
Op 1 november 2021 gingen 15 schoolleiders samen 
met 15 leerlingen van verschillende scholen in 
gesprek over gedeeld leiderschap in de school. 
Wat is gedeeld leiderschap? En hoe kan je daar 
op school aan werken? Lees de defi nities, stappen 
en tips en ga aan de slag bij jou op school! GEDEELD LEIDERSCHAP

OP SCHOOL 

Dit product is gemaakt door de beweging Schoolleiders voor de toekomst: een groep schoolleiders die handen 
ineenslaat om het onderwijs te vernieuwen. Het betrekken van de leerling staat hierbij centraal. Wil je meer weten? 
Kijk op www.schoolleidersvoordetoekomst.nl. Schoolleiders voor de Toekomst wordt ondersteund door de VO-raad.  

WAT BETEKENT GEDEELD 

WAT BETEKENT GEDEELD 

LEIDERSCHAP VOOR LEERLINGEN?

“Gedeeld leiderschap is samen nadenken 
over en bepalen wat het onderwijs op 
school kan en moet zijn. Bijvoorbeeld dat 
je de vrijheid hebt om je eigen toekomst 
vorm te geven en om op je eigen manier 
nieuwsgierig te zijn, zodat je jezelf kan 
ontwikkelen op wat voor manier dan ook.”

Evenwaardigheid

Durf macht te delen 
en los te laten

Hulp vragen 
en hulp bieden

Gezamenlijk 
eigenaarschap

Naar elkaar 
luisteren en elkaar 

leren begrijpen

Loslaten = anders 
vasthouden: loop dichtbij 

en biedt kaders

Gedeelde 
verantwoordelijkheid
betekent ook samen 

fouten oplossen

WAT IS GEDEELD

LEIDERSCHAP?

“Gedeeld leiderschap is het aanwakkeren, 
herkennen, erkennen en accepteren 
van invloed van de ander; van zowel de 
leerling als van een collega. Het gaat om 
verbinding ervaren en accepteren dat 
een ander evenwaardig is. Samenwerken 
zodat eenieder de rol kan spelen die hij/
zij/hen wil.”

  Bewaak de diversiteit van de groep: 
is iedereen vertegenwoordigd? 

  Sluit ook compromissen 
  Doe niet teveel tegelijk: werk stap 

voor stap
  Laat je verrassen door het talent 

van een ander! 
  Neem ruim de tijd voor de 

besluitvorming

 
 

1. Bij de analyse van een situatie 
2.  Bij het zoeken naar mogelijke 

oplossingen 
3.  Bij het bepalen van de doelen en 

het maken van een plan 
4. Bij het uitvoeren van het plan 
5.  Bij het evalueren van het plan en 

het delen van de uitkomsten 

Regels en kaders gelden 
voor iedereen: leerlingen, 
leraren en schoolleiders

Werk aan een basis 
vanuit vertrouwen 

en evenwaardigheid

HOE WERK JE 

AAN GEDEELD 

LEIDERSCHAP 

OP SCHOOL? 
LET OP

BETREK LEERLINGEN

LEIDERSCHAP VOOR 

SCHOOLLEIDERS?  

Schoolleiders, ga af 
en toe op je handen 

zitten en luister

Organiseer het 
gesprek – als 

even waardige mensen

Betrek leerlingen bij het 
maken van deze kaders

Betrek leerlingen 
vanaf moment 0

Onderzoek of leerlingen 
ook rollen van de docent 
kunnen hebben: buddy, 

coach of mentor

Samen ergens voor 
staan en gaan


