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Samenvatting                                        
 

Samenvatting Kwaliteitscriteria Dimensies en de Spiral Dynamcis 

Deze samenvatting geeft in het kort het meesterstuk weer waarin de zes kwaliteitscriteria 
voor goed Jenaplanonderwijs begrijpelijk moeten worden uitgelegd in samenhang met de 
ontwikkelstadia van organisaties op basis van de Spiral Dynamics. Deze 
kwaliteitscriteriacriteria, mits verantwoord uitgevoerd, staan borg voor goed kwalitatief goed 
Jenaplanonderwijs. Voor de organisatie, die daar het beste bij past, worden de Spiral 
Dynamics toegepast. 

                

In het boek Jenaplanonderwijs op weg naar de 21e eeuw van Kees Both (Both, 1997) staan 
de kwaliteitscriteria beschreven. Het gaat om ervaringsgerichtheid, ontwikkelingsgerichtheid, 
het coöperatief zijn, een wereld oriënterende school zijn en zin zoekend zijn. De schooleider 
van een Jenplanschool zal zich altijd van deze criteria bewust moeten zijn. Het bepaalt het 
doel en het handelen van de leider in school. 

Tevens worden er verschillende dimensies genoemd die in de praktijk samenhangen en 
evenwichtig moeten worden vorm gegeven met betrekking tot deze kwaliteitscriteria. Juist 
deze dimensies dienen vertaald te worden naar leiderschap en organisatie op een 
Jenaplanschool. Dat is ook de doelstelling van dit meesterstuk: het verkrijgen van een goed 
inzicht in leiderschap en organisatie op een Jenaplanschool via deze dimensies. 

Hoofdstuk 1 geeft inzicht in de ontwikkelstadia van organisaties door middel van de Spriral 
Dynamics.  Welke organisatievorm(en) passen het beste bij een Jenaplanschool? Wanneer 
gelden andere situaties. Eigenschappen en valkuilen worden daarin meegenomen. 

In hoofdstuk 2 t/m 8 zullen de dimensies worden uitgediept die samenhangen met 
onderwijskwaliteit, leiderschap en organisatie op een Jenaplanschool. Praktische 
voorbeelden maken dit nog meer inzichtelijk. In hoofdstuk 9 volgt de reflectie m.b.t. dit 
meesterstuk. 

De onderzoeksvraag bij dit meesterstuk is: 

Welke organisatie en type leiderschap past het best op een Jenaplanschool in samenhang 
met de kwaliteitsdimensies van Jenaplan op weg naar de 21e eeuw? 
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Hoofdstuk 1 Ontwikkelstadia voor organisaties 

 

De kwaliteit van de school hangt samen met de organisatie van de school.  

Een organisatie werkt vanuit een paradigma. Deze paradigma’s zijn volgens de spiral 
dynamics (Marrewijk, 2014) als volgt in te delen: 

Fragmenteren, verdelen en onderdrukken (1) tegenover verbinden, ruimte geven en 
verantwoordelijkheid(2) 

Binnen het verdelen en onderdrukken is het dominantieparadigma en (half) het 
beheersingsparadigma. Binnen verbinden, ruimte geven en verantwoordelijkheid staan het 
beheersingsparadigma, het betrokkenheidsparadigma en het symbiotisch paradigma. 

 

 

Het dominantieparadigma voor de ontwikkelstadia van organisaties bestaat uit de volgende 
organisaties:  

- clanorganisatie (paars) kernwoord: veiligheid; leiderschap: het boegbeeld, de oprichter; 
leren en innoveren: via een veilige omgeving waarin nauwelijks innovaties worden gedaan; 
cultuur: een clan of familiecultuur; kernwaarden: saamhorigheid, rituelen behouden, tradities 
behouden; besluitvorming: woorden van oudgedienden tellen zwaar, eigen mensen niet 
afvallen 

- machtsorganisatie (rood). Kernwoord: macht en energie; leiderschap: de baas; leren en 
innoveren waarin eigenheid en autonomie worden ontwikkeld. De innovatie richt zich op 
macht en status; cultuur: een machtscultuur; kernwaarden: passie, wilskracht, respect voor 
kracht en positie, strijdvaardig, meedogenloos, assertief, direct; besluitvorming: autoritair, 
apenkolonie  

Het beheersingsparadigma bestaat uit de volgende organisaties: 

- bureaucratische organisatie (blauw): kernwoord orde; leiderschap manager; leren en 
innoveren veelal gebaseerd op het product gebaseerd op technische expertise en 
vakmanschap; leren: een reproductie van kennis; kernwaarden: plicht, gehoorzaamheid, 
deskundigheid, rechtvaardigheid, perfectie, kwalificaties, stabiliteit cultuur: bureaucratisch 
besluitvorming: uitrollen, rapporteren, volgens de juiste richtlijnen 
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-  De effectieve organisatie (oranje): kernwoord succes; leiderschap: de ondernemer; leren 
en innoveren gericht op de professionele ontwikkelingsexpertise en vakmanschap, gericht op 
de reproductie van kennis; kernwaarden: ondernemerschap, productiviteit, prestige, 
competitie, continu streven naar verbeteringen; cultuur: prestatie; besluitvorming; informeren, 
inventariseren, selecteren, benchmarken 

Het betrokkenheidsparadigma bestaat uit: 

- de professionele organisatie (groen): kernwoord gemeenschap; leiderschap: de dienstbare 
leider; leren en innoveren gebaseerd op sociale innovatie, ter ondersteuning van leren en 
innoveren; kernwaarden: zorg, harmonie, empathie, solidariteit, geduld, vriendelijkheid, 
eerlijkheid; cultuur: zorgcultuur; besluitvorming: participeren, meemaken, draagvlak creëren  

- de netwerkorganisatie(geel): kernwoord synergie; leiderschap: emergent (situationeel); 
leren en innoveren: systeeminnovaties gebaseerd op inzicht en dynamiek, duurzaamheid en 
behoeften gebaseerd op professionele ontwikkeling; kernwaarden: systeemdenken, 
begrijpen, inzicht, flexibiliteit, lange-termijn oriëntatie, duurzaam, authentiek, visionair; 
cultuur: open cultuur; besluitvorming: uitdagen, verdiepen, verbinden 

-  de fluïde organisatie (turkoois): kernwoord holistisch; leiderschap: holistisch(hoofd en hart 
verbindend, analytisch en intuïtief handelend en denkend); leren en innoveren; via 
leefvormen die overeenstemmen met de basisprincipes van organische systemen(interactie 
met anderen, specialisme is een taak van de organisatie); kernwaarden: mededogen, 
wijsheid, altruïsme, vergevingsgezindheid, inspiratie, coherentie, vanuit stilte en 
verbondenheid; cultuur: duurzaamheidscultuur; besluitvorming: openstaan voor alle 
indrukken, ook van spirituele entiteiten 

Er bestaat nog een organisatievorm, de overleef organisatie. Deze organisatie is gebaseerd 
op overleven en komt nog voor de clanorganisatie. Deze organisatievorm is letterlijk 
gebaseerd op overleven (honger, dorst, warmte)  en is niet van belang in dit meesterstuk. De 
kleur is beige. 
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Het ideaalbeeld van een jenaplanschool, gebaseerd op de essenties, de gelijkwaardige 
driehoek ouders, kinderen en team, de basisprincipes vraagt om een organisatie die 
professioneel en innoverend is. Gestreefd moet worden naar een fluïde organisatie. Veelal 
zal een professionele (groene) organisatie met kenmerken van de netwerkorganisatie (geel) 
al een heel mooi streven zijn. De schoolleider is hierbij echter afhankelijk van: 

• Zijn eigen denken, gevoelens, waarden, overtuigingen, drijfveren en bewustzijn 
• De cultuur binnen de organisatie  
• Het gedrag van de schoolleider 
• Het gevoerde beleid, rolmodellen en structuur 

De praktijk kan leren dat het ideaalbeeld van de organisatie slecht of matig aanwezig is. De 
schoolleider zal dan moeten gaan bouwen. Hij zal moeten inschatten hoe een school er voor 
staat m.b.t.de bovenstaande 4 factoren. Dat kan betekenen dat een zelfs een rode 
organisatievorm met de gezonde eigenschappen passie, levenslust, moed en wilskracht 
elementen zijn waarmee de schoolleider aan de slag zal moeten gaan. Van daaruit zal de 
schoolleider de weg naar de groen/geel/turquoise organisatie moeten vinden. 

 Bij de organisatie waar binnen afspraken slecht worden nageleefd, zal gestart moeten 
worden vanuit een blauwe organisatievorm, een man, een man, een woord, een woord. 
Wanneer verkregen autonomie slecht wordt nageleefd door bv een bouw op een school 
(cultuur) en regels niet schoolbreed worden nageleefd, zal de schoolleider moeten gaan 
bouwen vanuit het dominantieparadigma van deze bureaucratische organisatie. Regels 
worden weer beleefd en nageleefd, zo ook m.b.t. afspraken. Als dat in orde is, kan de 
volgende stap gemaakt worden naar de effectieve, oranje organisatie. 

De effectieve oranje organisatie is op succes en ondernemerschap uit. Effectiviteit, 
productiviteit en presteren zijn de randvoorwaarden. Het gevaar schuilt in de korte termijn 
effecten van succes, faalangstig worden omdat het beoogde doel niet kan worden bereikt, tot 
bedrog om iets te bereiken. Onvoldoende landelijke eindtoets- of tussentoets resultaten 
kunnen leiden tot een korte termijn succes streven. Jenaplanscholen zullen het korte termijn 
succes moeten beschouwen m.b.t. hun visie. Past dit in de visie of is de druk van inspectie 
en /of ouders groot en gaat het korte termijn succes boven de visie? In het laatste geval 
dreigt afhaken tot het voorgestane onderwijs. Het kan dan veelal wenselijk zijn mindere 
resultaten voor lief te nemen omdat binnen de visie op langere termijn de resultaten beter 
zullen worden. Samenwerking tussen kinderen is hiervan een voorbeeld. Deze beste vorm 
van leren kost tijd om op te bouwen en zal binnen een jaar mogelijk nog niet de beoogde 
resultaten geven. Neem je dat als schooleider voor lief of kies je voor een andere weg, 
waardoor het samenwerkingsprincipe tijdelijk aan de kant wordt gezet? 

Toch kan het zijn dat een effectieve organisatie noodzaak is op een school wanneer: 

• De structuur van de school vraagt om meer effectiviteit (op leer technisch en sociaal 
gebied) 

• Het leiderschap vraagt om ondernemerschap op financieel(bronnen aanboren) en 
samenwerkend gebied tussen scholen bv door fusie in te leiden 

• Strategisch door de concurrentieslag aan te gaan met andere scholen om het 
marktaandeel te vergroten 
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• Op HR gebied om de kwaliteit en productiviteit van het personeel te vergroten door 
langdurige inzetbaarheid te verhogen 

• Het personeel moet worden geprikkeld tot maximale inzet. Dit gebeurt in de effectieve 
organisatie vanuit de human resources gedachte. Specifieke talenten worden ingezet 
voor maximaal resultaat, werkdruk wordt bewaakt en het uitgangspunt is de tevreden 
medewerker/ leerkracht. 

Er zijn in de semipublieke sectoren, zoals onderwijs, nog maar weinig instellingen die deze 
organisatievorm effectief kunnen neerzetten. 

De professionele organisatie (groen) staat een gemeenschap van mensen van goed 
werkgeverschap, dienend leiderschap die de individuele en professionele ontwikkeling van 
de medewerkers ondersteunt en wekt volgens dialoog, afstemming en draagvlakvorming. 
Basisprincipes en essenties van het Jenaplan sluiten perfect aan op de professionele 
organisatie. Mensen in dit systeem zijn in staat zich te ontwikkelen tot empathie en een besef 
naar harmonie. Ze zijn tolerant, conflict mijdend en anti autoritair. Er is een cultuur waarin 
mensen met elkaar betekenis aan de inhoud geven, de dialoog is het centrale woord. 

De schoolleider in deze organisatie geeft geen leiding, hij krijgt de leiding. De schoolleider 
heeft vertrouwen in mensen dat zij zich optimaal inzetten voor de organisatie, binnen deze 
positieve cultuur spreekt men waarderend over elkaar, niet met straffen en afrekenen. Er 
wordt geholpen bij wat niet is goed gegaan. Het grote verschil met de bureaucratische en 
ondernemende organisatie is dat door het socialisatievermogen wordt gewerkt aan een 
betere organisatie. Weerstand wordt voorkomen door de medewerkers als medemakers van 
de organisatie te beschouwen.  

Gevaar binnen de professionele organisatie dat succes afhankelijk is van flexibiliteit, 
innovatievermogen en het benutten van kansen en talent. Dat vraagt om een professionele 
houding van de medewerkers en de schoolleider. Hoe bereik je deze professionele houding? 

• Dialoog. De informatiestroom is 2 zijdig en bevat subjectieve elementen (gevoelens, 
persoonlijke indrukken) 

• Inlevingsvermogen en de vaardigheid actief te luisteren 
• De medewerker is meer dan een professionele vakman. Hij of zij in staat zich 

adequaat op te stellen met iedere belanghebbende in de organisatie 
• Waarderend bevragen, voorborduren op wat wel werkt en verbeteren wat niet goed 

was 
• Besluiten nemen waarin iedereen zijn zegje mag doen. Dit kost tijd, maar de 

uitvoering gaat veel sneller, want iedereen is gecommitteerd en weet de 
consequenties van het besluit 

• Er wordt geleerd en geïnnoveerd. Er vindt uitruil van kennis plaats waarbij nieuwe 
mogelijkheden ontdekt worden ( de professionele leergemeenschap) 

• Er heerst maatschappelijke betrokkenheid. Scholen kunnen zich bijvoorbeeld 
verbinden met derde wereldprojecten als vast project. Zo ontstaan een band en 
diepere gevoelens voor de medemens die het minder heeft en vooruitgang verdient 

• De schoolleider zal een inspirerende omgeving aan de medewerkers moeten bieden. 
Dat voorkomt dat creatieve medewerkers weggaan naar een school die aan hen 
meer uitdaging biedt. 
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De tekortkomingen van de professionele organisatie liggen opgesloten in de besluitvorming. 
Deze neemt veel tijd in beslag en kan als belastend worden ervaren. Vaak is het een besluit 
een compromis van de vele meningen en krijgen medewerkers het gevoel nog niet helemaal 
gehoord te zijn doordat kritiek en afwijkende meningen onvoldoende worden gewaardeerd. 
Daarbij wordt in dienend leiderschap vaak de visie en ambitie gemist. 

Het is aan de schoolleider op een Jenaplanschool om te streven naar een professionele 
organisatie, waarin durf van transformationeel leiderschap gecombineerd met dienend 
leiderschap centraal staan. Daarbinnen moeten de basisprincipes, jenaplanessenties en 
kernkwaliteiten leidend zijn. 

 

Hoofstuk 2 Inleiding Onderwijskwaliteit op een Jenaplanschool 

Dit meesterstuk heeft betrekking op de kwaliteit van het Jenaplanonderwijs. Kwaliteit van dit 
onderwijs beslaat uit het aanleren van kennis en de vorming van kinderen naar zelfstandige 
en zelfverantwoordelijke mensen. Beide kwaliteiten dienen in samenhang te worden bezien, 
maar de pedagogische kwaliteit op een Jenaplanschool staat voorop. De onderwijskwaliteit 
kent verschillende dimensies.  

De dimensies die worden genoemd door Kees Both (Both, 1997) zijn de volgende: 

• De instructieve dimensie: hierin worden effectief de noodzakelijke kennis en 
vaardigheden verworven  

• De initiërende dimensie: deze dimensie heeft te maken met enthousiasmeren, 
cultiveren van de prestaties, motiveren tot leren en handelen, uitdagen, eerlijkheid, 
concentratie en ontwikkeling van de verbeelding 

• De medevoelende dimensie: empathie, solidariteit, inclusief denken, zorgen voor, 
vertrouwen, kwetsbaarheid, aandacht voor verandering en groei 

• De organisatorische dimensie: missie, effectieve inzet van menskracht en middelen, 
communicatie 

• De kritische dimensie: kritisch nadenken over maatschappij en cultuur 
• De inspirerende dimensie: wat houdt de school en het personeel gaande? Welke 

inspiratiebronnen kunnen worden aangeboord, maar ook hoe wordt duurzame 
inzetbaarheid georganiseerd? 
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Hoofdstuk 3 Leiderschap en de Instructieve Dimensie 

Nauw samen met de instructieve dimensie, het effectief verwerven van de noodzakelijke 
kennis en vaardigheden hangt basisprincipe 20 van het Jenaplanplanonderwijs: In de school 
worden verandering en verbeteringen gezien als een nooit eindigend proces. Dit proces 
wordt gestuurd door een consequente wisselwerking tussen doen en denken daardoor 
verbonden aan de instructieve dimensie.  

De schoolleider van een Jenaplanschool zal hiermee aan de slag moeten gaan. De 
instructieve dimensie heeft als basis de visie van de school, de Jenaplan Kernkwaliteiten en 
essenties. In het kader van het samen handelen, leidraad op een Jenaplanschool, zal 
praktisch de nadruk moeten worden gelegd op samen scholing volgen die de hele school 
kwalitatief sterker moet maken. Tegelijkertijd zal ook scholing per bouw belangrijk kunnen 
zijn in verband met de specifieke kennis en vaardigheden die binnen een bouw versterkt 
moeten worden. De schoolleider zal dus op zoek moeten naar de juiste bronnen die voor de 
school belangrijk zijn. Dat kan hij niet zonder geluiden en samenwerking uit het veld. Hij zal 
moeten afwegen wat van het meeste belang is in de betrokken tijdsfase. Hij zal hierbij de 
visie van de school scherp in de gaten moeten houden en moeten voortborduren op eerdere 
ontwikkelingen die breed gedragen worden vanuit het team. Dit heet dienend leiderschap. 
Tenslotte moet de individuele scholing van teamleden eveneens in het kader staan van de 
visie van de school en van daaruit zijn of haar meerwaarde moeten hebben. 

Betekent dit dat de schoolleider dus altijd afhankelijk is van de geluiden uit het veld met 
betrekking tot de instructieve dimensie? Het antwoord daarop is nee. De schoolleider zal zelf 
ook op zoek moeten gaan naar bronnen die zijn team en haar/hem qua scholing kunnen 
verrijken. Hij zal daarvoor draagvlak moeten creëren bij zijn team. Dit heeft weer alles met 
transformationeel leiderschap te maken, waarin de schoolleider een sterke visie uitdraagt 
naar zijn team en vervolgens draagvlak weet te creëren. Dit komt weer overeen met de 
initiërende, medevoelende en spirituele dimensies. Deze dimensies keren in aparte 
hoofdstukken terug. 

De organisatievorm die hierbij het meest geschikt is heeft een geel groene kleur. Naast het 
dienende leiderschap van de groene organisatie zal emergent (spontaan opkomend als dat 
nodig is, de verantwoording ligt ook bij de teamleden) leiderschap van de gele organisatie 
van fors belang zijn bij de gemeenschap die Jenaplan heet. 

Praktisch voor De Kring:  

Het starten van een nieuwe missie, visie en kernwaarden was het vliegwiel van waaruit ik 
mijn opdracht bij de instelling, het opnieuw leven inblazen van het Jenaplanonderwijs op De 
Kring, moest beginnen. Het geluk was dat er een team stond dat gelooft in dit onderwijs. Dit 
vormde een prima basis om de instructieve dimensie uit te gaan bouwen. Ik kreeg de kans 
om het schoolplan 2016-2020 te schrijven waarin de nadruk lag op uiteraard ons 
Jenaplanonderwijs en onderwijs in de 21 e eeuw. Het samen volgen (en afmaken) van de 
Jenaplanopleiding behoorde tot mijn gedachtegoed in relatie met de Soms worden dromen 
bewaarheid. Daarbij moest de opleiding zoveel mogelijk praktisch worden ingevuld. Wat we 
op de opleiding leerden, konden we in de praktijk toepassen. Gevolg is de omvorming naar 
basis-, project- en keuzewerk. 2 taal coördinatoren hebben die taal (de nieuwe methode 
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Staal ) en wereldoriëntatie met elkaar verweven m.b.t. projectwerk. Het taalbeleidsplan is 
hier de basis. 

En in de (nabije toekomst): in ieder geval een invoering van een nieuwe rekenmethode die 
past bij ons onderwijs en de 21e eeuw. Het loslaten van de jaargroepen en veel meer kijken 
naar de niveaus van de kinderen waarbij gewerkt wordt vanuit het portfolio zal de basis 
moeten vormen van dit rekenonderwijs. We zullen de resultaten op een breed gebied 
omhoog moeten halen. We moeten dit doen vanuit onze Jenaplanvisie en vanuit een 
grondige analyse vooral op het kind gericht. Alleen dan kan ook de zorg beter functioneren. 
We zullen moeten versterken met wat we al hebben in gang gezet. Dat zal gezocht moeten 
worden in de Jenaplanessenties. Ook hier moet een grondige analyse aangeven wat we 
belangrijk vinden en kunnen versterken. De komende jaren weinig nieuwigheden, die hebben 
we genoeg ingevoerd. Wel versterking van wat we al hebben. 

En de schoolleider: aan hem het bewaken en verder in gang zetten van de bovengenoemde 
processen, analyses, versterking van het huidige JP onderwijs. Het vergroten van kennis bij 
het personeel en zichzelf is evident. 

Een medewerker op onze school moet innerlijk gemotiveerd zijn voor het onderwijs dat wij 
willen geven. De mensen die onze identiteit naar buiten brengen, zijn deze mensen. Dat 
betreft niet alleen leerkrachten, maar alle medewerkers binnen de school. Wie als innerlijke 
drijfveer geen Jenaplan heeft, kan nog zo onderwijs bekwaam zijn, maar zal zich niet thuis 
voelen op onze school. Onze Jenaplanidentiteit wordt door medewerkers vertaald in hun 
doen en laten. Dit gedrag valt nooit af te dwingen, maar is wel te bevorderen en de basis 
moet het geloof in dit onderwijs zijn. Daarbij zullen we met elkaar altijd verder moeten leren, 
bespreken en bediscussiëren hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren in vooral wat 
we doen met de Jenaplan basisprincipes en de Jenaplan Kernkwaliteiten. Zo leggen wij dan 
een nog mooier fundament onder ons onderwijs. Het is daarom dat we ons elk jaar intensief 
bezig houden met het uitwerken van de zeven essenties en de Jenaplan kernkwaliteiten. 
Hierdoor wordt de bekwaamheid van de leerkrachten en onze identiteit versterkt. Deze 
kernkwaliteiten moeten, naast het verder vormgeven van de innerlijke  Jenaplandrijfveer van 
de medewerker, overgedragen worden naar het kind. Wij willen hen immers vormen in dat 
waar wij voor staan. 
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De school kent als Jenaplanschool, die altijd lerend en innoverend moet zijn, gezamenlijke 
scholing en individuele scholing kent m.b.t. de organisatie De scholing t.a.v. de organisatie 
staat in het teken van de missie, visie, kernwaarden en Jenaplanessenties:  
De missie is: Jenaplanbasisschool De Kring biedt een veilige omgeving voor kinderen met 
wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs.  

 
De visie is: Jenaplanschool De Kring is een school waar kinderen en ouders zich thuis en 
geborgen voelen. Op De Kring wordt gewerkt aan de totale ontwikkeling van het kind, met 3 
jarige stamgroepen waarbij de vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering in een 
ritmisch weekplan centraal staan. Wij gaan uit van de Jenaplankernkwaliteiten met het kind 
als uitgangspunt tot zichzelf, de ander en de wereld om hem heen. Jenaplanessenties 
waarin kinderen moeten leren ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, 
reflecteren en verantwoorden zijn voor ons belangrijk. De Kring wil op deze wijze dat onze 
kinderen zelfverantwoordelijke mensen worden die een betere maatschappij bewerkstelligen. 
De invloed van maatschappelijke- en wetenschappelijke inzichten zorgen ervoor dat wij een 
lerende organisatie blijven.  

Onze kernwaarden zijn de volgende: Reflectie, Respect, Talent ontwikkelen en 
Eigenaarschap. 
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Hoofdstuk 4 Leiderschap en de Initiërende Dimensie 

De initiërende dimensie en het leiderschap op een (Jenaplan) school zijn nauw verbonden. 
Enthousiasmeren en cultiveren van prestaties staan centraal. De schoolleider dient te 
enthousiasmeren, hij zal in staat moeten zijn om de toekomstvisie van school te verbeelden 
en deze bij te kunnen stellen als dat nodig is, de teamleden moeten geënthousiasmeerd 
blijven worden voor de denkbeelden en de uitvoering daarvan binnen de school, wat is 
ingezet dient verder verbeterd en verfijnd te worden (cultiveren van de prestaties), hij zal zijn 
teamleden altijd moeten kunnen aanspreken en indien nodig moeten helpen waarom er op 
een bepaalde denk- of werkwijze gehandeld is; eerlijkheid en vertrouwen staan daarbij 
voorop. De schoolleider zal moeten vernieuwen. Ons onderwijs staat niet stil, net als de 
maatschappij. Het proces van het cultiveren, opnemen van deze veranderingen in de 
schoolcultuur, dient door de schoolleider in goede banen te worden geleid en nauw bewaakt 
te worden. Dat vernieuwen dient hij te moeten verbeelden naar ouders, kinderen en 
teamleden. Wat staat hem voor, welke koers zal de school moeten varen? Zijn we er rijp 
voor en hoeverre moeten we er rijp voor worden gemaakt? 

De bovenstaande dimensie vraagt om transformationeel leiderschap. Dit leiderschap 
kenmerkt een organisatie die volgens de spiral dynamics (Marrewijk, 2014) geel en of 
turkoois gekleurd is. Een gele organisatie gaat uit van systeeminnovaties, die gebaseerd zijn 
op inzicht in de dynamiek, duurzaamheid en de behoeften op professionele ontwikkeling. 
Een turquoise organisatie van wijsheid, altruïsme, meer met minder. 

 

                             

 

De belangrijkste kenmerken van transformationeel leiderschap zijn (Paffen): 
 

• Inspirational motivation d.i. het vermogen mensen te inspireren en te motiveren. Een 
transformationele leider communiceert met veel overtuiging en in begrijpelijke taal 
een visie die aanspreekt en maakt gebruik van herkenbare beelden, metaforen of 
symbolen om de motivatie te ontlokken 
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• Intellectual stimulation d.i. het vermogen mensen intellectueel te stimuleren en uit te 
dagen. Een transformationele leider stimuleert het bewustzijn over problemen, spoort 
mensen aan problemen vanuit een ander of nieuw perspectief te zien en creatief te 
zijn in het bedenken van nieuwe oplossingen en benaderingen;  

•  Individualized consideration d.i. de persoonlijke aandacht voor de groei en 
ontwikkeling van het individu. Een transformationele leider is een coach, mentor, 
leraar en steun en toeverlaat voor zijn mensen. De leider laat daarnaast in brede zin 
zijn interesse en zorgzaamheid voor en betrokkenheid bij het individu zien; 

• Idealized influence d.i. de waardering die de leider krijgt als persoon, ook wel de 
charismafactor van transformationele leiders genoemd. De leider krijgt invloed door 
de identificatie en bewondering van anderen met hem of haar als persoon, deels door 
de eerste drie kwaliteiten en deels door zijn persoonlijkheid. 

 
                        
Praktisch voor De kring: overleg, aanspreken, complimenten geven als het goed gaat, eerlijk 
zijn als het niet goed gaat. De gesprekkencyclus trouw uitvoeren en naleven, kansen voor de 
collega’s bespreken, collega’s helpen waar het kan. Maar ook erkennen als het niet goed 
gaat, waarbij ouders, kinderen en personeel de schoolleider en elkaar moeten kunnen 
aanspreken.  

Van het team kan de schoolleider verwachten dat zij de grondbeginselen van het 
Jenaplanonderwijs delen. Het is goed om missie en visie om de paar jaar weer te bezien en 
eventueel bij te stellen. Basisprincipe 20, in de school worden verandering en verbeteringen 
gezien als een nooit eindigend proces, ligt hieraan ook ten grondslag.  

Visie, missie en kernwaarden zijn samen met het team bekeken en bijgesteld. Voor ouders 
en team is een avond georganiseerd waarin de wortels van het Jenaplan werden 
beschouwd. Ook de blik naar de toekomst kwam hierin ter sprake. Vanuit deze avond werd 
kracht en motivatie geput door het team. Er is ook besloten om gezamenlijk de 
Jenaplanopleiding te gaan volgen. Het waarom van de driejarige stamgroep, een 
verandering waaraan drie jaar geleden een einde werd gemaakt omdat prestaties beter 
zouden moeten, kwam ter sprake. Op voorstel van de directie werd besloten de driejarige 
weer te omarmen. Ook wereldoriëntatie moest meer het hart worden van onderwijs. Vanuit 
thema’s met als bronnenboek Staal worden taal en wereldoriëntatie met elkaar verbonden. 

Besloten is tot een andere werkwijze t.w. basiswerk( rekenen, spelling begrijpend lezen in e 
ochtend), projectwerk(taal en w.o., aan elkaar gekoppeld en keuze werk)creatieve 
activiteiten met hulp van ouders in de middagen.) Uitgangspunt zijn hierbij de kerndoelen en 
vooral het samenwerken tussen de kinderen.  
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Hoofdstuk 5 Leiderschap en de medevoelende dimensie 

De medevoelende dimensie betreft bestaat uit empathie, meeleven met anderen, 
solidariteit, inclusief denken (het in alle aspecten van de samenleving (vanzelfsprekend) 
rekening houden met alle mensen, dus ook met mensen met een beperking. Mensen deel 
laten zijn van de samenleving), de school als zorgende gemeenschap, gevoeligheid, zorg 
voor de aarde, acceptatie, verbondenheid en vertrouwen. De organisatiekleur die hier bij 
past is groen en Turkoois (Marrewijk, 2014) De beste leiderschapsvorm is hiervoor het 
dienend leiderschap. Dit leiderschap heeft de volgende kenmerken:  

Een cultuur van dialoog 
• Ondersteuning in plaats van prikkeling en bestraffen 
• Leiding krijgen, niet leiding geven 
• Ondergeschikt maken aan het beter doen functioneren van individuele professionals 
• Zorg voor de mensen 
• Vertrouwen in de optimale inzet van de mensen voor de organisatie 
• Verantwoordelijk houden van personeel voor hun werk 
• Waarderen wat is goed gegaan 
• Aanbieden om te helpen 
• In dialoog geeft de professional aan hoe de leiding verbeterd kan worden. 

 
 

                        
 

Dienend leiderschap is nog tamelijk nieuw. De term is in 1970 geïntroduceerd door Robert K 
Greenleaf. Dienend leiderschap kent dillema’s, welke ook valkkuilen kunnen worden. 
De zeven grootste dilemma’s zijn (Nuijten & Habets, 2009): 
 

• Leiden versus dienen: de bedoeling is om evenwicht te creëren tussen dienend en 
leidend. De dienend leider gaat uit van eigen kracht en schakelt daarna door naar de 
ontwikkelingskant 

• Regels versus uitzonderingen: de dienend leider creëert een hypercultuur. Met hulp 
van de professionals worden regels beter gemaakt met behulp van uitzonderingen 

• Delen versus geheel: afhankelijk van de cultuur van de organisatie. In meer 
individuele culturen dient het individu het team en in meer groeps georiënteerde 
culturen dient zal de leider de groep aan spreken en te helpen om individuen sterker 
te maken. 

• Controle versus passie: Een dienend leider is een passievol persoon. Maar aan de 
andere kant is hij ook een gecontroleerd en rationeel persoon. “Een dienend leider 
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zal proberen om meer betekenis te geven aan zijn of haar passie door die met mate 
te gebruiken in een context van controle en vice versa. Zo krijgen beiden meer 
betekenis. 

• Specifiek versus diffuus: Specifieke culturen beginnen het liefst met het concrete 
punt, met de samenvatting, terwijl diffuse culturen liever eerst aan de context bouwen 
om daarbinnen de deeloplossing te vinden.” Er is geen ‘goede’ en ‘slechte’ kant om 
aan te beginnen, zolang de dienend-leider maar de verbinding tussen de twee 
aspecten blijft maken. Hij zal zich altijd blijven afvragen of het in de praktijk werkt, 
maar zodra hij in de praktijk aan de gang is zal hij zich ook afvragen hoe het in 
theorie werkt 

• Korte termijn versus lange termijn: wordt het de korte of de lange termijn? Gaat alles 
in een keer of spreiden we alles rustig uit? Een dienend leider zal dit creatief 
oplossen door verschillende tijdsopvattingen te verenigen (en niet te trappen in 
tunnelvisies etc.) 

• Wilskracht versus bescheidenheid: intern georiënteerde structuren zullen uitgaan van 
wilskracht, extern georiënteerde culturen van bescheidenheid. Daarbinnen wordt 
wilskracht getoond om dingen voor elkaar te krijgen. 
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Hoofdstuk 6 Leiderschap en de organisatorische Dimensie 
 
De organisatorische dimensie bestaat uit doelgerichtheid, (de missie), effectieve inzet van 
menskracht en middelen, communicatie.  
Vertalen we dit naar schoolleiderschap en organisatie ontwikkeling dan betreft deze 
dimensie vooral het effectief zijn. De schoolleider zal hierin niet alleen goed met begroting en 
daarmee de samenhangende middelen moeten omgaan, hij moet deze begroting ook laten 
samenhangen met de missie en visie van school. Dat betekent dat een deel van de 
middelen, de kleine 20% die overblijft van een schoolbegroting na aftrek van personele- en 
overheadkosten (bv bestuur) zoveel mogelijk moeten worden ingezet in dienst van de visie 
van de school.  
Voor de effectieve inzet van menskracht zal de schoolleider m.b.t. nieuw personeel vooral 
personeel moeten aantrekken die een flinke affiniteit met Jenaplanonderwijs heeft en 
daarvoor bereid is een extra stapje te doen, van het zittende personeel zal de schoolleider bij 
te nemen maatregelen altijd de visie van de school voorop stellen al zal dat extra energie 
kunnen vragen.  
De organisatorische dimensie vraagt om een mix van organisatie stadia waarin blauw(orde, 
bureaucratie), oranje (de effectieve organisatie en succes), groen( de professionele 
leergemeenschap) en geel (de netwerkorganisatie/synergie) door elkaar kunnen lopen. 
 
Praktisch:  
Indien een leerkracht vaak te laat komt of te vroeg weggaat, dan zal de schoolleider in het 
blauwe gebied kunnen gaan zitten. Hij doet een beroep op de kernwaarden als plicht, 
gehoorzaamheid, doelgerichtheid en zal een beroep doen op externe regels. 
De begrotingscijfers zal hij voor een deel richten op de oranje organisatie, waarbij succes 
boeken voorop staat. Productiviteit, imago, streven naar verbeteringen, terugdringen van 
verlies en uitval staan hierin voorop. Voor een deel zullen deze cijfers ook op innovatie (de 
gele organisatie) worden gericht. 
Effectieve inzet kan ook zorg voor het personeel betekenen, vriendelijkheid en eerlijkheid. 
Hierin zien we groene organisatie terug. Het groene stadium betekent uitdagen, verdiepen, 
verbinden. Op een Jenaplanschool kun je uitgaande van gelijkwaardigheid het groene/gele 
stadium onmogelijk passeren. In bv een gezamenlijke teamvergadering of studiedag zal 
verbinden, uitdagen en verdiepen voorop moeten staan. Ook richting ouders zal de 
schoolleider altijd moeten trachten te verbinden, waarbij de visie van de school voorop zal 
moeten staan. 
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Hoofdstuk 7 Leiderschap en De kritische Dimensie 
 
Binnen deze dimensie wordt kritisch nagedacht over maatschappij en cultuur. Hier past een 
aantal basisprincipes van het Jenaplanonderwijs in. 
De belangrijkste basisprincipes uit het Jenaplanonderwijs die hiermee samenhangen zijn: 
06. Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare 
waarde respecteert 
07. Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor 
ieders identiteitsontwikkeling. 
08. Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en 
constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan. 
09. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en 
wereldruimte beheert.  
10. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele 
hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt 
 
Het leiderschap vraagt niet alleen om een betrokkenheidsparadigma(groen en geel) maar 
ook om een symbiotisch paradigma (turkoois). Dat houdt flexibiliteit, duurzaamheid, visionair 
zijn in (geel) en openstaan voor alle informatie, indrukken, ook voor spirituele entiteit, 
ecosysteem, duurzaamheidscultuur (turkoois). 
 
Deze kritische dimensie zal de schoolleider en zijn team moeten meenemen indien de school 
keuzes maakt bij bv sponsoren, middelen, regels en duurzaam beleid. 
 
 

                           
                                
De schoolleider kan het duurzaam beleid in het onderwijs op de Jenaplanschool realiseren 
door: 

• Bewustmaking van gedrag m.b.t voeding, het milieu rond de school, het weggooien 
van afval, het bewust worden van het opwarmen van het klimaat d.m.v. projecten en 
het jaarlijks houden van de warme truien dag 

• Het bewust zijn van een duurzame samenleving mag verwacht worden van het 
personeel die op een Jenaplanschool werkzaam is. Bij aanname van nieuw 
personeel kan de directie dit ter sprake brengen 
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• Bij inkoop van bv energie zal de schoolleiding zal veel als mogelijk uit moeten gaan 
van duurzame energie (inkoop groene energie, zonnepanelen etc.) 

• Eigenaarschap bij de leerlingen voorop te stellen 
• Respect voor de aarde belangrijk te maken  
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Hoofdstuk 8 Leiderschap en De Inspirerende Dimensie 
 
De inspirerende of zingevende dimensie is gebaseerd op wat de school en het personeel 
gaande houdt. Welke inspiratiebronnen en perspectieven kunnen worden aangeboord? Hoe 
gaat de school en haar bestuur om met duurzame inzetbaarheid? 
 
De inspirerende dimensie is voor Jenaplanschool niet alleen terug te brengen op 
basisprincipes en Jenaplanessenties. Dit zijn belangrijke uitgangspunten, maar er valt ook 
inspiratie op te doen uit ander traditioneel vernieuwingsonderwijs (Freinet. Montessori) of 
ervaringsgericht onderwijs. 
 
De laatste levert werkwijzen m.b.t. blokperiode, gesprekken, spel en zorg. De 
basisbehoeften en daardoor het welzijn van het kind staat voorop zoals warmte, tederheid, 
veiligheid, duidelijkheid, continuïteit en jezelf competent en moreel in orde voelen. 
 
Inspiratie staat ook voor kiezen van activiteiten door team en directie. Er dienen verbanden 
te zijn tussen de werkwijze bij wereldoriëntatie, taal, rekenen en kunstzinnige vorming. Hoe 
geven we daaraan uiting tijdens de blokperiode en richten we ons onderwijs inspirerend in? 
Wat doen we met de schoolwoonkamer als bron van inspiratie? 
 
De schoolleider op een Jenaplanschool zal vooral in gesprek moeten gaan met het 
personeel over de inspirerende dimensie. Waaruit put de het team en directie haar 
inspiratie? Hoe wil de schooleider in samenwerking met het bestuur jong en ouder personeel 
duurzaam inzetbaar laten blijven, welke inspiratiebronnen worden gekozen? 
 
Op Jenaplanschool De Kring in Rijen werd besloten taal te verbinden met wereld oriënterend 
onderwijs. Dit door middel van thematisch onderwijs waarbij de kerndoelen w.o. en taal 
nauwlettend in de gaten worden gehouden, putten de kinderen door de vele verschillende 
activiteiten hun inspiratie. Er kunnen keuzes gemaakt worden, al is in verband met het 
behalen van de kerndoelen niet alles vrijblijvend. Aan het einde van een project tonen de 
kinderen met trots aan elkaar en aan ouders, verzorgers, opa’s en oma’s wat zij allemaal 
hebben geleerd en wat de inspiratiebronnen zijn.  
Voor de leerkrachten biedt een dergelijke vorm van onderwijs ook een inspiratiebron. 
 
Door middel van opleiding wordt onder meer tegemoet gekomen aan de duurzame 
inzetbaarheid van team en directie. Gezamenlijk een opleiding volgen biedt de mogelijkheid 
voor extra inspiratie die verder opgedaan kan worden bij elkaar door de verkregen kennis te 
delen, toe te passen en uit te breiden. De schoolleider dient echter door gesprekken met het 
personeel ook de inspiratie van de teamleden in de gaten gehouden. Waar ligt dan de 
behoefte om versterkt te worden? Van de schoolleider kan verwacht worden dat hij oren en 
ogen de kost geeft, van het personeel kan worden verwacht dat er tijdig wordt aangegeven 
wat wordt geambieerd.  
In Rijen gaf een leerkracht aan over te lopen en niet meer uit te komen met de tijd. Het 
luisterend oord van de schoolleider, het gesprek en daaruit voortkomend het aanbieden van 
een time management cursus en het terugbrengen in deelname aan werkgroepen dat deze 
leerkracht moeilijk los kon laten bood de oplossing. 
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Hoofdstuk 9 Reflectie 
 
Vanaf 1989 ben ik werkzaam op diverse Jenaplanscholen. Tot 2008 was ik werkzaam als 
leerkracht, vanaf 2008 als schoolleider. 
In het kader van het Jenaplanonderwijs en opleiding heb ik de certificaten groepsprocessen, 
basisactiviteiten, ontdekkend leren en de heroriëntatie Jenaplanonderwijs gedaan. 
 
Als schoolleider op Jenaplanschool De Kring in Rijen is samen met team besloten om de 
Jenaplanopleiding te volgen zodat iedereen Jenaplan gecertificeerd wordt. 
 
De Jenaplanopleiding is een opleiding voor leerkrachten. Er bestaat, afgezien van korte 
cursussen, geen Jenaplanopleiding voor leidinggevenden. Toch is dit meesterstuk 
gebaseerd op het leiding geven binnen een Jenaplanschool. Wat ontbrak is gerichte 
literatuur met betrekking tot leiding geven op een Jenaplanschool. Dat betekent pionieren en 
dat ligt mij wel.  
Als uitgangspunt heb ik twee boeken genomen, Jenaplanonderwijs op weg naar de 21 eeuw 
van Kees Both en handboek organisatieontwikkeling van Bert van Marrewijk. Dit laatste boek 
is gebaseerd op de Spiral Dynamics theorie, bedacht door Dr. Clare W. Graves, professor 
Emiritus psychologie aan het Union College in New York, Verenigde Staten. Vanuit 
werkstukken leiderschap  
 
De onderzoeksvraag, welke organisatie en type leiderschap past het best op een 
Jenaplanschool in samenhang met de kwaliteitsdimensies van Jenaplan op weg naar de 21e 
eeuw heb ik getracht via deze twee werken en mijn eigen ervaring op Jenaplanscholen vanaf 
1989 toe te passen in dit meesterstuk.  Het belangrijkste uitgangspunt was het woord samen,  
een woord dat ook voorop staat in het Jenaplanonderwijs.  
 
Hoewel het streven naar tenminste een professionele organisatie hierin voor opstaat, is dit 
stadium niet altijd direct bereikbaar of wordt door een schoolbestuur het korte termijn succes 
nogal eens voorop gesteld boven de lange termijn visie. Het gevolg is dat een schoolleider 
dan keuzes moet maken.  
Zoals in het meesterstuk aangegeven zal ook niet iedere Jenaplanschool de kracht bezitten 
om direct al een professionele (groene) organisatie te zijn. De schoolleider zal in sommige 
gevallen moeten teruggrijpen naar wilskracht en passie om zijn team verder te kunnen 
ontwikkelen tot professionele organisatie. In het begin van de carrière op De Kring in Rijen 
was dat wat de schoolleider moest doen. Het heilige vuur terugbrengen in het team en 
geloven in hernieuwde visie, missie en kernwaarden waarop lange termijn beleid en 
professionalisering gebaseerd werden. Het is dus vooral zaak voor een schoolleider die op 
een nieuwe school begint goed af te tasten in welk ontwikkelingsstadium de organisatie zich 
bevindt en van daaruit te bepalen wat de organisatie nodig heeft om verder te groeien. 
 
Met dit meesterstuk meen ik daar inzicht in te hebben gegeven. 
 
 
Groot-Ammers 18-01-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen 
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