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HET PROFIEL VAN DE 
NEDERLANDSE ONDERWIJS 
LEIDER 
 
Door: drs. Margareth de Wit MBA 
 
CBE Group heeft op basis van resultaten van 
Nederlands onderzoek het profiel van de 
Nederlandse onderwijsleider nauwkeurig in beeld 
gebracht. Ruim 11.000 personen gaven in de 
periode 2012–2015 feedback over 
leiderschapscompetenties aan 550 leiders  in het 
PO, VO en MBO. Voor dit onderzoek maakte CBE 
Group  gebruik van de 360 graden feedbackdata 
van de   internationaal bekroonde 
leiderschapsmethode  van Zenger|Folkman. De 
aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek naar meer dan 65.000 leiders 
wereldwijd.  

 
Zenger|Folkman : het internationale onderzoek  

 
Jack Zenger en Joe Folkman (2009)1  hebben, in 
hun onderzoek naar de kernkwaliteiten die zeer 
effectieve leiders hanteren, gebruik gemaakt van 
360 feedback data. Inmiddels bestaat deze data set 
uit meer dan 1 miljoen feedback scores gegeven 
door mensen rondom de leiders. De impact die 
leiders hebben op hun directe omgeving is cruciaal 
om te begrijpen. De input van deze set van data is 
nauwkeuriger dan de zelfpercepties die leiders 
hebben over hun impact. Door meer dan 25 
verschillende leiderschap assessment methodes te 
onderzoeken werd het basis onderzoek zorgvuldig 
uitgevoerd waardoor uiteindelijk 2000 unieke 
assessment items overbleven. Met het identificeren 
van de top 10% scorende leiders, gezien door de 
ogen van hun managers, collega’s, medewerkers en 
anderen, en deze te vergelijken met de onderste 
10% scorende, werd inzichtelijk gemaakt wat de 
differentiërende elementen waren voor effectief 
leiderschap.  Met het onderzoek werd inzichtelijk 
gemaakt dat er een groot verschil is tussen “goede 
leiders” en “excellente leiders” (Extraordinary 

                                                   
1 The Extraordinary Leader (2009). Turning Good 
managers into great Leaders The McGraw-Hill Companies 

Leaders) en hun impact op de 
werknemersbetrokkenheid, de klantentevredenheid 
en het bereiken van de organisatie doelstellingen. 
De 360 feedback scores, weergegeven in een totale 
effectiviteitsindex, toonden keer op keer de zeer 
geringe dan wel negatieve impact van  leiders met 
een lage score, een gemiddelde impact van leiders 
met een gemiddeld goede score en een zeer hoge 
impact van de top scorende leiders, op de 
organisatie.  Vanuit de onderzoeksresultaten in 
diverse sectoren en culturen, werd de stelling 
duidelijk: “goed is niet goed genoeg en elke 
organisatie heeft behoefte aan excellente leiders”.  

Met behulp van factor analyses werd duidelijk dat 
de 16 differentiërende leiderschap competenties in 
5 groepen te clusteren zijn. Om de relaties tussen 
de clusters duidelijk te maken is gekozen deze weer 
te geven als een tent. (zie figuur 1.) 

De tentpalen representeren de ‘sterktes’ van de 
leider. Hoe hoger de palen, hoe meer ruimte er 
onder het doek ontstaat.  Dit zijn sterktes die de 
excellente leiders  van de goede leiders 
onderscheiden. De vijf tentpalen zijn: karakter, 
persoonlijke bekwaamheid, focus op resultaten, 
interpersoonlijke vaardigheden en verandering 
leiden.  

 

 

Figuur 1: Zenger|Folkman tentmodel voor 
leidinggeven 

De ruimte onder het doek stelt de 
leiderschapseffectiviteit voor. Hoe groter de ruimte, 
hoe effectiever het leiderschap. De sleutel tot het 
effectiever worden als leider is de tent omhoog te 
tillen en zo meer ruimte onder het doek te creëren. 
Door het verhogen van één paal wordt het hele 
gebied van het doek er omheen ook vergroot. Bij 
het verhogen van een tweede paal, wordt een nieuw 
gedeelte van de tent omhoog getild en het gebied 
tussen de twee palen. Bij elke verhoging van een 
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paal wordt een deel  van het doek gelift, zodat er 
uiteindelijk een grote ruimte gevormd is. 

Veel leidinggevenden denken ten onrechte dat de 
weg naar excellentie ligt in het verbeteren van hun 
minst effectieve competenties. Uit het onderzoek 
van  ZengerǀFolkman wordt duidelijk dat het 
uitbouwen van sterktes en het werken met 
aanvullende competenties de weg naar excellentie 
is.  

“Het grootste gevaar voor de meesten van ons is 
niet dat wij te hoge doelen stellen en die nooit 
behalen, maar dat wij te lage doelen stellen en daar 
wel in slagen”,  stelde Michelangelo al. 

De vijf pijlers nader bezien: 

1. Karakter. Er wordt veel geschreven over het 
belang van een persoon zijn karakter in leiderschap. 
Het onderzoek bevestigd dat een sterk karakter de 
kern is van effectief leiderschap. Een persoon met 
een sterk persoonlijk karakter heeft de volgende 
kenmerken: is steevast in verplichtingen nakomen, 
eerlijk en integer in de opstelling, open en 
transparant, gericht op samenwerken en gericht op 
constante persoonlijke ontwikkeling door middel van 
feedback.  

2. Persoonlijke bekwaamheid. Het gaat hier om  
intellectuele, emotionele en professionele 
vaardigheden die de leider moet beheersen om 
succesvol te zijn. Kern aspecten hiervan zijn: 
technische kennis van de organisatie, probleem 
analyserend en oplossend vermogen, het initiëren 
van innovatie en constant zelf in ontwikkeling zijn.     
  

3. Het behalen van resultaten. Deze derde tent 
paal beschrijft de mogelijkheid om impact in de 
organisatie te behalen. Het betekent het realiseren 
van resultaten door: doelen vast te stellen voor 
lange termijn, medewerkers te coachen, targets te 
behalen, initiatieven en acties te ondersteunen, 
organisatiedoelstellingen te vertalen naar afdelingen 
en zelf nieuwe programma’s te initiëren.   
  

4. Interpersoonlijke vaardigheden. Dit cluster 
representeert de wijze waarop de leider in staat is 
om zichzelf te tonen en resultaten te behalen. Het 
gaat hier om overtuigend en krachtige 
communicatie, het inspireren en motiveren van 
anderen tot hoge prestaties, het stimuleren van 
samenwerking, het creëren van sterke teams, het 

stimuleren van anderen zich te ontwikkelen en het 
opbouwen van relaties. De leider houdt het 
evenwicht tussen enerzijds het belang van 
productiviteit en resultaten en anderzijds de 
behoeften van de medewerkers.  
  

5. Verandering in de organisatie leiden. De 
uitdaging van leiders om de gewenste verandering 
tot stand te brengen zit hem zowel in het geven van 
richting, als mensen betrekken die nodig zijn om de 
verandering succesvol te maken. Zgn. 
‘Extraordinary leaders’ houden het geven van 
richting en het betrekken van anderen in balans 
door het creëren van een gemeenschappelijke visie. 
Zij vertalen deze visies in specifieke doelen en 
taken. 

Zie figuur 2 voor het competentiemodel met de 16 
differentiërende competenties. 

 

Figuur 2: Zenger|Folkman competentie model voor 
leidinggeven 

 

Het Nederlandse onderzoek  in het onderwijs 

Gedurende 3 jaar is er door CBE Group data 
verzameld van 550  Nederlandse onderwijsleiders 
uit het Primair Onderwijs, Voortgezet en Middelbaar 
Beroepsonderwijs. Met de door Zenger|Folkman 
ontwikkelde onderzoeksmethode zijn de feedback 
scores van de managers, de collega’s, de 
medewerkers en andere professionals rondom deze 
leiders verzameld. In totaal zijn de ruim 11.000 
feedback scores geanalyseerd. Deze geven 
interessante inzichten in het profiel van de 
onderwijsleiders in algemene zin maar ook 
uitgewerkt naar schoolsoort, gender en generaties. 
In het onderzoek is een 5 puntsschaal gebruikt 
waarbij de score 3 de beoordeling competent 
representeert en score 5 de aanduiding is van een 
zeer sterke competentie. De gebruikte schaal geeft 
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hiermee inzicht in het onderscheid tussen de goede 
en excellente leiders.   

 

Het algemene onderwijs profiel: 

Om een indruk te krijgen van het algemene profiel, 
van de onderwijsleiders, is in eerste instantie vanuit 
de onderzoeksresultaten gekeken naar de ranking 
op de 16 competenties van alle 
onderwijsleidinggevenden.  In de ranking van hoog 
naar laagst scorend zien we dat de leiders in het 
onderwijs vooral sterk worden gezien in ‘neemt 
initiatief’, ‘lost problemen op en analyseert 
vraagstukken’ en ‘toont een hoge mate van 
integriteit en eerlijkheid’. De leidinggevenden 
worden daarentegen het laagst beoordeeld op de 
competenties ‘inspireert en motiveert anderen tot 
hoge prestaties’, ‘stimuleert samenwerking en 
teamwerk’ en ‘bouwt relaties op’. Deze 
competenties vallen alle drie onder de Tent paal, 
Interpersoonlijke vaardigheden. In figuur 3 wordt de 
ranking van de feedback score op alle 16 
leidinggevende competenties weergeven.  

 

Figuur 3: Ranking van de 16 competenties door de 
directe werkomgeving 

 

Door de relatief lage scores op de competenties die 
onder de pijler Interpersoonlijke vaardigheden vallen 
krijgt de zgn. Leiderschap Tent van onze leiders in 
het onderwijs een scheve en kwetsbare vorm. (zie 
figuur 4.) 

 

 

Figuur 4: Gemiddelde feedback scores van de  
onderwijsleiders op de 5 Tentpalen  

 

Naast het inzicht in hoe onze leiders in het 
onderwijs worden gezien (vanuit het getoonde 
profiel) is het interessant om te weten wat de 
omgeving hen vraagt te tonen. De feedback 
resultaten zijn hiervoor vergeleken met de 
prioriteiten lijst van competenties die de personen 
rondom de leiders (de vier  verschillende 
respondent groepen) als meest cruciaal 
beschouwen met het oog op de huidige en 
toekomstige verantwoordelijkheden van deze 
leiders.  

Opvallend is dat m.n. de minder sterk scorende 
interpersoonlijke competenties (“stimuleert 
samenwerking en teamwerk”, “communiceert 
krachtig en overtuigend”, “inspireert en motiveert 
anderen tot hoge prestaties”) in de top 4 staan 
naast het element “integriteit en eerlijkheid”. Een 
kloof tussen getoond en gewenst profiel wordt  nu 
zichtbaar.  (zie figuur 5) De gevraagde kwaliteiten 
worden, met uitzondering van de competentie toont 
een hoge mate van integriteit en eerlijkheid, over 
het algemeen niet als krachtige competenties 
gezien.  
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Figuur 5: De top 4 prioriteiten van het gewenste 
profiel in rood aangegeven en de positie in de 
ranking van getoonde kwaliteiten.   

 

Verschillen tussen leiders uit het PO, VO en 
MBO 

Interessant zijn de significante verschillen in de 
feedback scores gegeven aan de leiders uit het PO, 
VO en MBO. Zo blijkt dat de 200 onderzochte 
leiders uit het VO significant lager worden 
beoordeeld op hun algehele leiderschapseffectiviteit 
in vergelijking met de 200 leiders uit het PO  en 150 
leiders uit het MBO (zie figuur 6). De algehele 
leiderschap effectiviteit definiëren we hierbij als de 
gemiddelde totaal scores op de 16 differentiërende 
competenties.  

Ondanks de lagere feedback scores worden de 
leiders uit het VO als hoogste (ten opzichte van hun 
collega leiders in het PO en MBO) beoordeeld op de 
competenties “initiatief nemen” en  ‘toont een hoge 
mate van integriteit en eerlijkheid’ Op de andere 
competenties scoren zij in vergelijking met leiders 
uit het PO en MBO lager. De lage scores hebben, 
zoals we dit tevens zien bij  leidinggevende in 
andere sectoren, ook effect op de betrokkenheid 
van hun medewerkers, deze is voor VO leiders het 
allerlaagste (zie figuur 7). 

Onder de PO leiders is de algemene 
leiderschapseffectiviteit het hoogste. En ook hier 
zien we een directe relatie met de 
medewerkersbetrokkenheid. De index van de 
scores op deze aparte vragenlijst is significant 

hoger dan die van de leiders uit het VO en MBO. De 
leiders uit het PO scoren in vergelijking met de 
andere leiders op bijna alle competenties hoger. De 
scores die opvallen zijn ‘innoveert’, ‘stelt 
streefdoelen vast’, “is voortrekker van verandering” 
en ‘inspireert en motiveert anderen tot hoge 
prestaties’. De PO leiders scoren alleen op de tent 
paal karakter het laagst in vergelijking met de VO en 
MBO leiders. Dit terwijl zij zichzelf (de eigen 
feedback scores) het hoogst van alle leiders  op 
deze tent paal beoordelen.  

De MBO leiders zitten met hun score op de 
medewerkersbetrokkenheid en algehele 
leiderschapseffectiviteit tussen de PO en VO leiders 
in. Dit geldt ook voor de gemiddelde scores op alle 
tentpalen. Opvallend is dat de MBO leiders het 
hoogst scoren op de competenties 
‘technische/professionele expertise’, ‘lost problemen 
op en analyseert vraagstukken’, ‘communiceert 
krachtig en overtuigend’, ‘bouwt relaties op’ en 
‘ontwikkelt strategisch perspectief’.  

 

 

Figuur 6: Algehele leiderschapseffectiviteit van 
leiders per schooltype bij beoordeling door directe 
werkomgeving  

Uit de zelfbeoordelingen van de PO, VO en MBO 
leiders blijkt dat zij zich allen overschatten op hun 
algehele leiderschapseffectiviteit. Hierbij geldt net 
als bij de overige respondentgroepen dat de PO 
leiders zichzelf het hoogst beoordelen, gevolgd door 
de MBO leiders en de VO leiders beoordelen 
zichzelf het laagste. Vanwege het feit dat uit alle 
onderzoeken blijkt dat er een bias is van hoe 
mensen zichzelf beoordelen en hoe anderen dit 
percipiëren zijn de zelf percepties niet meegenomen 
in de totaal scores.   
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Figuur 7: Medewerkersbetrokkenheid van leiders 
per schooltype. 

 

Zelf overschatting van leiders, Interpersoonlijke 
vaardigheden en betrokkenheid van 
medewerkers 

Geïntrigeerd door de geconstateerde verschillen 
tussen de eigen beoordelingen en die van de 
respondentgroepen rondom de leiders is nader 
gekeken naar de zelfbeoordeling van de leiders op 
de vijf pijlers en de mate van zelfoverschatting. De 
resultaten van deze analyse bevestigt de bestaande 
literatuur over zelfbeoordelingen, waarin gesteld 
wordt dat mannen zichzelf vaker en sterker 
overschatten dan vrouwen. Geconcludeerd kan 
worden dat mannen zichzelf op alle vijf pijlers ten 
opzichte van hun managers, collega’s en 
medewerkers overschatten. Vrouwelijke 
onderwijsleiders overschatten zichzelf daarentegen 
alleen op de pijler karakter. Op alle andere pijlers 
onderschatten zij zichzelf.  

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat 
zelfoverschatting een directe invloed heeft op de 
betrokkenheid van de medewerkers. Uit de 
resultaten is gebleken dat des te hoger de 
zelfoverschatting van leidinggevenden op de pijlers, 
des te lager de medewerkersbetrokkenheid. 
Daarnaast is echter geconstateerd dat een hogere 
zelfbeoordeling op de pijler interpersoonlijke 
vaardigheden een significant hogere score op de 
medewerkersbetrokkenheid index geeft. Dit zou de 
reden kunnen zijn waarom de zelfbeoordeling van 
de leidinggevenden op de interpersoonlijke 
vaardigheden voor 8.8.% de betrokkenheid van de 
medewerkers verklaren. Er is daarentegen geen 
verband gevonden tussen het geslacht van de 
leidinggevende, de mate waarin zij zichzelf 
overschatten en de medewerkersbetrokkenheid. 

De gemiddelde betrokkenheid score van de 
medewerkers van de Nederlandse onderwijsleiders 
is 3.90 op een vijfpuntsschaal. Deze werd door 
middel van een aparte vragenlijst gemeten en alleen 
aan de medewerkers van de leidinggevenden 
voorgelegd. De medewerkers ervaren vooral dat zij 
“meer willen doen dan strikt noodzakelijk is”. De 
stelling: “Ik vertrouw erop dat deze organisatie zijn 
doelstellingen zal bereiken” wordt het slechtste 
gescoord. Bovendien blijkt dat hoe hoger de 
betrokkenheid van de medewerker, des te hoger zij 
hun leidinggevende beoordelen op de zestien 
competenties. In dit Nederlandse onderzoek wordt 
het internationale onderzoek bevestigd dat alle 
scores van de medewerkers op de zestien 
competenties significant correleren met de scores 
op medewerkersbetrokkenheid. Zeven van de top 
tien stellingen uit de 360 graden feedback 
vragenlijst, met de hoogste correlatie op de 
medewerkersbetrokkenheid, vallen  onder de tent 
paal interpersoonlijke vaardigheden. Een hoge 
beoordeling op de stelling ‘Geeft het team een hoge 
mate van energie en enthousiasme’ leidt tot de 
hoogste beoordeling op de medewerkers 
betrokkenheid index. De scores van de 
medewerkers op de vijf competenties die vallen 
onder de tent paal interpersoonlijke vaardigheden 
kunnen de medewerkersbetrokkenheid zelfs voor 
22% voorspellen.  

 

Generatieverschillen 

Met het vertrek van de Baby Boom generatie in het 
onderwijs en de (hernieuwde) positionering van de 
X- en Pragmatische generatie op leidinggevende 
posities is het interessant om te kijken of dit een 
verschuiving van het leiderschapsprofiel zal geven. 
Aan de hand van de generatie-indeling van Becker 
(1992) 2  is onderscheidt gemaakt tussen drie 
generaties, namelijk de babyboomers (1945-1954), 
generatie X (1955-1969) en de pragmaten (1970-
1985). We kijken eerst hoe de generaties zichzelf 
zien.  

De babyboomers scoren zichzelf het hoogst van alle 
generaties op de algehele leiderschapseffectiviteit, 
gevolgd door generatie X en de pragmaten. De 
babyboomers scoren zichzelf significant hoger op 
de tent paal karakter in vergelijking met de andere 

                                                   
2 Becker, H. A. (1992). Generaties en hun kansen. 
Meulenhof, Amsterdam 
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twee generaties. Met name de vrouwelijke 
babyboomers scoren zichzelf hoger op dit element. 
Dit in tegenstelling tot de competentie 
‘technische/professionele expertise’, waarop alleen 
de mannelijke leidinggevenden zichzelf veel hoger 
beoordelen dan de andere generaties. Desondanks 
zijn zij niet actief bezig met het overbrengen van 
expertise aangezien de babyboomers zichzelf het 
minst hoogst scoren op de competentie ‘stimuleert 
anderen zich te ontwikkelen’. Bovendien beoordelen 
zij zichzelf minder hoog op de competentie ‘doet 
aan zelfontwikkeling’ dan de andere twee 
generaties.  

De vrouwelijke X’ers zijn juist de generatie die 
zichzelf hoog beoordelen op het stimuleren van de 
ontwikkeling van anderen. Dit zou samen kunnen 
hangen met de hogere  beoordeling die zij zichzelf 
in vergelijking met vrouwen uit andere generaties en 
mannen in het algemeen geven op de competentie 
‘inspireert en motiveert anderen tot hoge prestaties’. 
X’ers vinden deze competentie in vergelijking met 
pragmaten en babyboomers ook belangrijker voor 
de organisatie. Zowel de mannelijke als de 
vrouwelijke X’ers uiten zich meer door “krachtig en 
overtuigend te communiceren”, waarbij ze zoals de 
literatuur stelt mensen bewust willen maken van wat 
er speelt en hen activeren om er zelf iets aan te 
doen (Bontekoning, 2007, p.146 3 ). De 
bovengenoemde competenties vallen allemaal 
onder de tent paal ‘interpersoonlijke vaardigheden’. 
Mannelijke, maar met name vrouwelijke X’ers, 
beoordelen zichzelf hoger op interpersoonlijke 
vaardigheden dan andere generaties. Volgens 
Bontekoning (2007) zijn zij zeer goed in het omgaan 
met de toenemende diversiteit ontstaan door de 
samenwerking met meerdere generaties en sociaal-
culturele achtergronden. Toch scoren zij zichzelf het 
laagste van alle generaties op ‘het nemen van 
initiatief” als leidinggevende.  

De pragmaten scoren zichzelf op de competentie 
met betrekking tot “technische en professionele 
expertise” significant lager dan de babyboomers en 
de generatie X. Dit geldt voor zowel mannelijke als 
vrouwelijke pragmaten. De pragmaten hechten 
minder waarde aan het bezitten van kennis en 
expertise aangezien zij door middel van hun 
netwerkkwaliteiten de kennis niet zelf hoeven te 

                                                   
3  Bontekoning, A.C. (2007). Generaties in Organisaties. 
Proefschrift. 

 

vergaren, maar de ingebrachte kennis van anderen 
bundelen (Bontekoning, 2007, p. 101). Het belang 
van netwerken uit zich ook in het feit dat pragmaten 
het opbouwen van relaties het meest belangrijk van 
alle generaties vinden voor de organisatie. 
Bovendien hangt dit samen met een van de weinige 
competenties waar de pragmatische generatie 
zichzelf hoger beoordelen dan de andere 
generaties, namelijk ‘is voortrekker van 
verandering’. De mogelijke reden hiervoor is dat de 
pragmaten de gebundelde kennis met organisaties 
delen door samen te werken met ervaren 
veranderexperts. Op deze manier pogen zij aan de 
hand van opgebouwde kennisnetwerken een 
lerende organisatie te creëren.   

We weten inmiddels dat de zelfperceptie niet 
accuraat genoeg de impact representeert die we 
denken te hebben. In figuur 8 worden de verschillen 
in het profiel, die de generaties door de ogen van de 
anderen tonen, weergegeven. 

 

 

Figuur 8: Generatieverschillen op de 16 
competenties 

Wat opvalt is dat de Baby Boomers hun sterktes 
tonen op de competenties “integriteit en eerlijkheid”, 
“lost problemen op en analyseert vraagstukken”,  
“neemt initiatief” en “legt de verbinding tussen de 
groep en de buitenwereld”.  
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De generatie X daarentegen is krachtiger in 
“ontwikkelt strategisch perspectief”, “stimuleert 
anderen zich te ontwikkelen” en “communiceert 
krachtig en overtuigend”.  Daarentegen zijn 
Pragmaten vooral krachtig in “Doet aan 
zelfontwikkeling” en “is voortrekker van 
verandering”.  

 

Genderverschillen 
De meest opvallende bevindingen die in dit 
onderzoek gevonden zijn hebben betrekking op 
genderverschillen.  Ten eerste blijkt dat vrouwelijke 
leidinggevenden zichzelf zeer onderschatten op de 
competenties in vergelijking met hun mannelijke 
collega’s maar ook met de feedback scores die ze 
kregen van hun managers, collega’s en 
medewerkers.  Als gekeken wordt naar de 
gemiddelde zelfbeoordeling score op de algehele 
leiderschapseffectiviteit beoordelen vrouwelijke 
leidinggevenden zichzelf met een 3.47 terwijl 
mannen zichzelf een 3.52 toekennen.  

Uit de feedback scores van de directe 
werkomgeving komt zeer sterk naar voren dat zij 
vrouwelijke leidinggevenden op bijna alle 
leiderschapscompetenties significant hoger 
beoordelen dan hun  mannelijke collega’s. Zoals in 
het eerder gepubliceerde  onderzoek van 
Zenger|Folkman (2014 4 ) is dit verschil ook 
internationaal binnen verschillende sectoren op het 
leiderschapsprofiel geconstateerd. In het rapport 
van de Onderwijsinspectie (20145 ) over de kwaliteit 
van schoolleiders in het basisonderwijs wordt 
tevens de conclusie getrokken dat vrouwelijke 
schoolleiders vaker bovengemiddeld presteren dan 
hun mannelijke collega’s.  

In ons Nederlandse onderzoek onder de onderwijs 
leiders worden voor zowel voor de mannelijke als 
vrouwelijke leidinggevenden dezelfde vier 
leiderschapscompetenties als cruciaal voor de 
organisatie aangegeven. Hiervan zijn drie afkomstig 
van de tent paal interpersoonlijke vaardigheden. 
Deze vaardigheden spelen een grote rol in de  zgn. 
transformationele leiderschapsstijl. Op de eerste 
dimensie van deze leiderschap stijl, de zgn. 
                                                   
4 Zenger, J., & Folkman, J. (2014). The Skills Leaders 
Need at Every Level. Harvard Business Review. 

5 Inspectie van het Onderwijs, (2014).  De kwaliteiten van 
schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en 
voorgezet onderwijs.  

“geïdealiseerde invloed” hebben  de 
gedragseigenschappen waar we deze dimensie 
mee kunnen meten betrekking op de wijze waarop 
de medewerker de relatie met de leidinggevende 
ervaart in de aansturing van het team.  Op de drie 
gedragsindicatoren die hierin zijn gebruikt  “is een 
rol model en geeft het team het goede voorbeeld”, 
“wordt door alle leden van het team vertrouwd” en 
“geeft het team een hoge mate van energie en 
enthousiasme” (Bass & Avolio, 1995 6 ) worden 
vrouwelijke leidinggevenden door alle 
respondentgroepen hoger beoordeeld dan 
mannelijke leidinggevenden, terwijl zij zichzelf 
wederom onderschatten. Bovendien worden 
vrouwelijke leidinggevenden door hun directe 
werkomgeving significant hoger beoordeeld op de 
stereotyperende mannelijke competenties die vallen 
onder de tent paal ‘focus op resultaten’.  

Mannen worden daarentegen significant hoger 
beoordeeld dan vrouwen op de competentie 
‘ontwikkelt strategisch perspectief’ en scoren bijna 
gelijkwaardig op de competentie ‘communiceert 
krachtig en overtuigend’. Deze bevinding is terug te 
leiden naar het artikel van Ibarra en Obodaru 
(20097) waarin gesteld wordt dat mannen beter zijn 
in het ontwikkelen van strategisch perspectief 
aangezien zij beter zijn in het communiceren van 
een inspirerende visie. Mannelijke leidinggevenden 
worden op de competentie ontwikkelt strategisch 
perspectief als enige competentie significant hoger 
beoordeeld door de directe werkomgeving in 
vergelijking met vrouwen. 

In figuur 9 worden de verschillen in scores tussen 
mannen en vrouwen weergegeven. Een mogelijke 
verklaring voor de verschillen in Nederland en ook 
in de rest van de wereld wordt in relatie gebracht 
met de onderzoeksresultaten die aangeven dat 
mannen minder om feedback vragen dan vrouwen. 
Een aangeboren verschil is niet aangetoond en bij 
het volgen van mannen en vrouwen in de 
verschillende leeftijdscohorten zien we de 
verschillen tussen de mannen en vrouwen 
toenemen. (Zenger|Folkman20128 )  

                                                   
6  Bass,B & Avolio, B (1995) Multifactor Leadership 
questionnaire for research. Palo Alto: Mind Garden 

7 Ibarra, H., & Obodaru, O. (2009). Women and the vision 
thing. Harvard Business Review, 87(1), 62-
70,117. 

8 Zenger, J., & Folkman, J. (2012).  The results are in: 
Women are better leaders; Forbes 
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Figuur 9: Gender verschillen op de 16 competenties 

 

Effectieve leiderschapsstijlen in het onderwijs 

Met de nuances en accenten die we zien in de 
leiderschapsprofielen is het mogelijk om een zestal 
stijlen van leiderschap (The Inspiring Leader, 2009 
9)  te onderscheiden.  We hebben het dan over de 
zgn. aanjager, expert, principieel, motivator, 
ontwikkelaar en visionair. In het Nederlandse 
onderzoek, hanteren de leiders die tot de top 30 
procent horen, de zgn. aanjager stijl op de eerste 
plaats,  de expert stijl en de visionaire stijl. Ook voor 
de schooltypes PO, VO en MBO geldt dat de 
meeste leiders de aanjager stijl hanteren. PO en VO 
kennen daarentegen meer expert  leiders, terwijl het 
MBO meer visionaire stijl leiders hebben (zie figuur 
10)  

Als gekeken wordt naar de generaties valt op dat de 
aanjager stijl door alle drie de generaties het 
meeste wordt toegepast onder de leiders. De 
babyboomers en X’ers hanteren vervolgens meer 
de zgn. expert stijl terwijl de pragmaten meer de 
motivator stijl toepassen. De nieuwe leider stuurt 
meer op resultaten en neemt  mensen mee vanuit 
hun passie om doelen te bereiken. Als gekeken 
wordt naar genderverschillen in leiderschapsstijl valt 

                                                   
9  

Zenger, J. Folkman, J., Scott K. Edinger (2009).  The 
Inspiring Leader The McGraw-Hill Companies 

op dat vrouwen meer de aanjager stijl hanteren, 
terwijl mannen meer de visionaire stijl gebruiken. 

 

 

Figuur 10: Leiderschapsstijlen toegepast door de 
top 30% leiders. 

Expert leiders brengen belangrijke, up-to-date 
informatie in het team. Zij vinden innovatieve 
oplossingen voor moeilijke problemen. Zij vergroten 
de technische expertise van het team voor 
problemen en gebruiken persoonlijke expertise om 
oplossingen te implementeren.  
Deze stijl zorgt dat teams en/of individuen hun 
expertise opbouwen om succesvol nieuwe 
technologische uitdagingen te voltooien. Zij behalen 
doelen door moeilijke en complexe problemen op te 
lossen en zijn succesvol als de beste oplossing net 
zo belangrijk is als snelheid.  

Principiële leiders benadrukken hoge integriteit en 
staan hier zelf model voor. Zij vragen anderen nooit 
om compromissen te moeten sluiten over wat goed 
of ethisch is. “Walk the talk” door te voldoen aan 
verplichtingen. Zij zijn moedig in de communicatie 
en moedigen anderen aan om de regels en 
vastgestelde procedures te volgen. Deze stijl zorgt 
dat teams en/of individuen als rolmodel zullen 
fungeren in uitdagende en lastige omstandigheden. 
Zij gebruiken een sterke vertrouwensbasis om 
moeilijke uitdagingen het hoofd te bieden. Zij voeren 
complexe en gewichtige taken uit met consistente 
en precisie en tot slot zien zij het nut van regels en 
procedures in.  

Visionaire leiders creëren een duidelijk, concreet en 
levendig beeld van de toekomst. Zij denken vooruit 
en strategisch, in plaats van alleen tactisch en 
laten ambitieuze, uitdagende doelen haalbaar lijken. 
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Deze stijl zorgt dat teams en/of individuen een 
nieuwe richting accepteren. Het einddoel voor ogen 
houden en zich niet verliezen in details. Zij begrijpen 
hoe hun werkzaamheden bijdragen aan de 
afdelings- of organisatiedoelen. Zij bereiken 
overeenstemming over de weg die naar het doel 
leidt en lange-termijn beslissingen.  

Aanjagers leggen de nadruk op het bereiken van 
wat de organisatie nodig heeft en verwacht. Zij 
halen deadlines en komen beloftes na, ongeachte 
de prijs. Zij geloven dat op tijd zijn en binnen het 
budget blijven vanzelfsprekend is, geen mooi 
uitgangspunt. Deze stijl zorgt dat teams en/of 
individuen energie krijgen door meetbare doelen te 
halen en concrete resultaten. Zij overwinnen 
moeilijke uitdagingen die veel energie en moeite 
kosten. Zij reageren snel en daadkrachtig om een 
doel te halen. Ze voelen zich gemotiveerd om 
moeilijk of vervelend werk te verrichten en ten slotte 
werk uitvoeren dat essentieel, moeilijk of vervelend 
is binnen de tijd en budget.  

Motivatoren laten passie, vitaliteit, kracht, en 
energie zien. Zij zijn dynamisch, in tegenstelling 
tot passief, zij kunnen energie en opwinding  
genereren en zijn extravert, niet introvert. Deze stijl 
zorgt dat teams en/of individuen energie krijgen om 
een project te starten en deze energie gedurende 
het project hoog te houden. Zij zullen enthousiast 
blijven, zelfs wanneer ze onmogelijke taken 
voorgeschoteld krijgen. Zij beschikken over de 
kracht om desillusies of teleurstellingen te 
overwinnen en optimisme en hoop behouden, zodat 
moeilijke doelen haalbaar lijken. 

Ontwikkelaars zijn erg gefocust op positieve relaties 
met mensen. Zij Zijn erg geïnteresseerd in de 
meningen en ideeën van anderen. Behandelen 
anderen met respect en eerbied en zijn positief, en 
leggende nadruk op ‘trekken’ in plaats van ‘duwen’. 
Deze stijl zorgt dat teams en/of individuen de 
perspectieven, stijlen en vaardigheden van anderen 
waarderen. Zij zullen zich gewaardeerd en 
gerespecteerd voelen. Zij verminderen conflict en 
ongezonde competitie en creëren een gevoel van 
eenheid in het team.  

 

 

 

Verschillen tussen de beoordelaars 
 

Tenslotte hebben we in dit onderzoek gekeken naar 
de verschillen in de beoordeling van de 
leidinggevenden per type beoordelaar, namelijk de 
managers, (de leiders van de leidinggevenden) 
collega’s, medewerkers, anderen (mensen die de 
leidinggevende professioneel ziet handelen maar 
niet behoren tot de eerder genoemde categorieën) 
en de leidinggevenden zelf. Zoals eerder 
beschreven hebben mannelijke leidinggevenden de 
neiging om zichzelf te overschatten bij de 
zelfbeoordeling op hun leiderschapscompetenties.  

De respondent groep “medewerkers” zijn het meest 
kritisch bij de beoordeling van hun leidinggevenden, 
zij geven met een gemiddelde van 3.45 de laagste 
scores. Dit is in tegenstelling met de meta-analyse 
van Eagly en Johnson (199010) waarin gesteld wordt 
dat medewerkers de effectiviteit van hun 
leidinggevenden het hoogst beoordelen in een 360 
graden feedback. De kritiek van de medewerkers 
komt met name naar voren bij de competenties 
‘toont een hoge mate van integriteit en eerlijkheid’ 
en ‘bouwt relaties op’, waarbij zij zeer onder de 
gemiddelde score beoordelen. Medewerkers 
beoordelen hun leidinggevenden alleen hoger dan 
het gemiddelde van alle respondentgroepen op de 
competentie ‘innoveert’.  Er is geen genderverschil 
gevonden in het belang dat medewerkers hechten 
aan de competenties die zij belangrijk achten voor 
de leider. De top vier (“toont een hoge mate van 
integriteit en eerlijkheid”, “communiceert krachtig en 
overtuigend”, “stimuleert samenwerking en team 
werk”, en “inspireert en motiveert tot hoge 
prestaties”), zijn hetzelfde  voor beide genders. Van 
deze komen drie uit de tent paal interpersoonlijke 
vaardigheden, waarop vrouwelijke leidinggevenden 
significant hoger worden beoordeeld. 

De hoogste feedback scores komen van de 
respondentgroep ‘anderen’. Zij geven met een 
gemiddelde 3.58 significant hogere scores op de 
algehele leiderschapseffectiviteit van de 
leidinggevenden in vergelijking met zowel de 
managers, collega’s als de medewerkers. Op vijftien 
van de zestien competenties geven zij de 

                                                   
10 Eagly, A., & Johnson, B. (1990). Gender and leadership 

style: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 
108(2), 233-256. 
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beoordeelde leidinggevenden hogere scores dan 
alle andere respondentgroepen.  

De scores gegeven door de respondent groep 
“managers” bevinden zich het dichtst bij het 
gemiddelde van alle respondentgroepen. 
Opmerkelijk bij de beoordeling door managers, is 
het genderverschil bij de beoordeling op de 
competenties van de tent paal “focus op resultaten”. 
Deze wordt over het algemeen als mannelijke 
competenties beschouwd. Op alle drie de 
competenties  ‘is resultaatgericht’, ‘stelt streefdoelen 
vast’ en ‘neemt initiatief’, worden vrouwelijke 
leidinggevenden hoger beoordeeld dan mannelijke 
leidinggevenden. Dit is tegenstrijdig met eerdere 
bevindingen waaruit blijkt dat managers mannen 
juist hoger beoordelen op resultaatgerichte 
leiderschapscompetenties (Kabacoff, 2013 11 ). 
“Managers” geven de leidinggevenden voornamelijk 
lagere scores op de competenties die vallen binnen 
de tent paal ‘verandering leiden’. Bovendien zijn ze 
kritisch over de mate waarop de leidinggevenden 
competent zijn in het “krachtig en overtuigend 
communiceren”. Daarentegen zijn zij over het 
algemeen wel zeer positief over de mate waarop 
“initiatief”, “integriteit en eerlijkheid” getoond wordt 
en de manier waarop de leiders “relaties 
opbouwen”.  

De gemiddelde scores die de “collega’s” van de 
leiders voor de algehele leiderschapseffectiviteit 
geven, zitten na de beoordeling van de “managers” 
het dichtst bij het gemiddelde. De top drie 
leiderschapscompetenties die door de “collega’s” 
als belangrijkste voor de organisatie geacht worden 
is exact hetzelfde bij de beoordeling van mannen en 
vrouwen. Bij vrouwen staan er alleen drie 
competenties in de top vier van de tent paal 
interpersoonlijke vaardigheden, in tegenstelling tot 
maar twee bij mannen. Op twee van deze drie 
competenties afkomstig uit de tent paal 
interpersoonlijke vaardigheden, namelijk ‘inspireert 
en motiveert anderen tot hoge prestaties’ en 
‘stimuleert samenwerking en teamwerk’, worden 
vrouwen significant hoger beoordeeld dan mannen.  

 

                                                   
11 Kabacoff, R. (2013). The Glass Ceiling Revisited: 
Gender and Perceptions of Competency. 
  Management Research Group. 

 

Het belang van effectieve feedback 
 

Uit onderzoek van Zenger|Folkman blijkt dat leiders 
door middel van feedback de effectiviteit en 
productiviteit van zichzelf maar ook van hun 
medewerkers kunnen verhogen. Toch blijkt uit dit 
recente onderzoek dat leiders het lastig vinden om 
een juiste balans te vinden tussen het geven en 
ontvangen van opbouwende en corrigerende 
feedback aan en van hun directe werkomgeving.  

 

Figuur 11: Zenger Folkman: Relatie feedback 
vragen en leiderschapseffectiviteit 

 

Naast het geven van feedback is het essentieel dat 
leiders vragen om feedback. Er is namelijk een zeer 
sterke correlatie tussen het vragen om feedback en 
de algehele leiderschapseffectiviteit van leiders 
(Folkman, 201512) (figuur 11.). Zo zijn de leiders met 
een leiderschapseffectiviteit in het 83e percentiel de 
gene die het meest om feedback vragen. De reden 
dat deze leiders steeds meer feedback krijgen, ook 
zonder er om te vragen, is omdat zij open staan tot 
het ontvangen van feedback en welwillendheid zijn 
om te veranderen. Het vragen en ontvangen van 
feedback houdt elkaar vervolgens in stand. Als 
leider is het belangrijk om tijdens het ontvangen van 
feedback voorzichtig te luisteren, vragen te stellen 
                                                   
12 Folkman, J. (2015). Top ranked leaders know this 
secret: Ask for feedback. Geraadpleegd via, 
http://www.forbes.com/sites/joefolkman/2015/01/08/top-
ranked-leaders-know-this-secret-ask-for-feedback/  
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en de opmerkingen te accepteren, zonder in de 
verdediging te schieten.  

Daarnaast zien we een relatie tussen het geven van 
eerlijke feedback en de betrokkenheid van 
medewerkers. Hoe meer de leider wordt gezien als 
een persoon die eerlijke feedback geeft hoe groter 
het positieve effect op de betrokkenheidsindex (zie 
figuur 12.) 

 

Figuur 12: Zenger Folkman: Relatie feedback geven 
en Medewerkersbetrokkenheid  

Daarnaast toont recentelijk onderzoek aan 
(Folkman, 201413) dat alhoewel leidinggevenden het 
moeilijk vinden om zowel opbouwende als 
corrigerende feedback te geven, medewerkers hier 
wel om vragen. (figuur 13.) 

 

 

                                                   
13 J.Zenger, J.Folkman, (2014). Your Employees Want the 
Negative Feedback You Hate to Give. Harvard Business 
Review January 2014 
 

 

Figuur 13: Zenger Folkman: Voorkeur voor geven 
en ontvangen van feedback  

 

Tot slot 

Uit de analyses blijkt dat het beschrijven van het  
profiel van de Nederlandse onderwijsleider 
afhankelijk is van meerdere factoren, waaronder: 
schooltype, gender en generatie. Het formuleren 
van een zgn. “one sizes fit’s all” is niet mogelijk en 
wenselijk. Onderzoek en ervaring toont aan dat de 
beste leiders hun kracht benutten en uitbouwen tot 
een sterkte welke voor de organisatie het meeste 
effect geeft en heeft. Het is de uitdaging om hen te 
ondersteunen bij het vinden van die competenties 
waar zij passie voor hebben en waar het team 
behoefte aan heeft.  

De focus op het uitbouwen van sterke competenties 
is op de langere termijn effectiever. Het 
Nederlandse onderzoek toont een significante 
relatie tussen de leiderschap competenties 
onderzocht door Zenger|Folkman en de 
medewerkersbetrokkenheid. Hierbij is het 
ontvangen en geven van feedback essentieel. 
Leiderschapsontwikkeling is een continu proces. 
Door op zoek te gaan naar onze leiderschap “sweet 
spot”  kunnen we onze effectiviteit dramatisch 
vergroten.  

Amsterdam, februari 2015
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