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Gespreid leiderschap  
in het onderwijs

Ben jij leraar of schoolleider in het po, vo of beroepsonderwijs? 

Ben je benieuwd hoe leiderschap in de school kan bijdragen 

aan verbetering en vernieuwing? 

Onze leergang geeft je inzichten en handvatten om gespreid 

leiderschap in jouw school vorm te geven



Nieuw perspectief op leiderschap

Bij leiderschap denk je snel aan daadkrachtige figuren met bijzondere kwaliteiten. 
Leiderschap wordt verbonden aan de invloed van formeel leidinggevenden, zoals de 
teamleider, de schoolleider of de bestuurder. De schoolleider ‘zet de lijnen uit’, terwijl 
de ‘werkvloer’ zijn opdrachten uitvoert. Steeds meer schoolleiders en leraren vragen 
zich af: hoe kun je dit samen anders doen?

In een gespreide leiderschapspraktijk oefen je niet invloed uit vanuit je formele 
positie of functie, maar op basis van expertise en kwaliteiten. Zo kom je samen tot 
verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Het centrale thema van deze leergang 
is: hoe breng ik gespreid leiderschap in de praktijk?

BEGELEIDERS

Frank Hulsbos, Stefan van Langevelde en Anita Michgelsen zijn de begeleiders van de 
leergang. Aanvullend zijn bij één of meerdere bijeenkomsten leraren, schoolleiders of 
sprekers aanwezig die hun ervaringen en inzichten rond gespreid leiderschap delen.

DEELNEMERS

Centraal uitgangspunt van gespreid leiderschap is dat ieders invloed van waarde 
is voor onderwijsontwikkeling. Uitwisseling tussen schoolleiders en leraren is 
hierbij van groot belang. De leergang staat daarom bewust open voor leraren én 
schoolleiders in het po, vo en beroepsonderwijs.

contact@gespreidleiderschap.nl

www.gespreidleiderschap.nl
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Opzet van de leergang

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten in de leergang. De exacte locaties 
stellen we nog vast en maken we voor de start van de leergang bekend.
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Act iv ite it en  moment Oms chri jv ing

Intakegesprek
1 uur - 14 sept. ‘18

Met iedere deelnemer voeren we een individueel intakegesprek. 
Centrale vragen zijn: wat motiveert je om mee te doen aan de 
leergang? En welke leervragen heb je?

Gespreid leiderschap & 
persoonlijke leervraag
Tweedaagse - 1/2 okt. ‘18

In een tweedaagse diepen we uit wat gespreid leiderschap is en 
welke waarde het kan hebben voor jouw praktijk. Vervolgens 
kijken we naar jouw persoonlijke leervragen. Deze staan 
centraal tijdens het vervolg van de leergang.

Werkbezoek
Halve dag - 16 nov. ‘18

We gaan op werkbezoek bij een school die gespreid leiderschap 
in de praktijk brengt. Samen met leraren en/of schoolleiders van 
de school onderzoeken we wat hun succesfactoren, valkuilen en 
vervolgvragen zijn.

Jouw rol in gespreid 
leiderschap
Hele dag - 14 dec. ‘18

We onderzoeken wat jouw rol is in gespreid leiderschap. Cen-
trale vragen zijn onder andere: Hoe verhoud jij je tot gespreid 
leiderschap? Vanuit welke expertise en affiniteit wil jij invloed 
uitoefenen? En wat betekent het voor jou om anderen invloed 
te gunnen?

Ontwerpen van een 
veranderproces
Hele dag - 18 jan. ‘19

We kijken naar hoe je een veranderproces kunt ontwerpen en 
besteden m.b.v. intervisie aandacht aan je eigen verander- 
vraagstukken.

Terug- en vooruitblik
Hele dag - 6 feb. ‘19

We kijken terug op jouw ervaringen gedurende de leergang. 
Wat heb je geleerd en welke vragen liggen nog open?



STUDIEMATERIAAL EN KOSTEN

Tijdens de leergang staat het boek “Gespreid leiderschap in het onderwijs. Elkaar 
invloed gunnen voor vernieuwing” (Redactie: Frank Hulsbos en Stefan van 
Langevelde) centraal. Aanvullende literatuur reiken we in de vorm van artikelen of 
een reader aan. Ter verdieping maken we regelmatig gebruik van casuïstiek. 

Deelname aan deze editie van de leergang kost € 1495,- (excl. 21% BTW). Dit bedrag 
is inclusief locatiekosten en het boek.
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Wil je inschrijven of meer informatie?

www.gespreidleiderschap.nl/leergang

Duurzame vernieuwing van het onderwijs 
vraagt om leiderschap van iedereen


