
Gespreid Leiderschap  

In 2013 heb ik een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder leden van ESHA, de Europese 

Schoolleidersvereniging en ETUCE, het Europees vakverbond. De vraag stond centraal in welke 

mate er sprake is van gespreid leiderschap op de scholen. Voor dit onderzoek heb ik een 

vragenlijst ontwikkeld en geprogrammeerd die vertaald is in zes talen. De vragenlijst is uitgezet 

onder alle ESHA-leden en leden van ETUCE door beide verenigingen met een respons van 1.093 

respondenten (schoolleiders en leerkrachten). Tevens was ik verantwoordelijk voor de data-

analyse en rapportage. De bevindingen heb ik gepresenteerd op de bestuursvergadering van 

ESHA (Lissabon, oktober 2013), op het jaarlijkse congres van het International HRM Network 

(Sevilla, oktober 2013), het AVS-congres (Nieuwegein, maart 2014) en het HRM lectorencongres 

(Rotterdam, november 2014). 

In 2015 is in opdracht van De Piramide (school voor (V)SO in Den Haag) is een studiedag 

georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst was om de mogelijkheden van gespreid 

leiderschap te verkennen als onderdeel van een nieuwe managementstructuur. De studiedag is 

ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met Erik Kooij (Kooij Training & Advies). 
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