menselijke kant van de schoolleider te ervaren. In het fragment wordt geen
wezenlijke bijdrage aan de schoolinterne factoren herkend, omdat het refereert aan contacten
met individuele medewerkers (op een totaal van 160).
De uitspraak van de schoolleider is religieus van aard. Binnen de context van deze school, die
katholiek is, maakt dit type discours onderdeel uit van het formele discours (discursieve orde).
Maar daarmee is het geen vanzelfsprekend gemeengoed, omdat veel medewerkers minder of niet
gelovig zijn en hechten aan hun persoonlijke vrijheid om zich meer of minder met de religieuze
identiteit te engageren. De uitspraak lijkt bovendien een performatieve kant te hebben: deze
consolideert de positie van de rector en de school richting stakeholders en draagt bij aan het
beïnvloedingsspel rond de katholieke identiteit van de school (gericht op transformatie). De vraag
rijst of de religiositeit van de schoolleider (contextuele factor) door de medewerkers als
authentiek wordt herkend (werkingsmechanisme) en of de positie die de rector inneemt in het
beïnvloedingsspel (contextuele factor) bij medewerkers bezorgdheid oproept (werkingsmechanisme) over inperking van persoonlijke vrijheid ten aanzien van de religieuze identiteit van
de school.
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Voorbeeld IV: De rector over zijn integriteit
Vanuit mijn mens-zijn. Wat ik heel erg belangrijk vind en ook dat heb ik net al gezegd, ik heb geen
verborgen agenda, ik probeer open te zijn. Ik probeer betrouwbaar naar mensen te zijn. (…) En ik weet wel
dat er soms gebeurtenissen zijn, want dat is ook wel hier de afgelopen jaren een aantal keer gebeurd, dat
mensen mijn integriteit ter discussie stelden. Dat doet mij pijn, omdat ik ook denk, maar goed die mensen
dachten op dat moment er anders over, dat het ook niet zo was. Dan is het vaak ook het schoolbelang wat
net weer anders is dan het persoonlijk belang, want dat is natuurlijk in een school altijd, maar ik probeer in
ieder geval betrouwbaar te zijn. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: heel erg, ook, net al, open, wel, soms, ook wel hier, etc.
Werkwoorden van modaliteit: vinden (mening), proberen (voorbehoud), denken (twijfel)
Ontkenningen: geen verborgen agenda, dat het ook niet zo was
Metaforen: geen verborgen agenda
Eufemismen: toevallig leuk vinden, heel simpel zeggen
Synoniemen: mensen klinkt afstandelijker dan collega’s, medewerkers. Ook: die mensen
Taalgebruik is voorzichtig, werkwoorden van modaliteit dragen voorzichtigheid uit
Verwijzing microniveau: in een verwante passage uit hetzelfde transcript verwijst de rector
eveneens naar het ontbreken van een verborgen agenda in zijn handelen
Verwijzingen mesoniveau: in dit fragment verwijst de rector naar de twijfel aan zijn integriteit
die ook door een andere respondent wordt verwoord
Verwijzing macroniveau: een zin voorafgaand aan dit fragment bevat een interessante
vrijwaringsclausule, namelijk dat de rector weliswaar veel gelezen heeft over leiderschapstheorieën maar er niet veel mee doet; hij handelt vanuit zijn intuïtie. Zulke clausules vormen
een populair discours in kringen rond spiritueel leiderschap omdat ze de authenticiteit van de
schoolleider onderstrepen. De term ‘mens-zijn’ refereert aan spiritueel discours
Respondentprofiel wijst op vele verwijzingen naar management en religieus cq. spiritueel discours
in het transcript
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: Een leider moet soms impopulaire besluiten nemen omdat hij het
schoolbelang dient
Frame: Openheid legitimeert impopulair handelen
Point: Ik ben door mijn handelen soms impopulair maar wel integer
Taalhandeling: Handelen in schoolbelang (interventie) getuigt van sterk leiderschap (profileren)
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Verklarende analyse
Ideologie: “Ik ben een sterke leider” waarbij sterk leiderschap staat voor:
- verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van beleid en mensen
- ideële inspiratie
- benaderbaarheid
- openheid en betrouwbaarheid
- zelf lesgeven
- ruimte en verantwoordelijkheid geven aan mensen
Performatieve werking microniveau: consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: consolideren van leidende positie van de directie
Performatieve werking macroniveau: consolideren schoolbelang binnen werkveld en
maatschappelijke omgeving (school overeind houden)
Verklarende factoren
Het hier gepresenteerde fragment verwijst naar de invoering van het taakbeleid waarmee de
integriteit van de rector ter discussie kwam te staan. De invoering van het nieuwe taakbeleid
betekent een bijdrage aan schoolinterne factoren en het leiderschap van de rector wordt in deze
zeker herkend. In het streven om betrouwbaar te zijn, schuilt een ervaringsmogelijkheid voor
individuele medewerkers (in dit geval de ervaring van een gebrek aan integriteit).
Het discours dat de rector hier volgt is dat impopulariteit in zijn positie onvermijdelijk is omdat hij
een ander belang behartigt dan de persoonlijke belangen van individuele medewerkers. Het
schoolbelang en het feit dat hij open en betrouwbaar probeert te zijn (2x voorbehoud!), worden
ingebracht als argumenten om zijn integriteit te herstellen. Hij profileert zich als iemand die beseft
dat zijn integriteit ter discussie staat, maar ook als iemand die de ‘pijn’ van impopulariteit kan
dragen. Het is de vraag of de pogingen om betrouwbaar te zijn (contextuele factor), worden
herkend als authentiek (werkingsmechanisme).
Daarnaast kiest de rector vanwege het schoolbelang een positie in het beïnvloedingsspel rond het
taakbeleid (contextuele factor) die raakt aan de persoonlijke posities van de medewerkers. Dit kan
met bezorgdheid en/of onvrede gepaard gaan (werkingsmechanisme).
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Voorbeeld V: De rector over het ‘heel houden’ van een medewerker
Nou, dat is een beetje van hoe ik hem op de rit, nou zonder mezelf op de borst te slaan maar denk ik van, zo
heb ik hem heel gehouden, ik heb de belangen van de school gehad, het heeft geld gekost natuurlijk, maar
die was ik anders misschien kwijt geweest, want hij liep hier niet lallend op school rond, dus je kan hem
ook niet gelijk ontslaan. Hij zat thuis, ik had er niks aan. Dus ik heb zijn belangen behartigd, ik heb de
belangen van de school behartigd, dat heeft extra geld gekost, want ik heb een vervanger moeten zoeken,
ik heb uiteindelijk die kliniek voor het grootste gedeelte laten betalen, zijn medicijnen laten betalen. Maar
uiteindelijk is hij als mens de school uit gegaan. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: (een beetje), nou, heel, natuurlijk, misschien, hier, dus, etc.
Werkwoorden van modaliteit: lallend (pejoratief), kunnen, moeten
Ontkenningen: hij liep hier niet lallend rond, ook niet gelijk ontslaan, ik had er niks aan
Metaforen: niet lallend rondlopen, als mens de school uitgegaan
Eufemismen: dat is een beetje, het heeft geld gekost natuurlijk
Synoniemen: mensen klinkt afstandelijker dan collega’s, medewerkers. Ook: die mensen
Taalgebruik is deels religieus-ideëel, deels zakelijk, deels met bravoure (lallend)
Verwijzing microniveau: in twee andere passages uit hetzelfde transcript brengt de rector dit
voorval in verband met een eveneens alcoholverslaafde leerkracht die wel dronken voor de
klas stond en ontslag op staande voet van hem kreeg.
Verwijzingen mesoniveau: geen expliciete verwijzingen
Verwijzing macroniveau: iemand heel houden verwijst naar religieus discours
Respondentprofiel vermeldt dat de rector zich toont als iemand die zich op z’n tijd graag wil
laten gelden. Dit gaat gepaard met veel bravoure in het taalgebruik. Over het ontslag
op staande voet van de andere alcoholverslaafde collega, laat hij zich ontvallen: “Deze week
heb ik er eentje uitgeflikkerd, zonder ook maar enige scrupules (…) en “Op het moment dat
zo’n griet (…)” (beide ontleend aan P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: Christelijkheid veronderstelt dat je mensen helpt
Frame: Christelijkheid en het schoolbelang dienen gaan prima samen
Point: Ik ben bereid ver gaan om mensen heel te houden
Taalhandeling: De menselijke kant van zichzelf profileren
Verklarende analyse
Ideologie: “Ik ben een sterke leider” waarbij sterk leiderschap staat voor:
- verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van beleid en mensen
- ideële inspiratie
- benaderbaarheid
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- openheid en betrouwbaarheid
- zelf lesgeven
- ruimte en verantwoordelijkheid geven aan mensen
Performatieve werking microniveau: consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: consolideren van leidende positie van de directie
Performatieve werking macroniveau: consolideren schoolbelang binnen werkveld en
maatschappelijke omgeving (correcte werkgeverschap straalt naar buiten uit)
Verklarende factoren
Het hier gepresenteerde fragment verwijst naar één-op-één contact waarbij de rector balanceert
tussen het behartigen van het schoolbelang (dimensie van charisma) en het persoonlijk belang van
de medewerker (hierin schuilt overigens ook de dimensie ‘persoonlijke consideratie’) en zijn eigen
belang (‘ik had een zwak voor die man’). (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)
Gebeurtenissen als deze dragen bij aan de ervaringsmogelijkheden van individuele medewerkers
in termen van Jantzi en Leithwood (1996; ; Leithwood & Jantzi,1997).
Dit fragment staat in schril contrast met de fragmenten die verwijzen naar het ontslag op staande
voet van een andere alcoholverslaafde leerkracht. Het verschil zit in de uitkomst van de
besluitvorming, die wordt gelegitimeerd doordat de ene leerkracht het vertrouwen van de rector
niet heeft beschaamd en de andere wel. Maar het zit ook in het taalgebruik. De manier waarop de
rector spreekt over de collega die het vertrouwen heeft beschaamd, getuigt van bravoure. Het is
niet ondenkbaar dat de rector dergelijke bravoure ook laat zien in gesprekken met medewerkers
omdat hij zich graag laat gelden. Juist het contrast tussen deze bravoure en het ideëel
geëngageerde discours dat hij op andere momenten gebruikt (contextuele factor), kan maken dat
medewerkers twijfelen aan de authenticiteit van het ideëel geëngageerde discours
(werkingsfactor).
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Voorbeeld VI: Een medewerker over de omgang met leerlingen
Ik denk om te beginnen dat ze vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen en in zijn waarde gelaten
moet worden. Daarnaast moet iedereen geholpen worden bij het onderwijsleerproces. Maar zo één, twee,
drie kan ik er niet mijn vinger op leggen. Het wordt denk ik niet zo uitgesproken. (P10, 13 november 2012)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: (om te beginnen), gelijke, (één, twee, drie)
Werkwoorden van modaliteit: denken (twijfel), vinden (stelligheid), moeten, kunnen
Ontkenningen: kan ik er niet mijn vinger opleggen; niet zo uitgesproken
Metaforen: de vinger erop leggen
Eufemismen: Synoniemen: in zijn waarde laten - respecteren
Taalgebruik is in de laatste twee zinnen erg vaag en met voorbehoud. “Ze” verwijst hier naar de
directie.
Verwijzing microniveau: verwijzing naar andere passages in het transcript waarin respondent
aangeeft dat de directie ‘best een heldere visie heeft’ (P10, persoonlijke correspondentie, 13
november 2012) en dat de visie niet top-down tot stand komt: ‘Het is niet top-down. Zeker niet
qua visie’. (P10, persoonlijke correspondentie, 13 november 2012). Beide citaten bevatten veel
voorbehouden. Opvallend aan dit citaat is dat de respondent op het punt van de omgang met
leerlingen de visie niet helder vindt en paar zinnen verder aangeeft het niet gemakkelijk te
vinden om aan de visie te voldoen.
Verwijzingen mesoniveau: verwijzing naar het discours over ‘respect’ als centrale waarde in het
algemene discours over de cultuur van de school en het schoolmotto.
Verwijzing macroniveau: Respondentprofiel vermeldt dat het transcript van respondent P10 zeer veel tegenstellingen
bevat met enerzijds zeer stellige uitspraken over het functioneren van de school (veel
bijwoorden van modaliteit die stelligheid uitdrukken) en anderzijds veel voorbehoud en soms
met duidelijke kritiek. Opvallend is ook dat deze respondent elders verwijst naar discours dat
niet gangbaar is binnen deze school , terwijl hij toch meer dan 10 jaar op deze school werkzaam
is. Zie vooral: ‘de half niet-centraal regel’ als onderwijsprincipe (P10, persoonlijke
correspondentie, 13 november 2012).
Interpreterende analyse
Discursieve orde: dit fragment verwijst naar intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: De visie op een goede omgang met de leerlingen valt waarschijnlijk
samen met het schoolmotto
Frame: De visie van de directie ten aanzien van een goede omgang met leerlingen is niet
helder
Point: Ik ben bang dat ik niet helemaal aan de verwachtingen kan voldoen
149

Verklarende analyse
Ideologie: “De directie is oké”. Dit discours stelt dat de directie goed genoeg is, maar niet
zaligmakend:
- directie bepaalt niet alles alleen, heeft medewerkers nodig
- ze communiceert niet altijd even tactisch
- kan beleid op sommige punten beter aanscherpen (normen en waarden)
- zou in haar aannamebeleid moeten streven naar een representatievere afspiegeling van
samenleving. Open, milde kritiek. Niet gericht op transformatie van bestaande verhoudingen.
Performatieve werking microniveau: consolideren van de eigen positie (behoud)
Performatieve werking mesoniveau: consolideren van evenwicht tussen directie en medewerkers
Performatieve werking macroniveau: consolideren van de positie van de school in
maatschappelijk veld.
Verklarende factoren
Dit fragment over de visie op de omgang met leerlingen, getuigt van een beperkte bijdrage van de
directie aan schoolinterne factoren immers de visie waarnaar gevraagd wordt is de respondent
niet duidelijk. Het fragment bevat ook geen verwijzing naar ervaringsmogelijkheden.
Daarnaast laat dit fragment zich niet duiden in termen van contextuele factoren en
werkingsmechanismen, omdat de zeggingskracht van dit fragment te beperkt is. De overwegingen
die aan deze afweging ten grondslag liggen zijn:
1. Het fragment handelt over waarden en normen ten aanzien van leerlingen maar is niet erg
trefzeker over de aard en strekking daarvan, dus toeschrijving aan een consistente waarden- en
normenset van de rector cq. de directie is lastig:
2. Het fragment is niet consistent met andere fragmenten in hetzelfde transcript waarin
verwezen wordt naar een duidelijker en mee gedeelde visie van de directie;
3. Het fragment adresseert de directie in haar totaliteit en niet slechts de rector. Ofschoon de
uitspraken over de charismatische kwaliteiten van de gehele directie eerder consistent bevonden
werden met de uitspraken over de charismatische kwaliteiten van de schoolleider, wordt
aangenomen dat de zeggingskracht van indirecte uitspraken minder is dan uitspraken die direct
aan de schoolleider worden geadresseerd.
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Voorbeeld VII: Een medewerker over de invoering van het taakbeleid
Onderstaande uitspraak relateert aan de dimensie ‘charisma’ maar werd als niet-charismatisch
gecodeerd.
De meesten die ik spreek die herkennen het sowieso wel. Maar het is natuurlijk de vraag of ze het
herkennen omdat ik het zeg, of dat ze het herkennen omdat ze het zelf ook bedacht hadden. Dus dat vind ik
altijd een beetje… weet je. Maar als je het er met sommige collega's over hebt, dan merk je toch echt wel
dat ze dat ook echt wel zelf zo ervaren en die voelen zich dan ook voor de gek gehouden. Maar dat soort
dingen dat ebt ook wel weg hoor. Maar dat is ook wel grappig, dat je het vraagt nu, ik denk dat dat niet iets
is dat nu nog heel erg speelt, maar omdat je vraagt van: maak zo'n… van 2008 tot nu toen kwam die in een
keer bij mij ook weer boven. (P1, persoonlijke communicatie, 12 november 2012)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: sowieso wel, natuurlijk, ook, altijd, toch, echt wel, ook
Werkwoorden van modaliteit: herkennen (bevestiging), vinden, merken, ervaren, voelen, denken
(twijfel)
Ontkenningen: Metaforen: voor de gek gehouden
Eufemismen: altijd een beetje
Synoniemen: collega’s (vergelijk: mensen)
Taalgebruik suggereert vanzelfsprekendheid: sowieso, natuurlijk, altijd een beetje, dan ook.
Verder een opvallende wisseling van tegenwoordige tijd naar verleden tijd
Verwijzing microniveau: verwijzing naar andere passage in het transcript waarin respondent
het vermoeden uitspreekt dat de rector ondeugdelijke argumenten heeft aangevoerd destijds
om het taakbeleid erdoor te krijgen
Verwijzingen mesoniveau: verwijzing naar gesprekken met collega’s, maar ook relatie
met een passage in het transcript van de rector waarin deze aangeeft te weten dat er wordt
getwijfeld aan zijn integriteit
Verwijzing macroniveau: Respondentprofiel vermeldt dat respondent P1 zich in het transcript zeer voorzichtig uitlaat; in
zijn taalgebruik klinkt veel twijfel door. In bovenstaand fragment, dat in de laatste zin een
afzwakking van het gezegde bevat, suggereert respondent P1 dat hij een mening geeft die tot
het verleden behoort. Echter, uit een eerdere passage in het transcript blijkt dat deze mening
nog actueel is. En ook het gebruik van de tegenwoordige tijd in de hierboven aangehaalde
passage, suggereert actualiteit.
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern informeel discours
Impliciete veronderstelling: mijn MR-lidmaatschap maakt dat sommige collega’s mijn mening
overnemen zonder dat ze hetzelfde bedacht hebben
Frame: Er zijn meer mensen die de rector van symboolpolitiek verdenken
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Point: De rector heeft het vertrouwen van meer mensen dan mij alleen beschaamd
Taalhandeling: respondent P1 probeert zijn gelijk te halen door de opvatting van anderen in het
discours te betrekken
Verklarende analyse
Ideologie: “De directie bedrijft symboolpolitiek”. Deze ideologie stelt de integriteit van de directie
en de legitimiteit van directiebesluiten ter discussie. Ze bevat expliciete kritiek en is gericht op
transformatie van de bestaande verhoudingen op verschillende niveaus.
Performatieve werking microniveau: transformeren eigen positie (versterken)
Performatieve werking mesoniveau: transformeren van positie van directie (verzwakken)
Performatieve werking macroniveau: Verklarende factoren
Het fragment over de invoering van het taakbeleid handelt over een bijdrage van de rector aan
schoolinterne factoren. Het leiderschap van de rector wordt in deze herkend. Daarnaast spreekt
uit dit fragment de ervaringsgelegenheid van medewerkers. Respondent P1 put uit zijn
persoonlijke ervaringen met het handelen van de nieuw aangetreden rector.
In termen van contextuele factoren is hier op twee niveaus sprake van tegengestelde belangen die
de interactie tussen de rector en de respondent kleuren. Op de eerste plaats betekende het
nieuwe taakbeleid van de nieuwe rector een versobering van de functie-inhoud van de
respondent. De tegengestelde belangen in de interactie (contextuele factor) hebben onvrede
getriggerd (werkingsmechanisme).
Op de tweede plaats is de respondent toegetreden tot de MR. Daar dient hij het belang van de
medewerkers, dat – in termen van arbeidsvoorwaarden- haaks staat op het belang van de rector.
In dit fragment maakt de positie die de respondent als MR-lid inneemt in het beïnvloedingsspel
(contextuele factor) dat de respondent de integriteit van de rector ter discussie stelt
(werkingsfactor). Dit heeft een uitwerking op mesoniveau (uitwerking op andere medewerkers;
steun voor MR).
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Voorbeelden dimensie ‘intellectuele stimulatie’
Voorbeeld I: De rector over delegeren
En ik delegeer ook makkelijk en dan niet zozeer om het af te schuiven, maar ik denk ook wel dat je mensen
het vertrouwen moet geven om dingen voor de school, voor elkaar en uiteindelijk voor die leerlingen te
doen. (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: ook, makkelijk, niet zozeer, ook wel, uiteindelijk
Werkwoorden van modaliteit: denken, moeten
Ontkenningen: en dan niet zozeer
Metaforen: om het af te schuiven
Eufemismen: Synoniemen: mensen (vergelijk collega’s of medewerkers)
Taalgebruik suggereert gemak en ruimte naar de medewerkers toe.
Verwijzing microniveau: verwantschap met een andere passage in het transcript waarin de
respondent aangeeft een controlefreak te zijn die altijd wil weten wat er speelt
Verwijzingen mesoniveau: Verwijzing macroniveau: het gebruik van het woord ‘delegeren’ verwijst naar managementliteratuur
Respondentprofiel vermeldt dat respondent P11 sociaal wenselijk discours volgt over zijn
leiderschap, dat hij ontleent aan managementliteratuur en religieus-spirituele literatuur. De
noties over delegeren zouden hieraan ontleend kunnen zijn, aangezien respondent P11 elders
in hetzelfde transcript zegt dat hij een ‘controlefreak’ is (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli
2013)
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: delegeren wordt gemakkelijk opgevat als het afschuiven van taken
Frame: Een goede leider delegeert om zijn mensen het vertrouwen te geven dat ze een bijdrage
kunnen leveren
Point: Ik ben een goede leider omdat ik goed kan delegeren
Taalhandeling: De taalhandeling die hier wordt verbonden aan delegeren is medewerkers het
gevoel geven dat hen de zorg voor taken wordt toevertrouwd
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Verklarende analyse
Ideologie (I): “Ik ben een sterke leider” waarbij sterk leiderschap staat voor:
- verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van beleid en mensen
- ideële inspiratie
- benaderbaarheid
- openheid en betrouwbaarheid
- zelf lesgeven
- ruimte en verantwoordelijkheid geven aan mensen
Performatieve werking microniveau: consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: consolideren van leidende positie van de directie
Performatieve werking macroniveau: consolideren schoolbelang binnen werkveld en
maatschappelijke omgeving (integere werkgever)
Ideologie (II): “We zijn een platte organisatie”, waarbij ‘platte’ staat voor:
- benaderbaarheid, toegankelijkheid van de directie voor medewerkers
- ruimte voor medewerkers om verantwoordelijkheden te dragen
- betrokkenheid van medewerkers bij visie- en beleidsprocessen
Performatieve werking op microniveau: Performatieve werking op mesoniveau: consolidatie van het bestaande evenwicht tussen directie
en medewerkers
Performatieve werking macroniveau: Verklarende factoren
Dit fragment, dat handelt over het vermogen van de schoolleider om te delegeren, suggereert
ervaringsmogelijkheden voor de medewerkers aan wie taken worden gedelegeerd. In de
wetenschap dat delegeren gepaard gaat met het overdragen van taken, verantwoordelijkheden en
het instrueren van mensen, wordt delegeren hier aangemerkt als een vorm van bijdragen aan
schoolinterne factoren.
In termen van contextuele factoren en werkingsmechanismen kan het delegeren worden gezien
als een kenmerk van de interactie tussen de schoolleider en de medewerkers (contextuele factor)
dat leidt tot de herkenning (werkingsmechanisme) van mogelijkheden om zelf mee te denken en
verantwoordelijkheden te dragen.
Dit fragment biedt op zichzelf weinig verklaring voor het feit dat medewerkers vaker refereren aan
de dimensie ‘intellectuele stimulatie’ dan de rector. Een mogelijke verklaring kan zijn dat de rector
andere aspecten van het eigen leiderschap belangrijker vindt en daarom vaker benoemt.
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Voorbeeld II: De rector over het delen van verantwoordelijkheid
Maar mm, als dingen gebeuren onder verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld een conrector of een
afdelingsleider en dat loopt goed, dan laat ik het ook gaan, maar ik wil wel weten wat er gebeurt, nou ja en
in dat kader ook, laat anderen naar problemen kijken vanuit verschillende gezichtspunten. Ik ben lang niet
op alle punten professional, dus ik laat het ook graag met andere delen (…) (P11, persoonlijke
communicatie, 5 juli 2013)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: bijvoorbeeld, goed, ook, wel, verschillende, lang niet, alle, ook graag
Werkwoorden van modaliteit: laten, willen
Ontkenningen: lang niet op alle punten
Metaforen: iets laten gaan
Eufemismen: Synoniemen: professional (vergelijk deskundige)
Taalgebruik suggereert gemak en ruimte naar de medewerkers toe, terwijl bekend is van
deze respondent dat hij een controlefreak is
Verwijzing microniveau: verwantschap met een andere passage in het transcript waarin de
respondent aangeeft een controlefreak te zijn die altijd wil weten wat er speelt
Verwijzingen mesoniveau: Verwijzing macroniveau: het gebruik van het woord ‘professional’ verwijst naar managementliteratuur
Respondentprofiel vermeldt dat respondent P11 sociaal wenselijk discours volgt over zijn
leiderschap, dat hij ontleent aan managementliteratuur en religieus-spirituele literatuur. De
noties over de professional en het delegeren van verantwoordelijkheden zouden hieraan
ontleend kunnen zijn, aangezien respondent P11 elders in hetzelfde transcript zegt dat hij een
‘controlefreak’ is (P11, persoonlijke communicatie, 5 juli 2013)
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: Leiders zijn niet op alle terreinen professionals, daarom is delegeren
legitiem
Frame: Goede leiders delegeren, maar zorgen dat ze als eindverantwoordelijke op de hoogte zijn
Point: Ik delegeer bewust en zorg dat ik op de hoogte blijf
Taalhandeling: De taalhandeling is hier leiderschap tonen door delegeren en controle houden
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Verklarende analyse
Ideologie: “Ik ben een sterke leider” waarbij sterk leiderschap staat voor:
- verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van beleid en mensen
- ideële inspiratie
- benaderbaarheid
- openheid en betrouwbaarheid
- zelf lesgeven
- ruimte en verantwoordelijkheid geven aan mensen
Performatieve werking microniveau: consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: consolideren van leidende positie van de directie
Performatieve werking macroniveau: consolideren schoolbelang binnen werkveld en
maatschappelijke omgeving (integere werkgever)
Verklarende factoren
Dit fragment, dat handelt over de motivatie van de schoolleider om te delegeren, suggereert dat
er ervaringsmogelijkheden voor de medewerkers zijn, aan wie taken worden gedelegeerd. In de
wetenschap dat delegeren gepaard gaat met het overdragen van taken, verantwoordelijkheden en
het instrueren van mensen, wordt delegeren hier aangemerkt als een vorm van bijdragen aan
schoolinterne factoren.
In termen van contextuele factoren en werkingsmechanismen kan het delegeren worden gezien
als een onderdeel van de zakelijke verhoudingen tussen de schoolleider en de medewerkers
(contextuele factor) dat leidt tot de herkenning (werkingsmechanisme) van mogelijkheden om zelf
mee te denken en verantwoordelijkheden te dragen.
Net als het vorige fragment, biedt dit fragment op zichzelf weinig verklaring voor het feit dat
medewerkers vaker refereren aan de dimensie ‘intellectuele stimulatie’ dan de rector. Een
mogelijke verklaring kan zijn dat de rector andere aspecten van het eigen leiderschap belangrijker
vindt en daarom vaker benoemt. Een andere verklaring schuilt er mogelijk in dat de respondent
sociaal wenselijk antwoordt. Kunnen delegeren is volgens de leiderschapsliteratuur een
belangrijke kwaliteit van leiderschap. Het is de vraag of de schoolleider van harte delegeert (gezien
zijn neiging om de gang van zaken in de school te willen controleren) of dat hij aan delegeren
refereert om zijn eigen leiderschap te profileren.
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Voorbeeld III: Een medewerker over beleidstrajecten
Ik denk, eh, de communicatie in het onderwijs is heel erg kort. Ik heb nu een boekje gekregen en ik wil dat
aan de rector geven, nou dat is gemakkelijk. In de pauze zijn ze in een docentenkamer, dus communicatie
moet kort zijn. Ik zie hem ook bij de conciërges een praatje maken. Maar op een gegeven moment krijg je
het traject. Vier havo is bij ons dan een probleemgroep en dan komen docenten en mentoren bij elkaar en
zeggen we: ‘In vier havo loopt het niet.’ Enige tijd geleden, tot twee, drie jaar geleden gingen we gewoon
samen zitten en kijken wat er was, waarom is dit zo. En dat gaat dan verder. (P9, persoonlijke
35
communicatie, 13 november 2012)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: heel erg, gemakkelijk, kort, gegeven moment
Werkwoorden van modaliteit: denken (twijfel), willen, moeten
Ontkenningen: loopt het niet
Metaforen: communicatie is kort, een praatje maken, loopt het niet, samen gaan zitten
Eufemismen: Synoniemen: traject (vergelijk: probleem dat moet worden opgelost)
Taalgebruik suggereert ironie: “dan krijg je het traject”
Verwijzing microniveau: verwijzing naar een passage waarin respondent aangeeft dat de school
een platte organisatie kent
Verwijzingen mesoniveau: het woord ‘traject’ verwijst naar discours binnen de school over
beleidscycli. Respondent P3 spreekt in dat verband van ‘het bekende pad’ (P9, persoonlijke
communicatie, 13 november 2012)
Verwijzing macroniveau: het gebruik van passage ‘de communicatie moet kort zijn’ verwijst naar
management- cq. onderwijsliteratuur
Respondentprofiel vermeldt dat respondent P9 aarzeling of soms zelfs angst verhult in ironie als
stijlvorm. Mogelijk heeft langdurige ziekte van de respondent en de kwetsbare positie waarin
hij verkeert hiermee te maken.
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours (voor wat betreft het traject)
Impliciete veronderstelling: Een goede rector is benaderbaar
Frame: Voor beleidsaanpassing worden trajecten gevoerd
Point: Beleidsaanpassing gaat minder bottom-up dan in het verleden
Taalhandeling: De taalhandeling van ironie is hier verborgen kritiek uiten
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Het ‘traject’ is jargon en verwijst naar de overlegrondes die plaatsvinden wanneer beleid wordt geëvalueerd,
bijgesteld of ingevoerd.
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Verklarende analyse
Ideologie: “De directie bepaalt”
Er sluimert een discours dat de organisatie veel gelaagder is dan de rector/directie in de
docentenkamer doet voorkomen. Dit ideologisch discours komt onder medewerkers in
verschillende varianten voor en lijkt soms ook bedoeld om soms zeer verholen kritiek op de
directie te leveren zonder de eigen positie in gevaar te brengen.
Performatieve werking microniveau: Consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: Transformeren; meer ruimte winnen voor eigen initiatief
van de medewerkers
Performatieve werking macroniveau:Verklarende factoren
Dit fragment, dat handelt over de trajecten die gevoerd worden om beleidsaanpassingen door te
voeren, wordt hier gecontrasteerd met de benaderbaarheid van de rector in de docentenkamer.
Het geeft aan dat de persoonlijke ervaringsmogelijkheden niet zo groot zijn als wordt
gesuggereerd door de aanwezigheid van de rector in de docentenkamer. Tegelijkertijd is de
invoering van de trajecten wel een schoolinterne factor.
In termen van contextuele factoren en werkingsmechanismen kan doorlopen van trajecten voor
beleidsaanpassing worden gezien als een contextuele factor die de vrijheid van medewerkers om
ad hoc problemen op te lossen enigszins inperkt (werkingsmechanisme). In die zin blijkt deze
uitspraak na analyse minder overtuigend te wijzen op intellectuele stimulatie als aanwezige
dimensie dan aanvankelijk werd gedacht.
Hier is sprake van een interessant onderscheid met het discours van de rector, dat voornamelijk
handelt over het één-op-één delegeren van taken aan individuele medewerkers. In dit fragment
van een medewerker wordt de mogelijkheid tot inspraak en meedenken uitdrukkelijk verbonden
met institutionele inspraakmogelijkheden en niet zozeer met persoonlijk contact met de rector.
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Voorbeeld IV: Een medewerker over het opleiden van mensen
De rector heeft gezegd dat ze echt willen werken aan de leraar die binnenkomt. Dan kun je iemand
opleiden zoals hij bij ons hoort te zijn. Dus dat hoort bij mij allemaal bij hoog niveau bewaken, dat
ontwikkelen. (P9, persoonlijke communicatie, 13 november 2012)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: echt, allemaal, hoog
Werkwoorden van modaliteit: willen, horen (normatief)
Ontkenningen: Metaforen: de leraar die binnenkomt
Eufemismen: Synoniemen: iemand (vergelijk: een nieuwe collega)
Taalgebruik is hier sterk normatief: een nieuwkomer opleiden zoals deze hoort te zijn
Verwijzing microniveau: verwijzing naar passage in hetzelfde transcript waarin staat dat het niet
de bedoeling is dat leerkrachten bevriend raken met leerlingen
Verwijzingen mesoniveau: deze passage toont verwantschap met fragmenten uit het interview
met respondent P7 over coaching van nieuwkomers
Verwijzing macroniveau: Respondentprofiel vermeldt dat respondent P9 zichzelf dichtbij de directie positioneert door
veelvuldig gebruik van het woord ‘we’ om zichzelf met de directie op één lijn te stellen en hier
door zich de mening van de directie toe te eigenen. Mogelijk heeft langdurige ziekte van
de respondent en de kwetsbare positie waarin hij verkeert hiermee te maken.
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: Door opleiding kun je mensen vormen naar een streefbeeld
Frame: Deze school staat voor kwaliteitsonderwijs
Point: Deze school is een kwaliteitsschool voor goede docenten
Taalhandeling: Toe-eigening persoonlijke kwaliteiten door affichering met kwaliteitsschool
Verklarende analyse
Ideologie: “We zijn een kwaliteitsschool”
Dominant discours dat door directie wordt gevoerd in termen van visie en beleid en door de
medewerkers in termen van classificatieschema's die een onderscheid aanbrengen tussen deze
school en andere scholen. Wordt door vrijwel alle respondenten gevolgd, geeft een gevoel van
trots.
Performatieve werking microniveau: Consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: Consolideren van bestaande verhoudingen
Performatieve werking macroniveau: Consolideren van de preferente positie van de school in
het werkterrein
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Verklarende factoren
Dit fragment over het (her-)inrichten van opleidingstrajecten voor nieuwe docenten refereert aan
een bijdrage van de rector aan schoolinterne factoren. Persoonlijke ervaringsmogelijkheden
worden hier niet benoemd.
De uitspraak geeft aan dat de persoonlijke ervaringsmogelijkheden niet zo groot zijn als wordt
gesuggereerd door de aanwezigheid van de rector in de docentenkamer. Tegelijkertijd is de
invoering van de trajecten wel een schoolinterne factor.
In termen van contextuele factoren en werkingsmechanismen kan het inrichten van opleidingstrajecten voor nieuwe docenten worden gezien als een institutioneel arrangement (contextuele
factor) dat leidt tot de herkenning (werkingsmechanisme) bij medewerkers dat leerkrachten op
deze school intellectueel gestimuleerd worden. Ook hier ligt de nadruk op de institutionele
inbedding van stimulatie van medewerkers.
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Voorbeeld V: Een medewerker over de overdracht van waarden
Ze komen gestructureerd aan de orde, de onderwijsraad, medezeggenschapsraad. De
klasseraadvergaderingen. Dan wordt vervolgens in de secties overlegd, dat is het grote probleem. Hoe
bewaak je de goede communicatie. Het is erg lastig om iedereen dezelfde kant op de krijgen. Daarvoor
worden trajecten gevoerd. Wat ik herken bij de schoolleiding zijn ze bezig om langere trajecten op te
zetten. Ze kijken waar we wie bij kunnen betrekken (P9, persoonlijke communicatie, 13 november 2012)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: gestructureerd, vervolgens, grote, goede, lastig, dezelfde
Werkwoorden van modaliteit: herkennen, kunnen
Ontkenningen: Metaforen: iedereen dezelfde kant op krijgen, trajecten voeren
Eufemismen: Synoniemen: iemand (vergelijk: een nieuwe collega)
Taalgebruik zet hier de problematische kant van waardenoverdracht sterk aan
Verwijzing microniveau: verwijzing binnen hetzelfde transcript naar waarden die gelden voor
de omgang met leerlingen
Verwijzingen mesoniveau: het woord ‘traject’ verwijst naar discours binnen de school over
beleidscycli. Respondent P3 spreekt in dat verband van ‘het bekende pad’ (P9, persoonlijke
communicatie, 13 november 2012)
Verwijzing macroniveau: Respondentprofiel vermeldt dat respondent P9 zichzelf dichtbij de directie positioneert door
veelvuldig gebruik van het woord ‘we’ om zichzelf met de directie op één lijn te stellen en hier
door zich de mening van de directie toe te eigenen. Mogelijk heeft langdurige ziekte van
de respondent en de kwetsbare positie waarin hij verkeert hiermee te maken.
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: Deze school kent een specifieke waardenset die niet voor
iedereen aantrekkelijk is
Frame: Omdat er veel verschillende opvattingen over de waarden zijn, is er veel overleg nodig
Point: De directie betrekt mensen om tot een gedeelde waardenset te komen
Taalhandeling: De directie probeert met de trajecten mensen te winnen voor de waardenset die
zij voorstaan
Verklarende analyse
Ideologie: “We hebben een sterke directie”
Dit is de ideologie van de medewerkers die zeer te spreken zijn over de directie. Zij kunnen zich
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vinden in de stijl van opereren, de besluitvaardigheid en ook de cultuur die door de directie wordt
gevoed. Op het punt van religieus discours kunnen ze van mening verschillen met de directie,
maar dat hoeft niet. De boventoon is positief.
Performatieve werking microniveau: Consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: Consolideren van bestaande verhoudingen
Performatieve werking macroniveau: Consolideren van de preferente positie van de school in
het werkterrein
Verklarende factoren
Dit fragment over het betrekken van mensen bij het waardendebat door trajecten in te richten,
adresseert een bijdrage van de rector aan schoolinterne factoren. Persoonlijke
ervaringsmogelijkheden worden hier niet benoemd; het is niet duidelijk op basis van dit argument
dat medewerkers in deze trajecten in contact komen met de directie of de rector.
In termen van contextuele factoren en werkingsmechanismen kan worden gesteld dat het
inrichten van trajecten voor het voeren van het waardendebat kan worden gezien als een
institutionele aanpassing ( contextuele factor) die leidt tot de herkenning (werkingsmechanisme)
bij medewerkers dat leerkrachten op deze school betrokken worden bij het waardendebat. Ook
hier ligt de nadruk op de institutionele inbedding van stimulatie van medewerkers.
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Voorbeeld VI: Een medewerker over visieontwikkeling
Nou die gaan wel van bovenuit. Ja. Ik denk het wel, dat wil niet zeggen dat individuen daar helemaal geen
rol in kunnen spelen maar die geven het meestal aan het kd. En het kd. [Interviewer: En het kd dat is?]
Kern directie. (…) Die bespreken dat en die zetten dat er dan in als het zelf van belang is. Nou, er zijn
mensen ook, die zeggen van ja, ik vind toch dat het er in moet en mm, onderzoekt de kern directie en die
zegt van nou ja, dit vinden we niet zo heel belangrijk, maar dan gebeurt dat toch. Er zijn allerlei geledingen
waarvoor je terecht kunt. (P4, persoonlijke communicatie, 12 november 2012)

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: nou, wel, helemaal, meestal, zelf, toch, niet zo heel, belangrijk
Werkwoorden van modaliteit: kunnen, vinden (stellligheid)
Ontkenningen: dat wil niet zeggen, daar helemaal geen invloed, niet zo heel belangrijk
Metaforen: Eufemismen: niet zo heel belangrijk
Synoniemen: geledingen (vergelijk commissies, inspraakorganen)
Taalgebruik is hier nogal vaag en verhullend. Stuurt de directie teveel?
Verwijzing microniveau: Geen verwijzing binnen hetzelfde transcript
Verwijzingen mesoniveau: Verwijzing naar discours binnen de school over beleidsontwikkeling;
verschil met respondent P1 die stelt dat de directie niet leidend is bij beleidsontwikkeling
Verwijzing macroniveau: Respondentprofiel vermeldt dat respondent P4 zich bedient van spreektaal, slordig is ook in het
taalgebruik. Daardoor soms onnavolgbaar.
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: De directie voert haar eigen agenda ten aanzien van de visieontwikkeling
Frame: De directie stuurt de visieontwikkeling in hoge mate
Point: Er is ruimte voor inspraak maar de directie bepaalt
Taalhandeling: De directie probeert met de trajecten ideeën te filteren en ruimte te houden voor
haar eigen ideeën
Verklarende analyse
Ideologie: “De directie bepaalt”
Er sluimert een discours dat de organisatie veel gelaagder is dan de rector/directie in de
docentenkamer doet voorkomen. Dit ideologisch discours komt onder medewerkers in
verschillende varianten voor en lijkt soms ook bedoeld om soms zeer verholen kritiek op de
directie te leveren zonder de eigen positie in gevaar te brengen.
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Performatieve werking microniveau: Consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: Transformeren; meer ruimte winnen voor eigen initiatief
medewerkers
Performatieve werking macroniveau:Verklarende factoren
Dit fragment handelt over de inspraak van medewerkers in het traject van visieontwikkeling.
Enerzijds neemt volgens dit fragment de kerndirectie het initiatief. Daarmee draagt het bij aan
schoolinterne factoren.
Anderzijds kunnen medewerkers de kerndirectie benaderen om zaken waar ze belang aan hechten
opgenomen te krijgen. Ook als de directie dit weigert, is er spraken van een ervaringsmogelijkheid
van het leiderschap van de directie.
Volgens deze uitspraak maakt de dominantie van de directie in het visieproces (contextuele factor)
dat de medewerkers een beperkte entree (werkingsfactor) ervaren in dit proces. In die zin blijkt
deze uitspraak na analyse minder overtuigend te wijzen op intellectuele stimulatie als aanwezige
dimensie dan aanvankelijk werd gedacht.
In paragraaf 4.2.4. werd ingebracht dat tijdens de tekstvoorbereidende fase bij twee uitspraken
werd gecodeerd dat er géén sprake is van intellectuele stimulatie.36 In beide gevallen betrof het
uitspraken van de medewerkers over de voltallige directie. De eerste uitspraak bevat verholen
kritiek op de directie. De tweede, van dezelfde respondent, stelt onomwonden dat er wel vragen
kunnen worden gesteld over nieuw beleid, maar pas nadat de directie heeft beslist. Mogelijk
kunnen juist in deze uitspraken factoren worden gevonden die een antwoord vormen op de vraag
naar de oorzaak van verschillen in perceptie. Hieronder worden ze nader geanalyseerd.

36

Hiervoor werd een aparte code aangemaakt. Zie paragraaf 3.2.1. van het codeboek.
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Voorbeeld VII: Een medewerker over ruimte voor eigen initiatief
Nou ja, wat wel belangrijk is bij een school, niet zozeer alleen voor ons, maar elke school is wie staan er aan
de top in de leiding, want dat zijn toch wel de mensen die heel erg de uitstraling ook bepalen. En dan
bedoel ik natuurlijk de rector, die verandert vaak elke vijf jaar, maar toch ook wel de mensen daaronder de
conrector, hoeveel vrijheid en visie hebben die? Mm, waardoor iedereen kan gedijen zoals het zou moeten.
En als ik nu zo terug kijk naar al die jaren dan zie ik wel dat dat wel zijn stempel kan drukken op een school.
Dat het best wel, misschien wel meer dan wij beseffen, invloed heeft in hoe, en dan denk ik zeker aan
ideeën enzovoort dat de conrectoren daar best wel een stempel op hebben, dat op het moment dat zij
dingen negatief benaderen of wat, dat je mensen heel gauw dood maakt, of niet gezien of noem het op, hoe
je het wilt noemen. Waardoor er natuurlijk een spiraal kan komen de verkeerde kant op. (P6, persoonlijke
communicatie, 12 november 2012).

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: belangrijk, zozeer, alleen, elke, toch wel, heel erg, natuurlijk, best wel
Werkwoorden van modaliteit: bedoelen, zien (stelligheid), denken
Ontkenningen: niet zozeer, of niet gezien
Metaforen: zijn stempel kan drukken, best een stempel op hebben, mensen dood maken, een
spiraal de verkeerde kant op
Eufemismen: toch wel de mensen, dat het best wel
Synoniemen: top van de leiding (vergelijk: directie)
Taalgebruik is hier nogal vaag en verhullend.
Verwijzing microniveau: Verwantschap met een ander fragment in hetzelfde transcript waarin
respondent P6 kritiek uit op de weinig tactvolle manier waarop de directie haar visie verwoordt
Verwijzingen mesoniveau:
-Verwijzing macroniveau: Respondentprofiel vermeldt dat respondent P4 zich bedient van vaag taalgebruik wanneer feiten
en meningen door elkaar gaan lopen; vervullend, onderhuids kritisch
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: De directie is doorslaggevend voor het succes van de school
Frame: De directie zou beter kunnen omgaan met initiatieven van medewerkers
Point: De communicatie van de directie is verbeterd maar kan nog beter
Taalhandeling: De directie laat zich mogelijk gelden om zich te profileren
Verklarende analyse
Ideologie: “De directie bepaalt”
Er sluimert een discours dat de organisatie veel gelaagder is dan de rector/directie in de
docentenkamer doet voorkomen. Dit ideologisch discours komt onder medewerkers in
verschillende varianten voor en lijkt soms ook bedoeld om soms zeer verholen kritiek op de
directie te leveren zonder de eigen positie in gevaar te brengen.
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Performatieve werking microniveau: Consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: Transformeren; meer ruimte winnen voor eigen initiatief
medewerkers
Performatieve werking macroniveau:Verklarende factoren
Dit fragment handelt over de ruimte voor medewerkers om eigen initiatieven te ontplooien. De
uitspraak getuigt van ervaringsmogelijkheden omdat medewerkers tegen de barrières oplopen die
de directie opwerpt. Er is hier geen sprake van een bijdrage van de directie aan schoolinterne
factoren.
De terughoudende houding van de directie ten aanzien van medewerkersinitiatieven (contextuele
factor) kan leiden tot ontmoediging (werkingsmechanisme) aan de kant van de medewerkers.
Respondent P6 zegt daarover dat medewerkers zich dood gemaakt kunnen voelen of niet gezien.
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Voorbeeld VIII: Een medewerker over de religieuze identiteit
Ik hoor natuurlijk wel van alles, maar dat zijn natuurlijk wel de momenten dat die gesprekken kunnen
plaatsvinden. Sowieso als er iets nieuws is, dan zou dat in of een mentorenvergadering besproken worden
of groter, als dan alle docenten bij elkaar zitten. Dan kan je er altijd vragen over stellen. En dat zijn dingen
die de leiding wel bepaald heeft, dus daar kan je altijd vragen over stellen waarom of zo, dat is geen
probleem. Maar ze zijn al wel beslist (P6, persoonlijke communicatie, 12 november 2012).

Beschrijvende analyse:
Bijwoorden van modaliteit: natuurlijk, wel, van alles, sowieso, alle, bij elkaar, altijd, of zo, al wel
Werkwoorden van modaliteit: kunnen
Ontkenningen: dat is geen probleem
Metaforen: Eufemismen: dat is geen probleem
Synoniemen: top van de leiding (vergelijk: directie)
Taalgebruik is hier overwegend passief. Enerzijds zeer uitgesproken over de ruimte die
medewerkers (niet) krijgen tijdens bijeenkomsten, anderzijds door passief enigszins verhullend
over de ruimte die de directie inneemt.
Verwijzing microniveau: Verwantschap met een ander fragment in hetzelfde transcript waarin
respondent P6 kritiek uit op de weinig tactvolle manier waarop de directie haar visie verwoordt.
Daarnaast verwijst dit fragment naar passages over de religieuze identiteit van de school in
hetzelfde transcript.
Verwijzingen mesoniveau: Verwantschap met citaten van andere respondenten over ‘trajecten
en ‘het bekende pad opgaan’ waarin wordt gesuggereerd dat medewerkers meer
mogelijkheden tot inspraak hebben.
Verwijzing macroniveau: Respondentprofiel vermeldt dat respondent P4 zich bedient van vaag taalgebruik wanneer feiten
en meningen door elkaar gaan lopen; vervullend, onderhuids kritisch.
Interpreterende analyse
Discursieve orde: intern formeel discours
Impliciete veronderstelling: Het is gebruikelijk dat een directie de koers bepaalt
Frame: De directie bepaalt de koers maar er is ruimte om vragen te stellen
Point: op het moment dat medewerkers vragen kunnen stellen, is het besluit al gevallen
Taalhandeling: Het informeren over besluitvorming op bijeenkomsten is vooral gericht op
implementatie, niet op heroverweging. Door deze taalhandeling van de directie worden de
medewerkers voor een voldongen feit gesteld.
Verklarende analyse
Ideologie (I): “De directie bepaalt”
Er sluimert een discours dat de organisatie veel gelaagder is dan de rector/directie in de
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docentenkamer doet voorkomen. Dit ideologisch discours komt onder medewerkers in
verschillende varianten voor en lijkt soms ook bedoeld om soms zeer verholen kritiek op de
directie te leveren zonder de eigen positie in gevaar te brengen.
Performatieve werking microniveau: Consolideren van persoonlijk belang (eigen functie)
Performatieve werking mesoniveau: Transformeren; meer ruimte winnen voor de inspraak
van medewerkers
Performatieve werking macroniveau:Ideologie (II): “We zijn een open katholieke school”
Het discours dat de school een open katholieke school is, vormt het dominante discours onder de
medewerkers van de school ten aanzien van de religieuze identiteit en de tegenhanger van de
ideologie “We zijn een katholiek school”. Het discours van de open katholieke school impliceert
een aantal zaken:
- het gaat uit van een bewuste keuze voor katholiciteit bij degenen die geloven
- degenen die niet katholiek zijn of een ander geloof aanhangen zijn welkom maar conformeren
zich aan de mores van de school
- er wordt een professioneel committment aan de identiteit gevraagd, maar er is ruimte voor
een afwijkende visie
- dankzij deze ruimte, die ook besloten ligt in de term 'open katholiek' kunnen medewerkers zich
professioneel verhouden tot de religieuze identiteit zonder zelf gelovig te zijn
- medewerkers voelen onderhuids wel de agenda van de directie in deze
Performatieve werking microniveau: consolideren van de persoonlijke vrijheid van godsdienst
Performatieve werking mesoniveau: consolideren van de status quo ten aanzien van de
religieuze identiteit
Performatieve werking macroniveau: consolideren openheid ten aanzien van religieuze identiteit
ten aanzien van nieuw te werven leerkrachten en leerlingen
Verklarende factoren
Dit fragment handelt over de inspraakmogelijkheden voor medewerkers tijdens bijeenkomsten
waarin de religieuze identiteit ter sprake komt. De aanwezigheid van directieleden maakt dat de
medewerkers zelf ervaring kunnen opdoen met het handelen van de directie in deze. Het beleid
dat de directie uitzet ten aanzien van religieuze identiteit kan worden gezien als een bijdrage aan
de schoolinterne factoren.
Het feit dat de bijeenkomsten plaatsvinden nadat het besluit gevallen is (contextuele factor) kan
leiden tot het gevoel geen inspraak te hebben (werkingsmechanisme) en angst om persoonlijke
vrijheid te verliezen (werkingsmechanisme) aan de kant van de medewerkers. Respondent P6 zegt
elders in het transcript dat de directie weinig tactvol haar visie voor het voetlicht brengt.
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