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De staat van de
Nederlandse
Onderwijsleider
Wat is de kracht en impact van onze 
Nederlandse onderwijsleiders? Waarin 
onderscheiden de beste leiders zich?
Welke ontwikkelingen in groei zijn 
de afgelopen drie jaar zichtbaar? 
Wat kunnen we leren van deze 
ontwikkelingen?

Leiderschap

Door Drs. Margareth de Wit, MBA.

De huidige staat van het onderwijs is een onderwerp 

van het publiek debat. De ongelijkheid in kansen van 

leerlingen is nog groot (Inspectie van het Onderwijs, 

2018). Daarnaast zien we een geleidelijke daling in de 

prestatiecijfers van de leerlingen. De schoolleider heeft 

een zware verantwoordelijkheid om de juiste keuzes te 

maken om deze daling in het onderwijs te keren.

Effectief leiderschap is in alle sectoren essentieel. 

Leiderschap heeft een grote impact op de prestaties 

van een organisatie (Collins, 2016; Drucker, 2011; 

Ulrich, Zenger & Smallwood, 1999). Een leider heeft 

een grote invloed op de wijze waarop de medewerkers 

hun werk doen en dit werk ervaren (tevredenheid en 

betrokkenheid) en daarmee op de beleving van de klanten 

(klanttevredenheid) met als resultaat het behalen van de 

doelstellingen van de organisatie. Onderzoekers zijn het 

met elkaar eens: “De betrokkenheid van medewerkers 

en het behalen van goede resultaten voor de organisatie, 

wordt met name bepaald door het leiderschap” (Collins, 

2016). In het onderwijs vertaalt het effect van leiderschap 

zich naar een hogere betrokkenheid en productiviteit van 

de docenten en betere leerresultaten van de leerlingen. 

We kunnen vanuit onderzoek constateren dat deze 

impact zijn uitwerking heeft naar zeker twee lagen 

beneden het gemeten leiderschapsniveau. Leiderschap 

en de effectiviteit hiervan is besmettelijk. Om als 

onderwijsleider de grootst mogelijke impact te hebben 

op school, is een hoge leiderschapseffectiviteit daarom 

essentieel. Maar hoe bereikt een (onderwijs) leider een 

hoge leiderschapseffectiviteit? En wat zijn hierin de 

belangrijkste mechanismen?

Uit onderzoek van Zenger en Folkman (2009) blijkt dat er 

een groot verschil is tussen goede leiders en zogenaamde 

“extraordinary leaders” (excellente leiders). Dit onderzoek 

laat zien dat extraordinary leaders een grotere impact 

hebben dan de goede leiders op onder andere de 

medewerkersbetrokkenheid, de klanttevredenheid en het 

bereiken van de organisatiedoelstellingen. De resultaten 

liegen er niet om: “Goede leiders hebben veel minder 

impact dan excellente leiders.” Gelukkig betekent dit niet 

dat een excellente leider perfect moet zijn. Leiderschap 

is ontwikkelbaar en is geen aangeboren eigenschap 

(Drucker, 2011). De juiste focus op een aantal sterktes 

met oog voor organisatiedoelstellingen zijn belangrijke 

ingrediënten voor succesvol leiderschap.
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Onderzoek  naar  leiderschapsontwikkeling  heeft 

de afgelopen decennia veel resultaten opgeleverd. 

Echter, de resultaten van leiderschapsonderzoek zijn 

vaak verwarrend en moeilijk te interpreteren voor 

leidinggevenden en hun teams. Ze zijn soms zelfs 

tegenstrijdig of ze missen een duidelijke conclusie (Yukl, 

2008). Bovendien geeft 61% van de leiders aan niet 

voorbereid te zijn op de uitdagingen die komen kijken bij 

hun leiderschapsfunctie (Carucci & Hansen, 2014).

Dit artikel beschrijft de wijze waarop een (school) 

leider zich kan onderscheiden in zijn functie, welke 

vaardigheden er nodig zijn om een excellente leider te 

kunnen worden en wat de impact van leiderschap is op 

de betrokkenheid van de medewerkers. Tevens worden 

de verschillen in de geanalyseerde onderwijssectoren 

weergegeven en de analyses in gender en generaties 

worden uitgewerkt. In opvolging van het onderzoek 

in 2015 wordt op basis van de nieuwste en meer 

uitgebreide data uit 2018, inzicht gegeven in de huidige 

stand van zaken en bespreek ik welke competenties de 

excellente leiders onderscheiden van de rest van de 

Nederlandse onderwijsleiders.

Onderzoeksaanpak 
Dit onderzoek is gebaseerd op de 

onderzoeksmethodologie van Jack Zenger en Joe 

Folkman, experts op het gebied van leiderschap en 

leiderschapsontwikkeling (Zenger & Folkman, 2009). Zij 

hebben met behulp van hun internationale onderzoek 

in 2009 met meer dan 25.000 leiders uit verschillende 

sectoren, verschillende inzichten over leiderschap naar 

voren gebracht.

In 2018 hebben Zenger en Folkman hun internationale 

onderzoek uit 2009 herhaald. Aan dit onderzoek hebben 

ruim 85.000 leiders deelgenomen. De in het eerdere 

onderzoek verkregen 16 differentiërende competenties 

(die de 10% beste leiders van de 10% slechtste 

onderscheiden) kwamen wederom als onderscheidende 

naar voren (zie Figuur 1)

De dynamiek tussen de differentiërende competenties 

worden door Zenger en Folkman in de vorm van een tent 

(zie Figuur 2) weergegeven. Hoe groter de ruimte onder 

het tentdoek, des te groter de leiderschapseffectiviteit. 

De tentpalen representeren de clusters van de 

competenties. De vijf tentpalen zijn: karakter, 

persoonlijke bekwaamheid, focus op resultaten, 

interpersoonlijke vaardigheden en verandering leiden. 

Hoe hoger de palen, des te meer ruimte er onder het 

doek ontstaat. Het doek staat voor de verbinding tussen 

de tentpalen. Dit representeert de sleutel tot effectief 

leiderschap. Om de ruimte in de tent te vergroten is het 

omhoogtillen van 1 tentpaal voldoende om tot grotere 

effectiviteit te komen. Bij elke verhoging van een paal 

wordt een deel van het doek gelift, zodat er uiteindelijk 

een grotere ruimte gevormd wordt. Bij het verhogen van 

twee palen creëren we nog meer ruimte.

Figuur 2: Zenger|Folkman tentmodel voor leidinggeven

Figuur 1: Zenger|Folkman competentiemodel voor leiders
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De definitie van leiderschap die wij hanteren is: Het 

gedrag dat individuele prestaties verbetert en zorgt 

voor het “maximaliseren” van organisatiedoelstellingen. 

Dit betekent dat elke professional in de organisatie 

verantwoordelijk is voor de inzet van zijn of haar 

kennis en vaardigheden in relatie tot het bereiken 

van de organisatiedoelstellingen. Daarnaast zullen de 

organisatiedoelstellingen bij elke professional bekend 

zijn.

De rol van de formele leiders is expliciet gericht op het 

verbeteren, stimuleren en ontwikkelen van de kennis 

en vaardigheden van de professional om daarmee de 

organisatiedoelstellingen te maximaliseren.

De 9 onderzoeksvragen

Gedurende 6 jaar heeft CBE-Group data verzameld 
over meer dan 1150 Nederlandse onderwijsleiders 
uit het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs 
(vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met de 
360-graden feedbackdata, gebaseerd op de assessment- 
methode van Zenger en Folkman, zijn meer dan 
25.000 feedbackscores verzameld, beoordeeld door 
de managers, medewerkers, collega’s en anderen 
rondom deze leiders. Zij hebben op een 5-puntsschaal 
(Likert-scale) op 49 items feedback gegeven over 
hun leidinggevende. De beoordelaars zijn onder te 
verdelen in de categorieën manager (de leiders van 
de leidinggevende), medewerkers (de personen waar 
de leider leiding aan geeft), collega’s (personen op 
hetzelfde functionele niveau) en anderen (professionals 
in de werkomgeving). Op basis van deze feedback 
scores is het profiel van de Nederlandse onderwijsleider 
gemaakt. In dit artikel gaan we in op een 9-tal 
opvallende aspecten van het leiderschapsprofiel van de 
Nederlandse onderwijsleider.

1 Door te kijken naar de gemiddelde scores op de 
verschillende competenties wordt de verdeling van 

hoogst scorende naar laagst scorende competenties van 
de Nederlandse onderwijsleider inzichtelijk gemaakt. 
Met behulp van de database wordt niet alleen een 
beeld verkregen van het profiel van de gemiddelde 
Nederlandse onderwijsleider, maar wordt tevens 
duidelijk wat de 10% beste leiders onderscheidt van 
de gemiddelde leiders. Deze excellente leiders worden 
gedefinieerd als de 10% leiders die het hoogst worden 
beoordeeld op leiderschapseffectiviteit (91e t/m 100e 
percentiel).

2 Zoals eerder aangegeven is de 
medewerkersbetrokkenheid een belangrijke 

indicator van het effect van leiderschap. Daarom 
wordt in dit artikel ook de correlatie tussen de 
medewerkersbetrokkenheid en de verschillende 
competenties van de Nederlandse onderwijsleider 

weergeven.

3 Daarnaast is het interessant om te kijken of de 
onderwijsleiders de afgelopen 3 jaren in hun profiel 

zijn veranderd. Daarom worden de gemiddelden 
per zogenaamde tentpaal van 2015 vergeleken met 
resultaten uit de uitgebreidere database van 2018.

4 Bovendien kunnen de resultaten van de Nederlandse 
onderwijsleider in perspectief worden gebracht met 

de leiderschapsscores van leiders over de gehele wereld. 
De Nederlandse gemiddelden in percentielen worden 
vergeleken met de internationale cijfers van Zenger en 
Folkman.

5 Binnen het Nederlands onderwijssysteem 
zijn er verschillende onderwijssectoren te 

onderscheiden. We zullen de verschillen in de 
gemiddelde leiderschapseffectiviteit en tevens de 
gemiddelde medewerkersbetrokkenheid in het primair 
onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs, weergeven.

6 Een ander onderscheid dat gemaakt kan worden, 
zijn de verschillen in functie. De resultaten van een 

aantal onderwijsstichtingen zijn geanalyseerd om te 
kijken hoe de algehele leiderschapseffectiviteit zich per 
functiegroep toont. Hebben de leiders op de hoogste 
posities ook de hoogste leiderschapseffectiviteit?

7 Tevens is gekeken naar gender. Ook al heeft 
het Nederlandse onderwijs veel vrouwen in 

verschillende posities werkzaam, een groot deel van 
de leiders in de topposities is man. Welk profiel zien we 
bij de mannen en vrouwen en wat zijn de belangrijkste 
verschillen?

8 Met de uitstroom van de babyboomgeneratie 
komen er steeds meer leiders uit ‘generatie Y’ in het 

onderwijs. Levert dit een nieuwe dynamiek op in het 
profiel? We geven inzicht in de leiderschapseffectiviteit 
en medewerkersbetrokkenheid van de ‘babyboomers’, 
‘generatie X’, ‘pragmaten’ en ‘generatie Y’.

9 Tot slot is het belangrijk om te weten wat de 
Nederlandse onderwijsleider kan doen om een 

excellente onderwijsleider te worden. Focus houden 
op een aantal sterktes of het werken aan je zwaktes. 
De relatie tussen het aantal sterke competenties van 
een onderwijsleider en de passie om hier ook voor te 
willen gaan, geeft ons inzicht in de mechanismen naar 
excellentie in het onderwijs. Daarnaast zien we dat 
inzicht in de behoeften van de organisatie/het team 
cruciaal zijn om mee te nemen in het ontwikkelproces 
om een effectieve leider te zijn.
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1)	 Algemeen	 profiel	 Nederlandse	
onderwijsleider

Om de huidige staat van de Nederlandse onderwijsleiders 

in kaart te brengen, is er allereerst gekeken naar de 

scores op de algehele leiderschapseffectiviteit. De 

verdeling hiervan is te zien in figuur 3. We zien dat 

deze scores redelijk normaal verdeeld zijn met een licht 

scheve verdeling naar links. Om een gedetailleerder 

beeld te krijgen van de Nederlandse onderwijsleider 

beschrijven we de scores op de 16 competenties.

1.1 Het profiel van de onderwijsleider en de excellente 

leiders

De Nederlandse onderwijsleiders zijn beoordeeld 

op basis van de 16 differentiërende competenties, 

zoals eerdergenoemd en beschreven door Zenger en 

Folkman (2018). Deze resultaten zijn samengevat in een 

algemeen profiel (zie Figuur 4). 

Uit deze resultaten komt naar voren dat Nederlandse 

onderwijsleiders het hoogst worden beoordeeld op de 

competenties (1) ‘neemt initiatief’, (2) ‘lost problemen 

op en analyseert vraagstukken’ en (3) ‘toont een hoge 

mate van integriteit en eerlijkheid’. De competentie 

‘neemt initiatief’ is gedefinieerd in de gedragingen: Is 

enthousiast om ambitieuze doelstellingen op zich te 

nemen, waarvoor hij/zij persoonlijk aansprakelijk wordt 

gesteld; is altijd bereid om meer te doen dan strikt 

noodzakelijk is; komt verplichtingen steevast na.

Onderwijsleiders worden het laagst beoordeeld op de 

competentie (16) ‘inspireert en motiveert anderen tot 

hoge prestaties’. Deze competentie wordt gedefinieerd 

door de gedragingen: Geeft het team een hoge mate van 

energie en enthousiasme; inspireert anderen tot hoge 

niveaus van inzet en prestaties; inspireert mensen tot 

het realiseren van uitzonderlijke resultaten. Net boven 

de laagst scorende competentie staat (15) ‘stimuleert 

samenwerking en teamwerk’. Beide competenties vallen 

onder de tentpaal ‘interpersoonlijke vaardigheden’, een 

pijler waar de Nederlandse onderwijsleider hierdoor 

gemiddeld laag op scoort.

Hoe onderscheidt de excellente leider zich van de 

gemiddelde onderwijsleider? In figuur 4 worden 

tevens de scores van de top 10% beste Nederlandse 

onderwijsleiders afgezet tegen de gemiddelde 

scores van de onderwijsleiders. De top 10% beste 

leiders (excellente leiders) scoren het hoogst op de 

competenties (1) ‘neemt initiatief’, (2) ‘lost problemen 

op en analyseert vraagstukken’ en (3) ‘heeft technische/ 

professionele expertise’.

Figuur 3: Verdeling van de gemiddelde scores van de 
Nederlandse onderwijsleiders

Figuur 4: Scores op de 16 competenties van de gemiddelde Nederlandse 
onderwijsleider en de Nederlandse top 10% onderwijsleiders
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Daarnaast zien we in figuur 4 het verschil tussen de 

scores van de excellente leiders en de gemiddelde 

leiders afgebeeld. Hieruit blijkt dat de competenties 

waardoor de 10% beste leiders zich het meest 

onderscheiden van de gemiddelde leiders, ‘inspireert 

en motiveert anderen tot hoge prestaties, ‘heeft 

technische/professionele expertise’ en ‘is voortrekker 

van verandering’ zijn.

De competentie ‘inspireert en motiveert anderen tot 

hoge prestaties’ is een differentiërende competentie, 

die zich in alle sectoren toont als onderscheidend voor 

de beste leiders. Zenger en Folkman (2012) geven hier 

de term de ‘Zilveren Kogel’ aan. Echter, de competentie 

‘heeft technische/professionele expertise’ wordt 

door excellente leiders steeds meer als focus ingezet 

(Zenger Folkman, 2017). Uit het onderzoek naar “High 

Performing Schools” blijkt eveneens dat excellente 

onderwijsleiders door middel van technische en 

professionele expertise duurzame resultaten behalen 

(Hill, Mellon, Laker & Goddard, 2016).

Figuur 5 geeft een overzicht van de competenties 

die de excellente leiders onderscheiden van de 

gemiddelde Nederlandse onderwijsleider. We zien 

dat de onderscheidende competenties vallen onder 

de tentpalen ‘interpersoonlijke vaardigheden’, 

‘persoonlijke bekwaamheid’ en ‘verandering leiden’

 

2) Medewerkersbetrokkenheid

Uit internationaal onderzoek blijkt dat de 

medewerkersbetrokkenheid zich zeer sterk door het 

leiderschap laat beïnvloeden. (Collins, 2016; Ulrich, 

Zenger & Smallwood, 1999; Zenger & Folkman, 2009). 

Medewerkersbetrokkenheid heeft een positief effect 

op de wijze waarop medewerkers zich inzetten voor hun 

werk, en daarmee hun bijdrage als professional weten 

te vergroten. Hierdoor zorgen de medewerkers voor 

betere resultaten van de organisatie. In het onderwijs 

laat zich dit vertalen naar een positief effect op de 

dynamiek met leerlingen en ouders en hiermee op het 

leerrendement. De impact van het leiderschap laat zich 

vertalen in de dynamiek zoals weergegeven in Figuur 6.

De medewerkersbetrokkenheid is gemeten door middel 

van een 5-tal stellingen welke aan de medewerkers 

van de leidinggevenden werden voorgelegd. De vijf 

stellingen zijn: “Ik heb er vertrouwen in dat deze 

organisatie haar strategische doelen zal bereiken”, 

“Mijn werkomgeving is een plek waar mensen bereid 

zijn een extra stap te zetten”, “Ik zou deze organisatie 

aanbevelen als een goede plek om te werken”, “Ik denk 

er zelden over na om mijn baan op te zeggen en naar een 

andere organisatie te gaan” en “Al met al ben ik tevreden 

over deze organisatie als een plek om te werken”. 

Deze stellingen zijn beoordeeld op een 5-puntsschaal 

(Likert-scale). Op basis van de verkregen scores is 

gekeken naar de correlatie tussen de score op deze 

vragen en de  49-items waar de 16 differentiërende 

leiderschapscompetenties door zijn gedefinieerd. In 

Figuur 7 op de volgende pagina wordt duidelijk dat er 

een correlatie is tussen de leiderschapseffectiviteit en 

de medewerkersbetrokkenheid.

Door  op  organisatieniveau  een analyse te maken welke 

gedragingen van het beoordeelde leiderschap impact 

hebben op de medewerkersbetrokkenheid, kunnen 

leiders betere prioriteiten stellen en hun effectiviteit 

vergroten.

Figuur 5: Competenties die excellente leiders 
onderscheiden van de gemiddelde Nederlandse 
onderwijsleider op volgorde 

Figuur 6: De dynamiek van leiderschap 
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In Tabel 1 wordt het overzicht gegeven van de tien 

items van leiderschapsgedragingen van de Nederlandse 

onderwijsleiders, die de hoogste correlatie hebben 

met de medewerkersbetrokkenheid. De competenties 

‘inspireert en motiveert anderen tot hoge prestaties’ 

en ‘stimuleert samenwerking en teamwerk’ geven in het 

onderwijs een belangrijke bijdrage in het verhogen van 

de medewerkersbetrokkenheid.

3) Onderzoek 2015 - 2018

De database met de 360 resultaten van de Nederlandse 

Onderwijsleiders, is tussen 2015 en 2018 enorm 

toegenomen (van n=550 naar n=1124). Als we kijken 

naar het profiel van de Nederlandse onderwijsleider 

in 2018 is de rangorde van competenties bijna niet 

veranderd ten opzichte met het onderzoek uit 2015. 

Er is echter wel een verschil te zien in de hoogte 

van de scores, deze zijn namelijk op alle gemeten 

tentpalen toegenomen (zie Figuur 8). Door het 

stijgen van de scores op alle vijf tentpalen, is de 

totale leiderschapseffectiviteit van de Nederlandse 

onderwijsleider erop vooruitgegaan in vergelijking 

met 2015. De verklaring hiervoor kan deels gehaald 

worden uit het feit dat een deel van de leiders heeft 

geparticipeerd in een leiderschapsontwikkelproces 

waarbij gericht gewerkt is aan het vergroten van de 

leiderschapseffectiviteit.

 

Tabel 1: De top 10 items die het meest correleren met de medewerkersbetrokkenheid

Items	(met	correlatiecoëfficiënt) Competentie Tentpaal
Geeft het team een hoge mate van energie en 

enthousiasme (0.487)

Inspireert en motiveert anderen tot 

hoge prestaties

Interpersoonlijke 

vaardigheden

Stimuleert een hoge mate van samenwerking tussen 

alle leden van het team (0.480)

Stimuleert samenwerking en teamwerk Interpersoonlijke 

vaardigheden

Realiseert doelstellingen waarvoor een hoge mate van 

samenwerking met mensen in andere delen van de 

organisatie nodig is (0.474)

Stimuleert samenwerking en teamwerk Interpersoonlijke 

vaardigheden

Inspireert anderen tot hoge niveaus van inzet en 

prestaties (0.459)

Inspireert en motiveert anderen tot 

hoge prestaties

Interpersoonlijke 

vaardigheden

Is de antenne voor de organisatie doordat hij/zij 

relevante informatie levert ten gunste van het team 

(0.453)

Legt verbinding tussen de eigen 

organisatie en de omgeving

Verandering leiden

Inspireert mensen tot het realiseren van uitzonderlijke 

resultaten (0.443)

Inspireert en motiveert anderen tot 

hoge prestatiesperformance

Interpersoonlijke 

vaardigheden

Helpt anderen de visie en de doelen van de organisatie 

te begrijpen, zodat zij deze kunnen vertalen in 

ambitieuze en betekenisvolle doelstellingen (0.442)

Ontwikkelt strategisch perspectief Verandering leiden

Vind oplossingen voor conflicten binnen het team 

(0.438)

Stimuleert samenwerking en teamwerk Interpersoonlijke 

vaardigheden

Teamgenoten vertrouwen op zijn/haar ideeën en 

mening dankzij de diepgaande kennis en ervaring 

waarop deze gebaseerd zijn (0.434)

Heeft technische/ professionele 

expertise

Persoonlijke 

bekwaamheid

Kan mensen ertoe aanzetten om doelstellingen na 

te streven die hun oorspronkelijke verwachtingen 

overtreffen (0.429)

Stelt streefdoelen vast Focus op resultaten

Figuur 7: Indeling in percentielscores van 
leiderschapseffectiviteit (360 graden feedback) tegenover de 
gemiddelde percentielscores in medewerkersbetrokkenheid
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4) Vergelijking met internationaal 
profiel

Het algemene profiel van de Nederlandse 

onderwijsleider is tevens vergeleken met het 

internationale profiel van 85.000 leiders uit 

verschillende sectoren (Zenger Folkman 2018). Om een 

goede vergelijking te kunnen maken worden de zestien 

competenties op basis van percentielscores vergeleken. 

Percentielscores lopen van 1 t/m 100. We zien dat de 

Nederlandse onderwijsleiders op alle 16 competenties 

lager scoren dan het internationale gemiddelden 

(zie Figuur 9). In verhouding scoort de Nederlandse 

onderwijsleider het minst goed op de competentie ‘is 

resultaatgericht’, met een percentielscore van 13. 

Dat wil zeggen dat de Nederlandse onderwijsleider op 

plaats 13 staat in de internationale ranking van 1 t/m 

100, waarin 100 de hoogste score is. In de internationale 

vergelijking scoort de Nederlandse onderwijsleider 

op de competentie ‘innoveert’ het hoogst, met een 

percentielscore van 28. Op basis van de resultaten in 

Figuur 9 kunnen we concluderen dat de Nederlandse 

onderwijsleider in vergelijking tot de internationale 

leider een beduidend lagere score behaalt op alle 

leiderschapscompetenties.

In figuur 9 vergelijken we tevens onze top 10% beste 

Nederlandse onderwijsleiders met de internationale 

percentielscores. We zien dat de excellente leiders op 

alle competenties een hogere percentielscore behalen 

dan de gemiddelde Nederlandse onderwijsleider, echter 

de top 10 positie wordt niet gehaald. De scores blijven 

internationaal vergeleken tussen het 49ste en 76ste 

percentiel.

Figuur 8: Vergelijking van de gemiddelde feedbackscores 
van de Nederlandse onderwijsleider op de vijf tentpalen in 
2015 en 2018.

Figuur 9: Internationale percentielscores van de gemiddelde 
feedbackscores van gemiddelde en de top 10% Nederlandse 
onderwijsleider op de 16 competenties
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5) Sectorverschillen

Naast de gemiddelde data van alle onderwijsleiders 

uit de verschillende sectoren is het ook interessant 

om te kijken naar de verschillen tussen de sectoren. 

Om dit te analyseren zijn de scores onderverdeeld 

in het primair onderwijs (617 respondenten), het 

voortgezet onderwijs (330 respondenten) en het 

middelbaar beroepsonderwijs (176 respondenten). In 

Figuur 10 worden de sectoren met elkaar vergeleken 

en zien we dat de in 2015 geconstateerde grote 

verschillen met het voorgezet onderwijs in 2018 

zijn afgevlakt. Onderwijsleiders uit het voortgezet 

onderwijs werden in 2015 significant lager beoordeeld 

op leiderschapseffectiviteit, dan leiders uit het primair 

onderwijs.

De afgelopen drie jaar zijn de leiders uit het voortgezet 

onderwijs vooruitgegaan in leiderschapseffectiviteit 

(van 3,46 naar 3,49). De beoordeling van leiders uit 

het primair onderwijs is daarentegen gedaald (van 

3,56 naar 3,53). De beoordeling van de leiders uit het 

middelbaarberoepsonderwijs is gelijk gebleven aan die 

uit 2015 (3,50).

Ondanks dat de verschillen in de beoordeling van de 

gemiddelde leiderschapseffectiviteit tussen het primair 

en het voortgezet onderwijs zijn verminderd, is het 

verschil in medewerkersbetrokkenheid tussen deze 

twee sectoren nog steeds relatief groot (zie figuur 11).

Er is een kleine stijging in de medewerkersbetrokkenheid 

in 2018 van het voortgezet onderwijs in vergelijking 

met 2015 (van 3,77 naar 3,80), maar toch blijft deze 

sector achter in vergelijking met het primair onderwijs 

en het middelbaar beroepsonderwijs. Het middelbaar 

beroepsonderwijs is de afgelopen jaren vooruitgegaan 

in medewerkersbetrokkenheid (van 3,83 naar 3,90).

6) Functieverschillen 

De leiders in de database hebben verschillende 

functies, in verschillende lagen van de organisatie. 

Het is interessant om te zien of het niveau van de 

functie ook een indicator is van het niveau van de 

leiderschapseffectiviteit. Uit internationaal onderzoek 

blijkt namelijk dat de top van de organisatie de hoogste 

gemiddelde leiderschapseffectiviteit toont en elk 

niveau eronder gemiddeld 14,5 punten lager (Zenger 

en Folkman, 2014). De Nederlandse onderwijsleiders 

kunnen we onderverdelen in drie functieniveaus: de 

bestuurder(s) van de stichting, de schooldirecteuren en 

de adjunct-directeuren/teamleiders. Om de verschillen 

tussen deze functies te meten zijn de scores op de 

algemene leiderschapseffectiviteit van zeven grote 

onderwijsinstellingen in Nederland nader geanalyseerd. 

(zie Figuur 12).

Vanuit deze sample konden we de functies duidelijk 

in kaart brengen om te kijken naar het verband tussen 

onderwijsfuncties en de leiderschapseffectiviteit. De 

resultaten laten zien dat de bestuurders veruit de 

hoogste scores behalen op leiderschapseffectiviteit, 

gevolgd door de directeuren en de adjunct-directeuren/

teamleiders. Deze bevindingen zijn in lijn met de 

resultaten uit de medewerker betrokkenheidsindex 

(figuur 13). Hierop scoort de bestuurder het hoogst, 

gevolgd door de directeur, en de adjunct-directeur/

teamleider.

 

Figuur 10: Algehele leiderschapseffectiviteit van leiders per 
sector 2015 en 2018

Figuur 11: Medewerkersbetrokkenheid index van de 
leiders per sector in 2015 en 2018

Figuur 12: Positie in leiderschapseffectiviteit van de 
functies van de Nederlandse onderwijsleiders ten opzichte 
van internationale percentielen
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7) Gender 

Als we kijken naar topposities in Nederland blijkt 

uit onderzoek dat 22,4% van deze functies vervuld 

worden door vrouwen (Pouwels & Henderikse, 2017). 

In het onderwijs is het aantal vrouwen in een college 

van bestuur of directie 23,3% (Bedrijvenmonitor 

Topvrouwen, 2017). Door te kijken naar verschillen in 

leiderschapseffectiviteit tussen mannen en vrouwen, 

kan er gekeken worden of er een verband is met het 

aantal topposities per gender. Hebben vrouwelijke 

onderwijsleiders ook lagere competenties, of is er sprake 

van een onterechte verdeling in Nederland. We weten 

uit eerder onderzoek dat mannen hun capaciteiten 

en performance eerder overschatten en vrouwen hun 

capaciteiten en performance onderschatten (Ehrlinger, 

& Dunning, 2003). Wat zien we hiervan terug in het 

onderzoek naar de onderwijsleiders in Nederland?

 

In Figuur 14 worden de scores in 

leiderschapseffectiviteit van de mannen en vrouwen 

uit het Nederlandse onderwijs weergegeven. Uit deze 

scores komt naar voren dat vrouwen op de totale score 

voor leiderschapseffectiviteit hoger scoren dan mannen. 

Bovendien scoren vrouwen op bijna alle 16 competenties 

hoger dan mannen, behalve op de competentie 

‘ontwikkelt strategisch perspectief’. Deze resultaten 

zijn in lijn met de resultaten van het onderzoek in 

2015. Op het gebied van medewerkersbetrokkenheid 

is er bijna geen verschil in de scores tussen mannen en 

vrouwen. Mannen (3,93) scoren hierop net iets hoger 

dan vrouwen (3,92).

Verklaringen die voor de verschillen in 

leiderschapseffectiviteit tussen mannen en vrouwen 

worden gegeven en overigens in lijn zijn met andere 

sectoren wereldwijd, is dat onderzoeksresultaten 

aangeven dat mannen minder om feedback vragen dan 

vrouwen (Zenger & Folkman, 2014). Bij mannen daalt 

de effectiviteit sneller als ze ouder worden, terwijl 

dit bij vrouwen eerst daalt maar na het 35ste jaar 

weer stijgt. Bovendien nemen de verschillen, bij het 

volgen van mannen en vrouwen in de verschillende 

leeftijdscohorten, bij het ouder worden toe (Zenger & 

Folkman, 2012).

Figuur 13: Positie in medewerkersbetrokkenheid van de 
functies van de Nederlandse onderwijsleiders ten opzichte 
van internationale percentielen

Figuur 14: Genderverschil in feedbackscores op de 16 competenties
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De man/vrouw-verdeling onder de top 10% excellente 

leiders is daarnaast een opvallend gegeven. 29.5% van 

de ‘Top 10% beste leiders’ in onze database is man en 

ongeveer 61.6% is vrouw (zie Figuur 15). Van de overige 

8.9% is het geslacht onbekend (niet ingevuld in de 

vragenlijst). Dit is opvallend omdat de aantallen man en 

vrouw in de totale respondenten populatie bijna gelijk 

verdeeld is (519 mannen, 536 vrouwen en 68 geslacht 

onbekend).

De verschillen in competenties tussen de mannen en 

vrouwen die onder de 10% excellente leiders vallen, 

worden weergeven in Figuur 16. Dit figuur toont 

dat excellente vrouwelijke leiders op bijna iedere 

competentie beter scoren dan de excellente mannelijke 

leiders, met uitzondering van de competentie 

‘stimuleert anderen zich te ontwikkelen’. We zien dat 

vrouwen niet alleen beter vertegenwoordigd zijn in 

de top beste onderwijsleiders, maar we zien ook dat 

de excellente vrouwelijke leiders beter scoren op de 

meeste competenties dan de excellente mannelijke 

leiders.

8) Generaties

Sinds 2015 verlaten steeds meer leiders uit de 

zgn. babyboom-generatie het onderwijs en heeft 

de nieuwe generatie Y zijn intrede gedaan.  Met 

deze ontwikkelingen is het interessant om te 

onderzoeken of dit leidt tot een verschuiving in het 

leiderschapsprofiel. In de hier getoonde gegevens 

zijn de leiderschapseffectiviteit-scores ingedeeld op 

basis van Nederlandse generatie indeling. Er wordt 

een onderscheid gemaakt tussen vier generaties: de 

babyboomers (1941-1955), generatie X (1956-1970), 

de pragmaten (1971-1980) en generatie Y (1981-2002). 

De resultaten van deze verschillende generaties per 

competentie zijn te zien in Figuur 17.

De generatie Y (3,58) haalt de hoogste score op de 

algemene leiderschapseffectiviteit, gevolgd door de 

pragmaten (3,54) dan generatie X (3,51), en als laagste 

scoren de babyboomers (3,46). Als we kijken naar de 

verschillen in sterktes, zien we dat alle generaties 

de volgende competentie in hun top 3 hebben staan: 

‘neemt initiatief’, ‘toont een hoge mate van integriteit 

en eerlijkheid’ en ‘lost problemen op en analyseert 

vraagstukken’.

Figuur 15: Man-vrouw verhoudingen in de top 
10% leiders in Nederland

Figuur 16: Genderverschil in de scores op de competenties in de beste 10% van de Nederlandse onderwijsleiders
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Als we kijken naar de medewerkersbetrokkenheid, 

zien we dat de babyboomers en pragmaten het hoogst 

scoren, namelijk 3,94 (zie Figuur 18). Opvallend is dat 

generatie X en de nieuwe generatie Y beiden lager 

scoren op medewerkersbetrokkenheid in vergelijking 

met hun voorgangers.

9) De sleutel tot succes

Excellent leiderschap is leerbaar. Om een excellente 

onderwijsleider te kunnen worden, is het hebben van 

focus essentieel. De centrale vraag is: hoe ga ik het 

verschil maken in mijn organisatie?

Succesvolle leiders stellen zich de volgende vragen: 

Waar zit mijn kracht? Wat zijn de behoeften van de 

organisatie? En, waar krijg ik energie van (wat is mijn 

eigen passie)? Als een leider in staat is om een overlap 

te verkrijgen in deze drie elementen, dan kan hij zijn 

zogenoemde “Leadership’s Sweet  Spot”  inzetten in 

zijn werk. De kracht van de convergentie wordt benut, 

waardoor de hoogste mate van effectiviteit wordt 

bereikt (zie Figuur 19). 

Dit concept is in lijn met de kernprincipes over 

leiderschap: een leider moet begrijpen, herkennen en 

erkennen wat de middelen zijn om tot succes te komen. 

Daarbij ligt er zowel een oriëntatie op de individuele 

belangen, als op organisatorische belangen (Collins, 

2016).

De analyse van leiders die geen enkele sterkte tonen 

in hun profiel en die leiders die dit wel doen, geeft ons 

veel inzicht in de kracht van de inzet van een sterkte. 

Figuur 20 toont het verschil in leiderschapseffectiviteit 

tussen de leiders met geen, één tot en met vijf sterktes. 

We definiëren een sterkte wanneer de competentie een 

score heeft op of boven het 90e percentiel. 

Daar waar de gemiddeld goede leiders maar 

zonder een uitgesproken sterkte op het 26ste 

percentiel in hun algemene leiderschapseffectiviteit 

komen, kan een leider met slechts één sterkte de 

leiderschapseffectiviteit meer dan verdubbelen. 

Bovendien is dezelfde dynamiek ook te zien in het effect 

Figuur 18: Generatieverschillen in medewerkersbetrokkenheid

Figuur 17: 
Generatieverschillen in 
feedbackscores op de 
16 competenties

Figuur 19: Sweet Spot binnen het CPO-model



De staat van de Nederlandse onderwijsleider |12

naar de medewerkersbetrokkenheid.

Met meerdere sterktes kan de leiderschapseffectiviteit 

enorm toenemen. Het goede nieuws is tevens dat het 

streven naar perfectie niet nodig is. De kracht van een 

paar sterktes brengt mij al in de toppositie. Is dit nu 

uniek voor het onderwijs? We zien dezelfde dynamiek in 

andere sectoren over de gehele wereld.

Het belang van de focus op sterktes bij het ontwikkelen 

van leiderschap wordt door de gegevens in figuur 

21 ondersteund. Bij metingen in aanvang van een 

leiderschap ontwikkeltraject en bij een tweede meting 

na één tot anderhalf jaar, zien we een groot effect 

ontstaan bij een focus op het verder uitbouwen van 

sterktes.

Leiders die zich hebben gericht op het verbeteren 

van een zwakte, nemen slechts een klein beetje in 

hun leiderschapseffectiviteit toe: ze gaan gemiddeld 

1,10 percentiel punten omhoog. De Nederlandse 

onderwijsleiders die de juiste focus hebben weten 

te vinden en op basis hiervan één of meer sterktes 

(erbij) hebben ontwikkeld laten veel betere resultaten 

zien. Deze onderwijsleiders stijgen gemiddeld 24,47 

percentiel punten. Deze resultaten ondersteunen het 

belang van het vinden van de juiste focus en daarmee 

het ontwikkelen van een sterkte.

Om tot effectief leiderschap te komen, moeten de 

sterke competenties van een leider ingezet worden 

voor de organisatie (Zenger & Folkman, 2014; Welch, 

2001). We signaleren echter vaak een kloof tussen wat 

de respondenten verwachten van hun leiders en wat 

deze leiders tonen. In de 360-graden van de gebruikte 

leiderschapsmethodiek wordt aan de verschillende 

beoordelaars gevraagd welke competenties zij het 

belangrijkst vinden voor hun leidinggevende, met het oog 

op de huidige en toekomstige verantwoordelijkheden 

van deze leiders. In figuur 22 op de volgende pagina zijn 

in het rood de vier hoogst gewaardeerde competenties 

aangegeven voor de Nederlandse onderwijsleider

Uit deze resultaten blijkt dat de directe omgeving de 

competentie (1) ‘toont een hoge mate van integriteit 

en eerlijkheid’ het belangrijkst vindt voor de 

onderwijsleiders. Verder zien we dat (2) ‘communiceert 

krachtig en overtuigend’, (3) ‘stimuleert samenwerking 

en teamwerk’ en (4) ‘inspireert en motiveert anderen 

tot hoge prestaties’ tot de belangrijkste competenties 

behoren. Opvallend is dat de laatste drie competenties, 

allemaal onder de tentpaal ‘interpersoonlijke 

vaardigheden’ vallen, welke echter de laagst gemiddelde 

score in de beoordeling heeft gekregen.

De rode draad die terug komt in alle analyses is de 

competentie ‘inspireert en motiveert anderen tot 

hoge prestaties’. We willen graag dat onze leiders 

inspireren, maar we scoren op dit moment helaas laag 

op deze competentie. De excellente leiders scoren 

daarentegen wel goed op het inspireren en motiveren. 

Zoals eerdergenoemd noemt Zenger en Folkman 

(2012) deze competentie de ‘Zilveren Kogel’. Excellente 

leiders geven hier vorm en inhoud aan en daarmee 

onderscheiden ze zich van de goede leiders.

Het is overduidelijk dat het erg belangrijk is om een 

inspirerende leider te zijn. Anderen inspireren en 

motiveren kan echter op verschillende manieren, hier 

is niet één formule voor. Een leider kan een expert zijn 

in het vakgebied, maar ook inspireren door de nadruk 

te leggen op het bereiken van wat de organisatie nodig 

heeft en verwacht. Een leider kan inspireren door het 

laten zien van passie, vitaliteit, kracht en energie en 

hiermee motiveren. Om te inspireren kan een leider 

het voorbeeld geven door principieel en integer te 

handelen of door als visionair strategische doelen te 

creëren met een duidelijk, concreet en levendig beeld 

van de toekomst. Inspireren kan ook door te focussen op 

positieve relaties met mensen.

Door het gebruiken van een van deze of meerdere 

stijlen, kan een leider op de specifieke behoefte van de 

organisatie inspelen.

Figuur 20: De gemiddelde leiderschapseffectiviteit 
in percentielen ten opzichte van de Nederlandse 
onderwijsleiders per aantal sterke competenties

Figuur 21: Percentielen in leiderschapseffectiviteit ten 
opzichte van de Nederlandse onderwijsleider voor en na het 
Effectiviteit Leiderschapsprogramma 
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Conclusies 

In dit onderzoek is op basis van resultaten van 

360-graden feedback een profiel opgesteld van 

de Nederlandse onderwijsleider. De Nederlandse 

onderwijsleider neemt veel initiatief, maar is minder 

goed in het inspireren en motiveren van anderen 

tot hoge prestaties. In vergelijking met 2015 zijn 

de Nederlandse onderwijsleiders gegroeid in hun 

leiderschapseffectiviteit, in de onderlinge verhouding is 

nagenoeg niets verandert.

De top 10% leiders tonen ‘technische/professionele 

expertise’, zijn goed in het ‘oplossen van problemen en 

analyseren van vraagstukken’, ze ‘leggen de verbinding 

tussen de eigen organisatie en de omgeving’ en 

‘inspireren en motiveren anderen tot hoge prestaties’.

Effectief leiderschap heeft een direct effect op de 

medewerkersbetrokkenheid. In het Nederlandse 

onderwijs zien we dat de vaardigheden binnen 

de  tentpalen  “interpersoonlijke  vaardigheden” 

en “verandering leiden” essentieel zijn om deze 

betrokkenheid te bevorderen.

Het is van belang om als leider rekening te houden met 

de organisatie en de behoeften van de medewerkers. 

Beoordelaars uit de directe werkomgeving geven aan dat 

zij ‘toont een hoge mate van integriteit en eerlijkheid’, 

‘communiceert krachtig en overtuigend’, ‘stimuleert 

samenwerking en teamwerk’ en ‘inspireert en 

motiveert anderen tot hoge prestaties’ de belangrijkste 

competenties vinden voor een onderwijsleider. Deze 

vier competenties vallen onder de tentpalen ‘karakter’ 

en ‘interpersoonlijke vaardigheden’.

Om als onderwijsleider het verschil te maken is het 

belangrijk om de competentiekracht, de passie en de 

behoeften van de organisatie bijeen te brengen. De 

zogenaamde Leiderschap ‘Sweet Spot’ geeft de leiders 

de mogelijkheid om tot effectiviteitsverbetering te 

komen. Het ontwikkelen van één sterkte geeft een 

verdubbeling in de leiderschapseffectiviteit. Door 

focus en continue oefening komen leiders voorruit. 

Leiderschapsontwikkeling is en blijft een continu 

proces van feedback vragen, ontvangen en toepassen. 

Leiderschap kunnen we ontwikkelen van goed naar 

buitengewoon effectief.

 

Figuur 22: De volgorde van hoogst gewaardeerde competenties, in het rood aangegeven zijn de competenties die 
het belangrijkst zijn voor de organisatie
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Bijlage 1: De vijf tentpalen

Karakter. Er wordt veel geschreven over het belang 

van karakter in leiderschap. Onderzoek bevestigt 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, open en transparant, gericht 

op samenwerken en gericht op constante persoonlijke 

ontwikkeling door middel van feedback.

Persoonlijke bekwaamheid. Het gaat hier om 

intellectuele, emotionele en professionele vaardigheden 

die een leider moet beheersen om succesvol te zijn. 

Kernaspecten hiervan zijn: technische kennis van 

de organisatie, probleem analyserend en oplossend 

vermogen, initiëren van innovatie en constant zelf in 

ontwikkeling zijn.

Het behalen van resultaten. Deze derde tentpaal 

beschrijft de mogelijkheid om impact op de organisatie 

te hebben. 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.



De staat van de Nederlandse onderwijsleider |15

Interpersoonlijke vaardigheden. Dit c l u s t e r 

representeert de wijze waarop de leider in staat is om 

zichzelf te tonen en resultaten te behalen. Het gaat 

hier om overtuigende 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 

om 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.

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 bij het proces die nodig zijn om de 

verandering succesvol te maken. Het gaat hier om het 

vinden van de balans tussen het geven van richting en 

het betrekken van anderen door het creëren van een 

gemeenschappelijke visie. Deze visie moet door de 

leider worden vertaald in specifieke doelen en taken.

Bijlage 2: Methodologie

Details 360 vragenlijst: 

Het 360 graden-feedbackinstrument over effectief 

leiderschap bestaat uit 49 items. Hierin wordt elke 

competentie wordt gemeten met 3 items, behalve de 

competentie ‘Is voortrekker van verandering’, die wordt 

bepaald door 4 items. De beoordelaars geven een score 

op een 5-punts Likert-scale aan. 

De algehele leiderschapseffectiviteit is het gemiddelde 

van de scores op de 16 competenties.

De tentpalen worden gemeten door het gemiddelde te 

nemen van de competenties die onder de betreffende 

tentpaal vallen. 

In de database van de Nederlandse onderwijsleider in 

2018: n = 1124

Excellente leiders: die op algehele 

leiderschapseffectiviteit in het 91e percentiel of hoger 

scoren: n = 102.

De medewerkersbetrokkenheid is gemeten met 5 

items die ook onderdeel zijn van de vragenlijst en zijn 

ook bevraagd door middel van een 5-punts Likertscale 

(n=1090).

Figuur 3

Gemiddelde scores genomen van de Nederlandse 

onderwijsleiders n=1124. 

Figuur 4

Gemiddelde scores per competentie van de Nederlandse 

onderwijsleider (n=1124); gemiddelde scores per 

competentie van de Nederlandse onderwijsleiders 

die op de algehele leiderschapseffectiviteit in het 

91e percentiel of hoger scoren (n=103); het absolute 

verschil tussen de gemiddelden van de Nederlandse 

onderwijsleider en de Nederlandse onderwijsleiders die 

in het 91e percentiel of hoger scoren.

Tabel 1

De correlatie tussen de afzonderlijke items van 

medewerkersbetrokkenheid met de algehele 

leiderschapseffectiviteit (n=1090).

Figuur 7

De percentielscores van leiderschapseffectiviteit 

zijn verdeeld in 5 groepen. Deze zijn afgezet 

tegen de percentielscore van de gemiddelde 

medewerkersbetrokkenheid van de betreffende groep. 

0% - 10% (n = 121); 11% - 35% (n = 278); 36% - 65% (n = 

330); 66% - 90% (n = 264); 91% - 100% (n = 97).

Figuur 8

Gemiddelden per tentpaal van de data verzameld voor 

het onderzoek van 2015 (n=550) en de data verzameld 

voor het onderzoek in 2018 (n=1124).

Figuur 9

De Nederlandse gemiddelden per competentie 

vergeleken met de Internationale Percentielen 

van Zenger en Folkman uit 2016; De Nederlandse 

gemiddelden van de personen die op algehele 

leiderschapseffectiviteit in het 91e percentiel of 

hoger scoren per competentie vergeleken met de 

Internationale Percentielen van Zenger en Folkman uit 

2016.

Figuur 10

De gemiddelde scores op de algehele 

leiderschapseffectiviteit per sector; In 2018 primair 

onderwijs (n=617), voortgezet onderwijs (n=330), 

middelbaar beroepsonderwijs (n=176). (1 hogeschool 

die niet mee doet aan de analyse.)

Figuur 11

De gemiddelde medewerkersbetrokkenheid per 

sector in 2015 en 2018; In 2018 primair onderwijs 

(n=596), voortgezet onderwijs (n=318), middelbaar 

beroepsonderwijs (n=175).

Figuur 12

De gemiddelde scores op leiderschapseffectiviteit van 

respondenten van zeven grote onderwijsinstellingen 

samengevoegd per functie en weergeven ten 

opzichte van de Internationale percentielen van 

Zenger en Folkman. Verdeelt in Adjunct-Directeuren 

en Teamleiders (n=108); Directeuren (n=101); en 

Bestuurders (n=7). Deze worden weergegeven 

ten opzichte van het percentiel van de gemiddelde 
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leiderschapseffectiviteit van de Nederlandse 

onderwijsleiders die in het 91e percentiel zitten of 

hoger. 

Figuur 13

De gemiddelde scores op medewerkersbetrokkenheid 

van respondenten van zeven grote onderwijsinstellingen 

samengevoegd per functie en weergegeven ten 

opzichte van de Internationale percentielen van 

Zenger en Folkman. Verdeeld in Adjunct-Directeuren 

en Teamleiders (n=108); Directeuren (n=100); en 

Bestuurders (n=7). Deze worden weergegeven 

ten opzichte van het percentiel van de gemiddelde 

medewerkersbetrokkenheid van de Nederlandse 

onderwijsleiders die in het 91e percentiel zitten of 

hoger. 

Figuur 14

De gemiddelde leiderschapseffectiviteit per 

competentie per geslacht; man (n=519); vrouw (n=536).

Figuur 15

Het percentage man/vrouw/onbekend van de 

Nederlandse onderwijsleiders die in het 91e percentiel 

scoren of hoger; man (n=30); vrouw (n=64; onbekend 

(n=8)

Figuur 16

De gemiddelde scores per competentie per geslacht van 

de respondenten die in het 91e percentiel scoorden of 

hoger; man (n=30); vrouw (n=64; onbekend (n=8).

Figuur 17

De gemiddelde scores per competentie per generatie. 

Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen de 

babyboomers (1941-1955) (n=168), generatie X (1956-

1970) (n=622), de pragmaten (1971-1980) (n=202) en 

generatie Y (1981-2002) (n=63). 

Figuur 18

De gemiddelde scores op medewerkersbetrokkenheid 

per generatie. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen 

de babyboomers (1941-1955) (n=162), generatie X 

(1956-1970) (n=607), de pragmaten (1971-1980) 

(n=197) en generatie Y (1981-2002) (n=58).

Figuur 19

De gemiddelde leiderschapseffectiviteit is in 

percentielen ten opzichte van de Nederlandse 

onderwijsleider afgezet tegenover het aantal 

competenties in het 90e percentiel of hoger. 

Deze competenties zijn ook vergeleken met de 

percentielen van de competenties van de Nederlandse 

onderwijsleiders. 

Figuur 20

De percentielen van de gemiddelde 

leiderschapseffectiviteit wordt weergeven en is 

verdeeld in twee groepen. Verschil wordt gemaakt 

tussen respondenten die 1 of meer competenties boven 

het 90e percentiel hebben gekregen tussen het eerste 

en tweede traject en respondenten die daar geen 

verschil in hebben of minder competenties hebben 

verkregen in het 90e percentiel of hoger.; De gemiddelde 

medewerkersbetrokkenheid is in percentielen ten 

opzichte van de Nederlandse onderwijsleider voor en na 

het traject afgezet, verdeeld in de groepen. 

Figuur 21

De gemiddelde scores van de Nederlandse 

onderwijsleiders op de competenties worden weergeven 

(n = 1124) (net als in figuur 5). In het rood zijn de 4 

competenties aangegeven die het belangrijkst werden 

gevonden als competenties die een leider moet bezitten. 

Beoordelaars (managers, collega’s, medewerkers 

en anderen) hebben een overzicht ingevuld waarin 

ze konden aangeven welke 4 competenties zij het 

belangrijkst vonden voor hun leider. 


