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Zes in één: meervoudig leiderschap 

Inleiding 
De kwaliteit van het leiderschap is de belangrijkste hefboom voor 
succesvolle schoolontwikkeling. Leiders creëren een omgeving, waarin 
leerkrachten hun professioneel kapitaal ontwikkelen, van en met elkaar 
de dingen leren die nodig zijn om hoogstaand onderwijs te realiseren. 
Natuurlijk Leren heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de vraag wat 
goed leiderschap in deze tijd betekent. Belangrijke bronnen daarbij zijn 
mensen als Steven Covey, Andy Hargreaves, Michael Fullan, Margaret 
Wheatley, Otto Scharmer, Peter Senge en anderen.  
In deze geheel nieuwe cursus hebben we een aantal belangrijke 
concepten over leiderschap bij elkaar gebracht onder de noemer  

Zes in één: meervoudig leiderschap 

Goed leiding geven in het onderwijs is te complex om vanuit één 
perspectief te bekijken. Daarom schenken we in deze cursus aandacht 
aan zes benaderingen die onderling nauw met elkaar samenhangen. 

Doelgroep 
De cursus in deze brochure is bedoeld voor (bovenschoolse) directies 
en middenkader van scholen voor primair en voortgezet onderwijs. 
Dus ook locatieleiders, intern begeleiders en bouwleiders zijn van 
harte welkom, evenals mensen die ambities hebben in deze richting.  

De cursus kan ook worden uitgevoerd met leidinggevenden van één 
bestuur of samenwerkingsverband. De locatie en data kunnen geheel 
in overleg met de uitvoerder worden bepaald. De prijs van deze zeer 
bijzondere cursus bedraagt dan € 14.900,- met een maximaal aantal van 
30 deelnemers (500 euro per 
deelnemer!). Stuur een mail naar 
janjutten@natuurlijkleren.org  
U ontvangt dan een 
inschrijfformulier.  
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Overzicht van het programma 

Belangrijk: bij uitvoering van deze cursus kunnen een of meerdere thema’s worden vervangen door 
andere inhouden. Denk bijvoorbeeld aan Systeemdenken, Five Minds for the Future, Leiding geven 
aan levende systemen, Opbrengstgericht Leiderschap 

thema inhouden
dag 1 Werken aan de vijf disciplines 

van de lerende school
Een lerende school word je niet vanzelf. Het vergt 
leiderschap met andere kennis en vaardigheden dan 
we gewend zijn. Deze dag gaat met name om het 
praktisch leren werken met de vijf disciplines van 
de lerende organisatie: persoonlijk meesterschap, 
gezamenlijke visie, teamleren, mentale modellen en 
systeemdenken.

dag 2 Ontwikkelen van Professioneel 
Kapitaal: PK = f (MK, SK, BK)

Centraal staat het recente boek van Hargreaves en 
Fullan. Welk leiderschap is nodig om succesvolle 
veranderingsprocessen vorm te geven. Hoe 
ontwikkelt een leider de drie soorten professioneel 
kapitaal die nodig zijn: menselijk, sociaal en  
besluitvaardig kapitaal.

dag 3 15 FF-en die bijdragen aan 
leiding geven boven 
verwachting

Alma Harris en Andy Hargreaves hebben onderzoek 
gedaan in 18 excellente organisaties. Daarbij was 
steeds de vraag: welk leiderschap maakt in zeer 
goed functionerende organisatie het verschil? Ze 
komen tot 15 thema's (de 15 FF-en) die het 
fundament vormen voor hoogstaand leiderschap in 
deze tijd: leadership beyond expectations! 

dag 4 Recente inzichten over 
effectieve 
veranderingsprocessen

We weten steeds meer over de vraag wat leiders 
zouden moeten om veranderingen tot een succes te 
maken. Daarbij worden we onder meer geholpen 
door recente kennis over het brein en hoe mensen 
leren en veranderen. Deze dag leren we hoe we deze 
inzichten kunnen gebruiken in het onderwijs. 

dag 5 De essenties van Duurzaam 
Leiderschap in het onderwijs

We leren hoe we duurzame schoolontwikkeling 
vorm kunnen geven en ons niet langer te richten op 
incidenten en op de korte termijn. We behandelen 
zeven principes voor duurzaam leiderschap: diepte, 
lengte, breedte, rechtvaardigheid, diversiteit, 
zorgvuldig omgaan met bronnen en leren van het 
verleden bij het creëren van een nieuwe toekomst.

dag 6 Mensen verbinden met hun 
moreel besef: werken met 
Theorie U

In een tijd waarin gisteren geen leidraad meer is 
voor morgen is leren van het verleden onvoldoende. 
Om de omslag te maken naar leren van de toekomst 
en om mensen te verbinden met hun ziel doorlopen 
we de vijf bewegingen van de U. Op deze dag 
komen ze in samenhang aan bod met een praktische 
vertaalslag naar de school. Een zeer rijk 
leiderschapsconcept.

 



Mocht u belangstelling hebben voor deze training dan kunt u contact opnemen met  Jan Jutten: 
janjutten@natuurlijkleren.org 
Hij maakt dan een afspraak met u om te bekijken welke mogelijkheden in uw organisatie het meest 
passend zijn. Deze cursus is geregistreerd voor herregistratie  bij het schoolleidersregister PO.
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