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De schoolleider: visie, gedrag en leerlingresultaat. 

 

In hoeverre is er samenhang tussen de visie en het gedrag van de schoolleider en op 

welke manier hangen deze twee aspecten samen met het leerlingresultaat in de school? 

 

 

Samenvatting. Dit artikel beschrijft de samenhang tussen de visie en het gedrag van een schoolleider 

en of en op welke manier deze twee aspecten samenhangen met het leerlingresultaat op een 

basisschool. De wenselijkheid voor dit onderzoek komt voort uit het gegeven dat basisscholen steeds 

meer resultaatgericht moeten gaan werken, waardoor het van belang is om te weten of de visie en het 

gedrag van de schoolleider invloed uit kunnen oefenen op het leerlingresultaat. Voor het uitvoeren 

van het onderzoek is gebruik gemaakt van een instrument dat de mate waarin de visie van de 

schoolleider transformationeel is kan meten en er is gebruikt gemaakt van de VIS, een instrument dat 

het interpersoonlijk schoolleidersgedrag kan meten. Aan dit onderzoek hebben tweehonderddertig 

respondenten meegedaan, waarvan 22 schoolleiders en tweehonderdacht leerkrachten die afkomstig 

zijn uit 22 basisscholen die horen bij een stichting voor primair onderwijs in Eindhoven en omstreken. 

De schoolleiders en de leerkrachten hebben dezelfde vragenlijst ingevuld om onderzoek te kunnen 

doen naar het zelfbeeld en het leerkrachtenbeeld van de visie en het gedrag van de schoolleider.   

Bij het visie-instrument blijken twee van de drie schalen, namelijk “inzicht” en “individuele 

betrokkenheid” betrouwbaar te zijn en uit de analyse blijkt ook dat het instrument wellicht gebruikt 

kan worden voor het meten van de mate waarin de visie van de schoolleider onderwijskundig is . De 

VIS onderscheidde twee dimensies, namelijk “invloed”en “nabijheid”.  

Uit het onderzoek komt een aantal sterke verbanden tussen visie en gedrag en tussen visie en 

leerlingresultaat naar voren. Daarnaast zijn er verbanden tussen persoonskenmerken en gedrag 

gevonden.  Zo blijkt dat individuele betrokkenheid in het zelfbeeld van de schoolleider een voorspeller 

is van nabijheid in het zelfbeeld van de schoolleider. Ook blijkt dat invloed in het leerkrachtenbeeld 

van het gedrag kan worden voorspeld door de invloed die een schoolleider in zijn gedrag ziet. 

Daarnaast wordt er bij de aanwezigheid van een vrouwelijke schoolleider eerder invloed gezien door 

de leerkrachten dan bij een mannelijke schoolleider. Het meest opmerkelijke resultaat dat in relatie tot 

de centrale onderzoeksvraag is gevonden is dat als er een hoge mate van individuele betrokkenheid 

wordt gezien door de leerkrachten in de visie van de schoolleider dit een voorspeller kan zijn van het 

dalen van leerlingresultaten.  

  

1. Inleiding en probleemstelling 

In dit artikel wordt onderzoek beschreven naar de samenhang tussen de visie en het gedrag van de 

schoolleider en of deze twee aspecten samenhangen met het leerlingresultaat in de school en op welke 

manier deze twee aspecten samenhangen. De wenselijkheid van dit onderzoek komt voort uit de nota 

“Scholen voor morgen” van staatssecretaris Dijksma (2007). In de nota “Scholen voor morgen” wordt 

enerzijds verwezen naar het inspectietoezicht in het primair onderwijs dat gericht moet zijn op 

resultaatgericht werken en wordt anderzijds beschreven dat er meer aandacht moet zijn voor  

leiderschap van de schoolleiding en dat schoolleiders leraren in staat moeten stellen het beste uit hun 

leerlingen te halen.  



De schoolleider: visie, gedrag en leerlingresultaat.-Sandra Loos-Schouten- 3127621- begeleidend docent: prof. dr. T. Wubbels 2 

Veel schoolleiders worstelen echter nog met het probleem van lage leerlingresultaten en weten niet 

goed wat zij eraan kunnen doen om het beste uit hun leerlingen te halen. Het onderzoek is 

maatschappelijk relevant, omdat de schoolleiders door de onderwijsinspectie worden beoordeeld op 

eindresultaten en het van belang is om te weten of de visie en het gedrag van de schoolleider invloed 

kunnen uitoefenen op het leerlingresultaat. Dit onderzoek wordt gedaan  

binnen een stichting voor primair onderwijs met 38 basisscholen in Eindhoven en omstreken, die 

werkt met een indicator voor het meten van leerlingresultaten.  

 Om de visie van de schoolleider te onderzoeken wordt literatuur beschreven rondom 

transformationeel en onderwijskundig leiderschap. Voor de operationalisatie van de visie van de 

schoolleider is gebruik gemaakt van een instrument van Geijsel, Sleegers, Berg en Kelchtermans 

(2001) dat de mate waarin de visie van de schoolleider transformationeel is kan meten. Uit de analyse 

blijkt echter dat het instrument van Geijsel en collega’s (2001) naast het meten van de mate waarin de 

visie van de schoolleider transformationeel is wellicht ook de mate waarin de visie onderwijskundig is 

kan meten. Voor de operationalisatie van het gedrag van de schoolleider is gebruik gemaakt van het 

instrument “Vragenlijst voor Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag” (VIS). Vanuit onderzoek van 

Wubbels, Brekelmans, Den Brok en Tartwijk (2006) bij de “Vragenlijst voor Interpersoonlijk 

Leerkrachtengedrag” (VIL), waaruit de VIS is ontstaan, wordt gesteld dat invloed op en nabijheid bij 

de leerlingen in de klas belangrijke dimensies zijn voor goede leerlingprestaties.  

 In het onderzoek dat in dit artikel wordt gepresenteerd, wordt verondersteld dat de theorie van 

Wubbels en collega’s (2006) ook op kan gaan voor de schoolleider. De hypothese is dat als de 

schoolleider invloed uitoefent op de leerkrachten en nabijheid toont bij de leerkrachten, dit ervoor kan 

zorgen dat de leerkracht in de klas kan zorgen voor goede leerlingprestaties. Als de visie van de 

schoolleider namelijk in hoge mate  transformationeel en onderwijskundig is, zal de schoolleider 

vooral nabijheid bij de leerkrachten tonen en ook invloed uitoefenen op de leerkrachten, omdat hij 

gericht zal zijn op individuele betrokkenheid bij leerkrachten en hierdoor zal de schoolleider nabijheid 

tonen en hij zal erop gericht zijn dat leerlingen leren in  de school en hierdoor zal de schoolleider 

invloed uitoefenen op lesgeven en leren in de school (Geijsel, Sleegers en van den Berg, 1998; Geijsel 

et al., 2001; Leithwood, Jantzi en Steinbach, 1999).  
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Aangenomen wordt dat de leerkracht doet wat de schoolleider wil en dat door de visie van de 

schoolleider het gedrag van de leerkracht wordt beïnvloed en dat dit effect heeft op de 

leerlingprestaties.  

 Om dieper op de geschetste probleemstelling in te gaan wordt in  hoofdstuk twee aandacht 

besteed aan studies over soorten schoolleiderschap en gedrag van schoolleiders. Met behulp van deze 

studies wordt het conceptuele model bij het huidige onderzoek in dit artikel geschetst. Het conceptuele 

model en een toelichting op de meetinstrumenten leiden vervolgens in hoofdstuk drie tot de 

operationalisatie van visie en gedrag. Ook zal in hoofdstuk drie kort worden toegelicht hoe de meting 

van het leerlingresultaat binnen de stichting tot stand komt. In  hoofdstuk vier worden de 

onderzoeksvragen gedefinieerd en vervolgens wordt in hoofdstuk vijf de manier beschreven waarop de 

data zijn verzameld en worden geanalyseerd en hoe de samenstelling van de onderzoeksgroep eruit 

ziet. In hoofdstuk zes en zeven worden de analyses en de resultaten beschreven. Tot slot is er in het 

laatste hoofdstuk aandacht voor de conclusie en de discussie,waarbij de resultaten en aanbevelingen 

worden besproken. In dit artikel is ervoor gekozen om te schrijven over hij als gerefereerd wordt aan 

de schoolleider of de leerkracht, hiermee kan ook de vrouwelijke schoolleider of leerkracht worden 

bedoeld. 

 

2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt in twee paragrafen ingegaan op schoolleiderschap en daarbij behorende visies 

en het gedrag van een schoolleider. Tot slot zal in de derde paragraaf aan de hand van de beschreven 

theorie een conceptueel model worden geschetst.  

 

2.1 Schoolleiderschap 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende onderzoeken die zijn gedaan naar 

schoolleiderschap. Het is van belang om schoolleiderschap te onderzoeken, omdat uit de meta-analyse 

van twintig gevalsstudies van Day en collega’s (2007) duidelijk wordt dat de schoolleider een centrale 

rol speelt ten opzichte van leerlingresultaten.  
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Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de schoolleider een spilfunctie heeft in de 

introductie, het implementatieproces en de evaluatie van veranderingen waarmee de school 

leerlingresultaten kan verbeteren.  

 Er is veel onderzoek gedaan naar schoolleiderschap in het primair onderwijs. Eén van de 

leiderschapsstijlen wordt gedefinieerd als transformationeel leiderschap. Transformationeel 

leiderschap gaat er volgens Leithwood en collega’s (1999) vanuit dat de centrale focus van het 

leiderschap moet liggen op betrokkenheid en capaciteiten van medewerkers in de organisatie. Niet 

alleen schoolleiders zullen autoriteit uitoefenen in de school, want dit kunnen ook andere medewerkers 

in de organisatie zijn die collectieve doelen vanuit hun eigen inspiratie willen en kunnen voeden. 

Leithwood en collega’s (1999) geven aan dat er nog weinig bewijs is voor effecten op 

leerlingresultaten bij de aanwezigheid van transformationeel leiderschap. Volgens hen dragen 

charisma, visie, inspiratie, intellectuele stimulans, individuele betrokkenheid en groepsbeloning het 

meest bij aan transformationeel leiderschap. Geijsel en collega’s (1998) hebben bekeken wat de relatie 

is tussen transformationeel leiderschap en leerkrachtgedrag met betrekking tot veranderingen in de 

onderwijspraktijk en zij destilleren ook drie elementen waaruit transformationeel leiderschap bestaat, 

namelijk “inzicht”, “individuele betrokkenheid” en “intellectuele stimulans”.  

 Voor het meten van de visie van de schoolleider wordt de vragenlijst van Geijsel en collega’s 

(2001) gebruikt die is opgebouwd uit de drie genoemde elementen. Onder “inzicht” wordt een 

onderwijskundige visie verstaan, die niet alleen op schrift staat maar die leerkrachten kan inspireren en 

motiveren om met innovaties aan te slag te gaan en om zichzelf te ontwikkelen. Onder “individuele 

betrokkenheid” wordt verstaan dat leerkrachten het gevoel hebben dat de schoolleider achter ze staat 

en dat de schoolleider de meningen van leerkrachten respecteert en ze ondersteunt bij problemen. 

Onder “intellectuele stimulans” wordt verstaan dat de schoolleider door te voorzien in financiën, tijd, 

ruimte en sociale stimulans, professionele ontwikkeling van leerkrachten bevordert.  

 Door het ontbreken van voldoende bewijzen voor samenhang tussen groei van 

leerlingresultaten en de aanwezigheid van transformationeel leiderschap wordt in dit onderzoek ook 

gekeken naar onderwijskundig leiderschap.  
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Leithwood en collega’s (1999) geven namelijk aan dat de resultaten van transformationeel leiderschap 

met name liggen op het gebied van het vergroten van capaciteiten van medewerkers in de organisatie, 

waardoor de organisatie zich continue blijft verbeteren. Daarnaast geven zij aan dat onderwijskundig 

leiderschap effect heeft op het vergoten van leerlingresultaten. Aangezien leerlingresultaten centraal 

staan in het huidige artikel is het van belang om ook onderwijskundig leiderschap te beschrijven. 

Elmore (2000) beschrijft dat onderwijskundig schoolleiderschap leidt tot leerkrachtgedrag dat 

wenselijk is voor het verbeteren van leerlingprestaties. Onderwijskundig leiderschap richt zich op het 

lesgeven en leren, waarbij leerkrachten, leerling en curriculum met elkaar interacteren. De schoolleider 

verbetert volgens hem de leerlingresultaten op een indirecte manier door zijn of haar invloed op de 

motivatie van het team, het bereiken van consensus binnen het team en het creëren van goede 

werkcondities binnen de school op het gebied van lesgeven en leren.  

 Uit de resultaten bij het onderzoek dat in dit artikel wordt gepresenteerd zal blijken dat het 

instrument van Geijsel en collega’s (2001) wellicht niet alleen de mate van een transformationele visie 

kan meten, maar ook de mate waarin de visie van de schoolleider onderwijskundig is. 

Transformationeel en onderwijskundig leiderschap brengen verschillende gedragingen met zich mee 

en daarom zal in de volgende paragraaf worden ingezoomd op de verschillende gedragingen van een 

schoolleider. 

 

2.2 Gedrag van een schoolleider 

Gedragingen die volgens Fullan (1992) typerend zijn voor een onderwijskundig leider zijn: prioriteiten 

stellen op het gebied van lesgeven en leren, weten wat evidence-based werken is, zorgen voor 

duidelijkheid in het lesgeven en de hieraan gekoppelde doelen, een doorgaande leerlijn in het 

curriculum bewerkstelligen en het centraal stellen van effectieve instructie en toetsing, kennis hebben 

op het gebied van verbeteringsaanpakken voor lesgeven en leren, data-analyse en monitoring, het 

borgen van verbeteringen in de school en een cultuur van voortdurend leren door volwassenen. 

Gedragingen die typerend zijn voor een transformationeel schoolleider worden door Geijsel en 

collega’s (2001) gekoppeld aan de drie dimensies, inzicht, individuele betrokkenheid en intellectuele 

stimulans.  
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Leithwood en collega’s (1999) geven daarnaast aan dat transformationeel leiderschap focust op 

veranderingen van de tweede orde. Volgens hen kenmerkt transformationeel leiderschap zich door het 

behouden van een samenwerkende cultuur, ondersteunen van leerkrachtontwikkeling en het verbeteren 

van probleemoplossend vermogen in een groep leerkrachten. Veranderingen van de tweede orde zijn 

fundamentele veranderingen, waarbij nieuwe doelen, structuren en rollen worden vastgesteld. 

 Er wordt bij het bestuderen van gedragingen die samenhang vertonen met leerlingresultaten 

ook ingegaan op onderzoek van Den Brok, Brekelmans en Wubbels (2004) en Wubbels en collega’s 

(2006). Invloed uitoefenen op en nabijheid tonen bij de leerlingen door leerkrachten worden door Den 

Brok en collega’s (2004) en Wubbels en collega’s (2006) als dimensies genoemd die positief 

gerelateerd zijn aan cognitieve en affectieve resultaten van leerlingen. Het model voor interpersoonlijk 

leraargedrag dat is ontwikkeld door Créton en Wubbels (1984) ordent het gedrag van leerkrachten aan 

de hand van deze twee dimensies. Deze dimensies worden aangeduid als de “invloedsdimensie”, 

waarbij het gedrag wordt geordend op een as van dominantie tot gehoorzaamheid en de 

“nabijheidsdimensie”, waarbij het gedrag wordt geordend op een as van oppositioneel tot coöperatief. 

De invloedsdimensie karakteriseert de mate waarin een leerkracht bepaalt wat er in de klas gebeurt. De 

nabijheidsdimensie karakteriseert de emotionele afstand van de docent tot de leerlingen en geeft aan in 

hoeverre de docent aansluit bij de wensen en behoeften van de leerlingen.  

 Maar wat heeft de mate waarin transformationele en onderwijskundige elementen in de visie 

van de schoolleider aanwezig zijn nu te maken met de nabijheidsdimensie en invloedsdimensie? Om 

een antwoord te geven op deze vraag wordt allereerst teruggeblikt op de dimensie “individuele 

betrokkenheid” van een transformationeel schoolleider. Onder individuele betrokkenheid wordt 

verstaan dat leerkrachten het gevoel hebben dat de schoolleider achter ze staat en dat de schoolleider 

de meningen van leerkrachten respecteert en ze ondersteunt bij problemen. Hierdoor richt een 

transformationeel schoolleider zich op het tonen van nabijheid bij de leerkrachten, hetgeen een relatie 

zou kunnen vertonen met de nabijheidsdimensie. Daarnaast brengt een hoge mate van 

onderwijskundige elementen in de visie van de schoolleider met zich mee dat de schoolleider gericht is 

op lesgeven en het leren van leerlingen in de school. Vanuit deze zienswijze oefent de schoolleider 

invloed uit op de leerkrachten, hetgeen een relatie zou kunnen vertonen met de invloedsdimensie. 
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Hooymayers, Wubbels, Créton en Holvast (1982) hebben een indeling in acht sectoren gemaakt bij de 

schematische weergave van de invloeddimensie en nabijheiddimensie. De uiteinden van de 

invloeddimensie zijn aangeduid met Boven (=B) en Onder (=O) en de uiteinden van de 

nabijheidsdimensie zijn aangeduid als Tegen (=T) en Samen (=S). Wubbels en collega’s (2006) 

beschrijven theorie rondom de Vragenlijst voor Interpersoonlijk Leerkrachtgedrag (VIL) waaraan deze 

twee dimensies ten grondslag liggen. In figuur 1 wordt een schematische weergave van de VIL 

gegeven. Vervolgens is vanuit de VIL een Vragenlijst voor Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) 

ontwikkeld, waarmee het interpersoonlijk schoolleidersgedrag in beeld kan worden gebracht door 

beantwoording van 77 items. De schematische weergave voor de schoolleiders ziet er hetzelfde uit als 

in figuur 1. Alleen wordt er dan een cirkel afgebeeld met daarin de weergave zoals de leerkrachten in 

de school de schoolleider zien en een cirkel met daarin de weergave zoals de schoolleider zijn eigen 

gedrag ziet. 

 

Figuur. 1 Schematische weergave van een mogelijk resultaat op de Vragenlijst Interpersoonlijk  

     Leerkrachtgedrag (VIL). 
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2.3 Het conceptuele model 

Met behulp van de beschreven theorie in de vorige paragrafen wordt in figuur 2 het conceptuele model 

met de verschillende theoretische begrippen bij het onderzoek in dit artikel weergegeven.  Volgens 

Baarda, de Goede en Kalmijn (2000) kunnen het geslacht en/of de leeftijd van de respondent van 

invloed zijn op de antwoorden die worden gegeven en daarom worden bij het analyseren van de data 

ook de persoonskenmerken geslacht en leeftijd van de respondenten meegenomen. Daarnaast geven 

Baarda en collega’s (2000) aan dat mensen ze zich niet altijd bewust zijn van hun eigen gedrag. 

Mensen hebben vaak gekleurde kennis over hun eigen gedrag. De vragen die de schoolleider krijgt 

over zijn gedrag worden daarom ook beantwoord door de leerkrachten en op basis hiervan wordt de 

discrepantie in invloed en nabijheid in het gedrag van de schoolleider berekend om een mogelijk 

verschil in mening over het gedrag mee te kunnen nemen in de analyse.  In hoofdstuk drie zal worden 

ingegaan op de meetinstrumenten en de operationalisatie van de variabelen. 

 

 

Figuur 2. Het conceptuele model bij het onderzoek 

 

 
 

 

3. Meetinstrumenten en operationalisatie. 

De centrale onderzoeksvraag bij dit onderzoek is: “In hoeverre is er samenhang tussen de visie en het 

gedrag van de schoolleider en op welke manier hangen deze twee aspecten samen met het 

leerlingresultaat in de school?” Om deze onderzoeksvraag te onderzoeken bestaat de vragenlijst uit 

twee instrumenten en zijn de variabelen visie en gedrag geoperationaliseerd. In dit hoofdstuk zullen de 

twee instrumenten die zijn gebruikt worden toegelicht en zal een korte toelichting worden gegeven op 

het leerlingresultaat.  
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3.1 Instrument voor het meten van visie 

In dit onderzoek wordt de visie van de schoolleider aan de hand van de vragenlijst van Geijsel en 

collega’s (2001) gemeten. De vragenlijst is opgebouwd uit twintig items die zijn onderverdeeld in drie 

dimensies. De vragen één tot en met negen meten inzicht, de vragen tien tot en met zeventien meten 

individuele betrokkenheid en de vragen achttien tot en met twintig meten intellectuele stimulans. In 

tabel 1 wordt per dimensie een voorbeeld van een vraag gegeven, die zowel de mate waarin de visie 

van de schoolleider transformationeel dan wel onderwijskundig is kan meten, om hiermee aan te geven 

hoe het begrip visie wordt gemeten. In dit artikel wordt er vanuit gegaan dat met het meetinstrument 

van Geijsel en collega’s (2001) ook de mate van onderwijskundige elementen in de visie van de 

schoolleider kunnen worden gemeten. 

 De vragen worden beantwoord op een vijfpuntschaal waarbij de uiteinden van de 

antwoordmogelijkheden voor de vragen één tot en met zeventien uiteenlopen van oneens tot eens en 

voor de vragen achttien tot en met twintig uiteenlopen van nooit tot altijd. Hierbij betekent een score 

van één dat de respondent het oneens is of  het beschreven aspect nooit in de visie van de schoolleider 

tegenkomt en betekent een score van vijf dat de respondent  het eens is of het beschreven aspect altijd 

in de visie van de schoolleider tegenkomt. 

 

Tabel 1. Voorbeelditems en aantal items per dimensie in de visie-vragenlijst van Geijsel en 

    collega’s (2001). 

Dimensies Voorbeelditem Aantal items per dimensie 

Inzicht In onze school besteedt de directeur aandacht aan 

ideeën van leerkrachten over onderwijs.      

   

9  

Individuele betrokkenheid De schooldirecteur toont waardering voor het werk dat 

de leerkracht doet. 

8 

Intellectuele stimulans De schooldirecteur creëert mogelijkheden voor 

leerkrachten om hun professionaliteit te ontwikkelen  

3 
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3.2 Vragenlijst voor het meten van gedrag 

 

Het gedrag van een schoolleider wordt gemeten door de VIS. De VIS bestaat uit 77 items die over acht 

sectoren worden verdeeld. In tabel 2 wordt per sector een voorbeelditem gegeven. Bij de berekening 

van de invloedsdimensie wegen de sectoren “streng”, “leidend”, “ruimtegevend” en “onzeker” 

zwaarder mee dan de sectoren “helpend”, “begrijpend”, “ontevreden” en “corrigerend”. Bij de 

berekening van de invloedsdimensie wordt de volgende formule gehanteerd:  invloedsdimensie = 

0.92BS leidend + 0.38SB helpend – 0.38SO begrijpend – 0.92OS ruimtegevend – 0.92OT onzeker – 

0.38TO ontevreden + 0.38TB corrigerend+ 0.92BT streng. Bij de berekening van de 

nabijheidsdimensie wegen de sectoren “helpend”, “begrijpend”, “ontevreden” en “corrigerend” 

zwaarder mee dan de sectoren  “streng”, “leidend”, “ruimtegevend” en “onzeker”. Bij de berekening 

van nabijheidsdimensie wordt de volgende formule gehanteerd: nabijheidsdimensie = 0.38BS leidend 

+ 0.92SB helpend+ 0.92SO begrijpend + 0.38OS ruimtegevend – 0.38OT onzeker– 0.92TO 

ontevreden – 0.92TB corrigerend – 0.38BT streng.  

 De vragen van de VIS worden beantwoord op een vijfpuntschaal waarbij de uiteinden van de 

antwoordmogelijkheden voor de vragen één tot en met 37 uiteenlopen van “nooit” tot “altijd” en voor 

de vragen 38 tot en met zeventig uiteenlopen van “niet” tot “heel erg” en voor de vragen 71 tot en met 

77  uiteenlopen van “geen” tot “zeer veel”. Hierbij betekent een score van één dat de respondent het 

gedrag dat bij het desbetreffende item hoort “nooit”, “niet” of  “geen” ziet en een score van vijf dat de 

respondent het gedrag dat bij het item hoort “altijd”, “heel erg”of “zeer veel” ziet.  

 De variabelen “het zelfbeeld van de schoolleider” en “het leerkrachtenbeeld van de 

schoolleider” worden bij beide vragenlijsten als de onafhankelijke variabelen opgevat. Vervolgens 

wordt bekeken in hoeverre dit samenhangt met de indicator leerlingresultaat.  
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Tabel 2. Voorbeelditems en aantal items bij de sectoren van de VIS  

Dimensies Voorbeelditem Aantal items bij 

de sectoren 

BS leidend De schooldirecteur heeft gezag. 11 

SB helpend/vriendelijk De schooldirecteur besteedt zorg aan medewerkers met 

problemen. 

9 

SO begrijpend De schooldirecteur vertrouwt medewerkers. 9 

OS ruimtegevend De schooldirecteur geeft medewerkers eigen 

verantwoordelijkheid. 

7 

OT onzeker De schooldirecteur is gemakkelijk van de wijs te brengen. 11 

TO ontevreden De schooldirecteur heeft weinig vertrouwen in de kwaliteit 

van medewerkers. 

11 

TB corrigerend De schooldirecteur speelt medewerkers tegen elkaar uit. 9 

BT streng De schooldirecteur is star. 10 

 

De VIS geeft daarnaast ook het type schoolleider weer die heeft meegedaan aan het onderzoek. Deze 

typen lopen uiteen van type één tot en met type acht, waarbij type één de directieve schoolleider, type 

twee de gezaghebbende schoolleider, type drie de tolerante en gezaghebbende schoolleider, type vier 

de tolerante schoolleider, type vijf de onzeker tolerante schoolleider, type zes de onzeker agressieve 

schoolleider, type zeven de autoritaire schoolleider en type acht de moeizaam dominerende 

schoolleider is. 

 

3.3 Leerlingresultaat 

Het leerlingresultaat wordt voor de scholen die deelnemen in dit onderzoek berekend door een 

onderwijsadviesbureau in Eindhoven. Als basis voor het weergeven van onderwijsresultaten wordt 

gebruik gemaakt van de Cito-Eindtoets in groep 8. Met betrekking tot de behaalde resultaten op deze 

toets wordt op basis van het schoolgewicht en het leerlinggewicht een te verwachten score bepaald, 

waarbij gecorrigeerd wordt voor het opleidingsniveau van de ouders en de intelligentie van het kind. 

Vervolgens ontstaat voor de gebieden taal, rekenen en studievaardigheden een totaalscore per school. 
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In totaal doen 68 scholen afkomstig uit drie schoolbesturen mee aan het onderzoek van het 

onderwijsadviesbureau. De norm voor een voldoende schoolscore is voor dit schooljaar vastgesteld 

tussen 94.7 en 105.2.  In het volgende hoofdstuk worden de centrale onderzoeksvraag en de 

deelonderzoeksvragen die in dit artikel worden gepresenteerd beschreven en in de laatste paragraaf 

van hoofdstuk vier zal het onderzoeksmodel worden weergegeven. 

 

4. Onderzoeksvragen 

Het inspectietoezicht is gericht op resultaatgericht werken in het primair onderwijs. Dit betekent dat 

schoolleiders met hun visie en gedrag gericht moeten zijn op leerlingresultaten. Uit de theorie van 

Geijsel en collega’s (2001) blijken “inzicht”, “individuele betrokkenheid”en “intellectuele stimulans” 

belangrijke dimensies te zijn voor de mate waarin de visie van de schoolleider transformationeel is. 

Daarbij wordt in de hypothese verondersteld dat de dimensies nabijheid en invloed in het gedrag van 

de schoolleider in belangrijke mate bij kunnen dragen aan het verhogen van leerlingresultaten. Bij het 

analyseren van de onderzoeksvragen zullen de constructen visie en gedrag voor de vijf gestelde 

dimensies worden getoetst. Of de mate waarin de visie van de schoolleider transformationeel en 

onderwijskundig is samenhangt met het gedrag van de schoolleider en welke effecten dit heeft op de 

leerlingresultaten is onderzocht aan de hand van de volgende centrale onderzoeksvraag: 

“In hoeverre is er samenhang tussen de visie en het gedrag van de schoolleider en op welke manier 

hangen deze twee aspecten samen met het leerlingresultaat in de school?” 

 

Naast deze centrale onderzoeksvraag wordt ingegaan op de volgende acht deelonderzoeksvragen: 

 

Deelonderzoeksvragen: 

1. In hoeverre hebben de persoonskenmerken van de respondenten invloed op de resultaten van het 

onderzoek? 

2. In hoeverre zijn het zelfbeeld en het leerkrachtenbeeld van de visie van de schoolleider gerelateerd 

aan het leerlingresultaat? 
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3. In hoeverre zijn het zelfbeeld en het leerkrachtenbeeld van het gedrag van de schoolleider 

gerelateerd aan het leerlingresultaat? 

4. In hoeverre is de discrepantie tussen het zelfbeeld van de schoolleider van zijn gedrag en het 

leerkrachtenbeeld van het gedrag van de schoolleider gerelateerd aan het leerlingresultaat? 

5. In hoeverre is het zelfbeeld van de visie van de schoolleider gerelateerd aan het zelfbeeld van het 

gedrag van de schoolleider? 

6. In hoeverre is het leerkrachtenbeeld van de visie van de schoolleider gerelateerd aan het 

leerkrachtenbeeld van het gedrag van de schoolleider? 

7. In welke mate voorspellen het zelfbeeld en leerkrachtenbeeld van de visie en de 

persoonskenmerken van de respondenten het gedrag? 

8. In welke mate voorspellen het zelfbeeld en leerkrachtenbeeld van de visie en van het gedrag het 

leerlingresultaat? 

 

Met behulp van het conceptuele model dat in figuur 2 is weergegeven, de toelichting op de 

verschillende instrumenten en de opgestelde centrale onderzoeksvraag en deelonderzoeksvragen is het 

onderzoeksmodel opgesteld. In figuur 3 is het onderzoeksmodel opgesteld voor de centrale 

onderzoeksvraag en de deelonderzoeksvragen één toto en met zes. Vraag zeven en acht kunnen nog 

niet worden weergegeven, omdat ze afhankelijk zijn van de resultaten in de vragen één tot en met zes. 

 

Figuur 3. Onderzoeksmodel 
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5. Methode 

Door het onderzoek dat in dit artikel wordt beschreven kan een beter beeld ontstaan over de 

samenhang tussen de visie en het gedrag van de schoolleider en/of en op welke manier deze twee 

aspecten samenhangen met het leerlingresultaat in de school. Er is voor gekozen om onderzoek te 

verrichten bij schoolleiders en leerkrachten uit de stichting. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de 

dataverzameling tot stand is gekomen en hoe de onderzoeksgroep eruit ziet. 

 

5.1 Dataverzameling 

Schriftelijke vragenlijst 

In dit onderzoek is een schriftelijke vragenlijst opgesteld om de data te verzamelen. Er is gekozen voor 

een schriftelijke vragenlijst, omdat de meningen van de schoolleiders over hun eigen gedrag en visie 

en de meningen van de leerkrachten op hun scholen op deze manier het snelste gemeten konden 

worden. De leerkrachten hebben de vragenlijsten anoniem mogen invullen en in een gesloten envelop 

geretourneerd aan hun schoolleider. 

 

Procedure  

Voor dit onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld die bestaat uit twee instrumenten. Zowel de 

schoolleiders als de leerkrachten hebben de volledige vragenlijst ingevuld. De vragenlijst van de 

schoolleiders en het begeleidend schrijven is als voorbeeld in bijlage 1 toegevoegd. De vragenlijst van 

medewerkers is identiek aan die van de schoolleiders alleen de vraag over de functie is aangepast aan 

de situatie van de leerkracht. 

 

5.2 Onderzoeksgroep 

Tot de onderzoeksgroep behoren schoolleiders (N=22) en leerkrachten (N=208) uit het primair 

onderwijs binnen de stichting. De schoolleiders zijn tijdens telefoongesprekken door de onderzoeker 

persoonlijk benaderd om mee te doen aan het onderzoek. De leerkrachten zijn vervolgens benaderd 

door hun schoolleider.  
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Er is aan iedere schoolleider een vragenlijst verstrekt en tien vragenlijsten om aan de leerkrachten uit 

te delen. De respons per school was gemiddeld tien ingevulde leerkrachtenlijsten met een minimum 

van acht en een maximum van twaalf.  

 In tabel 3 worden de gemiddelde leeftijden van de schoolleiders en het aantal mannelijke en 

vrouwelijke schoolleiders dat heeft meegedaan weergegeven. De missing van acht is veroorzaakt 

doordat acht leerkrachten hun leeftijd niet hadden ingevuld.  

 

Tabel 3. Gemiddelde leeftijden van de schoolleiders en leerkrachten en het aantal mannelijke en  

           vrouwelijke schoolleiders en leerkrachten van de onderzoeksgroep. 

            Vrouw 

aantal 

 

gemiddelde 

leeftijd 

           Man 

aantal 

 

gemiddelde 

leeftijd 

Missing 

Schoolleiders     5     44.2 17   54.5 0 

Leerkrachten 153     40.0 47   46.0 8 

 

5.3 Analyses 

Voor het analyseren van de twee gebruikte instrumenten is allereerst naar de validiteit gekeken en is 

de betrouwbaarheid vastgesteld. De validiteit is onderzocht met behulp van een factoranalyse en met 

behulp van een itemanalyse is getoetst of de factoren ook daadwerkelijk een betrouwbare schaal 

vormen. Bij het visie-instrument zijn met behulp van een Principale Componenten Analyse met 

Varimax rotatie de drie onderliggende dimensies, namelijk “inzicht”, “individuele betrokkenheid” en 

“intellectuele stimulans” ieder afzonderlijk getoetst. Bij de VIS zijn met behulp van een Maximum 

Likelihood Analyse de twee onderliggende dimensies, namelijk “invloed” en “nabijheid” getoetst. Bij 

het analyseren van de instrumenten zijn de ingevulde vragenlijsten van de schoolleiders en de 

leerkrachten samengenomen, omdat zo een onderzoeksgroep van tweehonderddertig respondenten kon 

worden gecreëerd. De schoolleiders en leerkrachten zijn samengenomen, omdat het aantal 

respondenten voldoende groot moest zijn. Nunnally (1978) beveelt aan dat bij een itemanalyse een 

aantal respondenten nodig is dat vijf keer zo groot is als het aantal items. Het aantal items in de 

vragenlijst is 97.  



De schoolleider: visie, gedrag en leerlingresultaat.-Sandra Loos-Schouten- 3127621- begeleidend docent: prof. dr. T. Wubbels 16 

Door de onderzoeksgroep in zijn totaliteit te analyseren wordt nog niet aan de aanbeveling van 

Nunnally (1978) voldaan, maar wordt er zoveel mogelijk in de buurt van het aantal benodigde 

respondenten gekomen.    

 In het hoofdstuk met de resultaten zijn met behulp van Spearman’s rangorde correlatietoetsen de 

verbanden tussen de variabelen uit de verschillende deelonderzoeksvragen getoetst.  Er is hierbij een 

significantieniveau van 5% gehanteerd. Vervolgens is met behulp van een multiple-regressie analyse  

bekeken of de waarde van een variabele voorspeld kan worden uit een combinatie van andere 

variabelen (Grimm, 1993). Eén van de voorwaarden van deze techniek is dat er een voldoende grote 

steekproefomvang van minstens dertig moet zijn. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan, omdat bij 

de correlatie en regressie analyse wordt uitgegaan van de 22 scholen die hebben meegedaan. Toch is 

de regressie-analyse ter oriëntatie uitgevoerd. De resultaten moeten dus wel met grote voorzichtigheid 

worden geïnterpreteerd. Er is ook hierbij een significantieniveau van 5% gehanteerd. 

 

6. Analyse van de instrumenten    

In de volgende twee paragrafen wordt de analyse beschreven van het visie-instrument en het 

gedragsinstrument. 

 

 6.1 Analyse van het visie-instrument 

Met behulp van een Principale Componenten Analyse met Varimax rotatie zijn de drie onderliggende 

dimensies vanuit de theorie bij het instrument van Geijsel en collega’s (2001) getoetst. Er is uitgegaan 

van drie factoren, omdat er volgens de theorie van Geijsel en collega’s (2001) drie dimensies aan het 

visie-instrument ten grondslag liggen, namelijk “inzicht”, “individuele betrokkenheid” en 

“intellectuele stimulans”.  Per factor is nagegaan welke items hoog laden op die factor. Hierbij is het 

criterium gebruikt dat het item ≥ ׀4.׀ of hoger moest laden op de dimensie. Als een item hoog laadde 

op twee factoren is het onderbrengen van het item in factor 1, 2 of 3 gebaseerd op de inhoud van de 

schaal, zoals geadviseerd door (Van Heus, Van der Leeden & Gazendam, 1995). 
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Uit de factoranalyse is naar voren gekomen dat sommige items anders laden op de dimensies dan uit 

de theorie van Geijsel en collega’s (2001) blijkt. Van de negen items die volgens Geijsel en collega’s 

(2001) “inzicht” meten, laden ook daadwerkelijk die negen items voldoende op de dimensie inzicht.   

Van de acht items die volgens Geijsel en collega’s (2001) “individuele betrokkenheid” meten, laden 

item tien tot en met zeventien met uitzondering van item vijftien voldoende op individuele 

betrokkenheid. Item vijftien “Mijn schooldirecteur praat weinig over dingen die goed gaan in de 

school” wordt op basis van de factoranalyse verwijderd. Van de drie items die volgens Geijsel en 

collega’s (2001) “intellectuele stimulans” meten, kan worden gesteld dat zij dit doen.  

 Op basis van de factoranalyse wordt factor 1 geïnterpreteerd als de factor die inzicht meet, factor 2 

als de factor die individuele betrokkenheid meet en factor 3 als de factor die intellectuele stimulans 

meet. De drie factoren samen verklaren 54,6 % van de variantie.  

 Met een betrouwbaarheidsanalyse is getoetst of de drie factoren daadwerkelijk een betrouwbare 

schaal vormen om visie te meten. Er wordt gesproken van een betrouwbare schaal als de Cronbach’s 

alpha zich boven de .70 bevindt (Nunnally, 1978).  De Chronbach’s alpha’s van de drie factoren zijn: 

factor 1 (.84), factor 2 (.92) en factor 3 (.54). De Chronbach’s alpha’s laten zien dat factor 1 en 2 

betrouwbaar zijn, maar dat factor 3 onbetrouwbaar is. Op basis van deze informatie worden de items 

achttien tot en met twintig behorend bij factor 3 verwijderd. Op basis van de betrouwbaarheidsanalyse 

wordt dus verder gegaan met twee factoren. De eigenwaarden, het percentage verklaarde variantie per 

factor en de Cronbach’s alpha’s van de twee factoren zijn verwerkt in tabel 4. 

  

Tabel 4. Resultaten van de factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse van het visie-instrument . 

Factor 1 Factor 2  

Eigenwaarde:                          7.2 Eigenwaarde:                  1.8  

Percentage Variantie.:          45.0 % Percentage Variantie:   11.0 %  

Cronbach’s alpha:                     .84 Cronbach’s alpha:            .92  

 

Het verband tussen de twee schalen is berekend met een Pearson-correlatieanalyse.  
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De twee schalen hangen significant positief en sterk met elkaar samen, hiervoor geldt  

r(225) = .62, p < .01, bij een significantieniveau van 1%. Het verband tussen de twee schalen is te 

verklaren, omdat inzicht en individuele betrokkenheid veel overeenkomsten vertonen. Zo zal 

bijvoorbeeld een schoolleider die aandacht heeft voor de ideeën die een leerkracht heeft over het 

onderwijs, ook de onderwijskundige mening van een leerkracht serieus nemen. De items die worden 

genoemd bij “inzicht” en “individuele betrokkenheid” lijken ongeveer hetzelfde achterliggende 

construct te meten en lijken daarbij niet alleen geschikt om de mate waarin de visie transformationeel 

is te meten, maar lijken ook geschikt om de mate waarin de visie onderwijskundig is te meten. Zo kan 

bijvoorbeeld het item “In onze school besteedt de directeur aandacht aan de ideeën van leerkrachten 

over het onderwijs” naast de dimensie inzicht behorend bij transformationeel leiderschap ook 

betrokkenheid bij lesgeven en leren meten, hetgeen een belangrijk achterliggend idee is bij 

onderwijskundig leiderschap. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de vragenlijst 

eigenlijk niet beter één achterliggende dimensie kan meten die zowel representatief is voor 

transformationeel leiderschap als voor onderwijskundig leiderschap. 

 

6.2 Analyse van het gedragsinstrument  

Er is een factoranalyse uitgevoerd voor de acht schalen BS leidend, SB helpend, SO begrijpend, OS 

ruimtegevend, OT onzeker, TO ontevreden, TB corrigerend en BT streng die aan de VIS ten grondslag 

liggen. Daarna zijn de twee onderliggende dimensies bij de VIS getoetst met behulp van een 

Maximum Likelihood-analyse. Er is uitgegaan van twee factoren, omdat er volgens de theorie van 

Créton en Wubbels (1984) twee dimensies te onderscheiden zijn in het gedragsinstrument, namelijk 

“invloed” en “nabijheid”. Per factor is nagegaan welke van de acht schalen hoog laden op die factor. 

Hierbij is als criterium gebruikt dat de schaal hoger of gelijk aan ׀ 4.׀ moest laden op de schaal. Als 

een schaal hoog laadde op twee factoren is het onderbrengen van het item in factor 1, 2 of 3 gebaseerd 

op de inhoud van de schaal, zoals geadviseerd door (Van Heus et al., 1995). Op basis van de 

factoranalyse wordt factor 1 geïnterpreteerd als de factor die invloed meet en factor 2 als de factor die 

nabijheid meet. De twee factoren samen verklaren 80,6 % van de variantie.  
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Van de acht schalen die volgens Hooymayers en collega’s (1982) nabijheid en invloed meten, laden er 

daadwerkelijk acht schalen voldoende op de beide dimensies.  

 Uit de betrouwbaarheidsanalyse blijkt dat de schaal streng niet voldoende betrouwbaar was. 

De items  “De schooldirecteur wijst medewerkers op hun verantwoordelijkheid” en “De 

schooldirecteur is assertief” zijn daarom verwijderd uit de schaal streng om de schalen zo betrouwbaar 

mogelijk te laten zijn. Als het item “De schooldirecteur stelt hoge eisen aan zijn medewerkers” zou 

worden verwijderd dan zou de Cronbach’s alpha toenemen tot .64. Hier is echter niet voor gekozen, 

omdat de schaal streng anders nog maar door zeven items gemeten zou worden. Er wordt gesproken 

van een betrouwbare schaal als de Cronbach’s alpha zich boven de .70 bevindt (Nunnally, 1978).  De 

Chronbach’s alpha’s van de acht schalen zijn na verwijdering van de twee items: BS leidend (.86), SB 

helpend (.88), SO begrijpend (.82), OS ruimtegevend (.70), OT onzeker (.71), TO ontevreden (.72), 

TB corrigerend (.86) en BT streng (.59). Ondanks dat de laatste schaal niet geheel betrouwbaar is 

wordt deze schaal wel betrokken bij de verdere analyse. De onbetrouwbaarheid in deze schaal zal 

namelijk hoogstwaarschijnlijk worden veroorzaakt door het type schoolleider dat aan het onderzoek 

heeft meegedaan. Uit de analyse blijkt dat over het algemeen eenzelfde type schoolleider heeft 

meegedaan aan het onderzoek, waardoor de vragen op eenzelfde manier zijn beantwoord en er dus 

weinig variatie ontstaat in de antwoorden. Dat dit type schoolleider heeft meegedaan aan het 

onderzoek kan veroorzaakt zijn doordat de deelname van de schoolleiders aan het onderzoek op 

vrijwillige basis heeft plaatsgevonden. Het type schoolleider dat heeft meegedaan wordt door de VIS 

gekenmerkt als type drie. Type drie is een tolerant gezaghebbend schoolleiderstype, dat wil zeggen dat 

door deze schoolleiders begrip wordt getoond voor leerkrachten en rekening wordt gehouden met hun 

behoeften en belangen. Deze schoolleiders combineren het bieden van structuur met het geven van 

ruimte aan leerkrachten. Ze weten een stimulerende omgeving te creëren, waarin aan alle belangen zo 

goed mogelijk recht wordt gedaan. Wanneer de meting bij verschillende typen schoolleiders 

plaatsvindt zal dit waarschijnlijk niet dezelfde onbetrouwbare resultaten voor de schaal streng geven. 

Eén van de voorwaarden van betrouwbaarheid is namelijk dat er voldoende spreiding in de 

antwoorden bestaat en met één type schoolleider zal dit niet snel ontstaan.  
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De eigenwaarden en het percentage verklaarde variantie per factor zijn verwerkt in tabel 5. Uit de 

Pearsonstest voor correlatie bleek dat er geen significant verband bestaat tussen de twee factoren, 

hierbij geldt r(230) = -.08, p < .25 bij een significantieniveau van 1%.  

 

Tabel 5. Resultaten van de factoranalyse van de VIS. 

 

Factor 1 Factor 2  

Eigenwaarde:                          5.1 Eigenwaarde:                  1.4  

Percentage Variantie.:          63.3 % Percentage Variantie:   17.3 %  

 

 

De manier waarop de schalen na verwijdering van de twee items uit de schaal streng liggen ten 

opzichte van de invloed- en nabijheidsdimensie liggen en de manier waarop de schalen vanuit het 

theoretisch kader bij de VIS zouden moeten liggen ten opzichte van de twee dimensies is in figuur 4 

weergegeven. De verwijdering van de twee items uit de schaal streng heeft ervoor gezorgd dat de 

schalen zoveel mogelijk zijn komen te liggen op de plaats waar ze vanuit de theorie ook zouden 

moeten liggen. Er is nog getoetst of verwijdering van items uit bijvoorbeeld de schaal TO ontevreden 

ervoor kon zorgen dat er nog meer gelijkenis zou komen in de manier waarop de schalen theoretisch 

zouden moeten liggen ten opzichte van de dimensies, maar dit had geen positief effect. Het 

theoretische kader bij de VIS is in rode letters per schaal aangegeven en de analyse van de data wordt 

in cirkeltjes met de dimensie-letters aangegeven. Hierbij geldt BS=leidend, SB= helpend, SO= 

begrijpend, OS= ruimtegevend, OT= onzeker, TO= ontevreden, TB= corrigerend en BT= streng. 

 

Figuur 4. Theoretische weergave van de schalen bij de VIS ten opzichte van nabijheid- en    

invloeddimensie en weergave vanuit analyse na verwijdering van twee items uit de schaal streng. 
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7. Resultaten  

Aan de hand van de acht deelonderzoeksvragen wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de 

onderzoeksresultaten. Dit hoofdstuk is opgebouwd uit acht paragrafen die telkens één van de 

deelonderzoeksvragen behandelen. Met behulp van Spearman’s rangorde correlatietoetsen is de 

samenhang tussen de variabelen uit de deelonderzoeksvragen één tot en met zes getoetst. Deze niet-

parametrische toets is gebruikt, omdat niet werd voldaan aan de voorwaarden van een steekproef 

groter dan dertig die noodzakelijk is voor het uivoeren van de parametrische Pearson’s test voor 

correlatie. 

 In de correlatietoetsen zijn de volgende variabelen meegnomen. De persoonskenmerken bestaan uit 

twee variabelen voor de schoolleider en de leerkrachten, namelijk het geslacht en de gemiddelde 

leeftijd. De visie bestaat uit twee variabelen voor het bepalen van het zelfbeeld van de schoolleider en 

het leerkrachtenbeeld, namelijk inzicht en individuele betrokkenheid. Het gedrag bestaat uit twee 

variabelen voor het bepalen van het zelfbeeld van de schoolleider en het leerkrachtenbeeld, namelijk 

invloed en nabijheid. Daarnaast is ook de variabele discrepantie van het gedrag tussen het zelfbeeld 

van de schoolleider en het leerkrachtbeeld in nabijheid en invloed berekend. Ook is gebruik gemaakt 

van de variabele leerlingresultaat. Er is voor al deze variabelen eerst een gemiddelde berekend voor de 

schoolleiders en voor de leerkrachten waardoor de steekproef uit 22 scholen (N=22) bestaat. Voor elke 

combinatie van variabelen is een analyse gemaakt waardoor er 225 correlatietoetsen zijn uitgevoerd. 

Alleen de verbanden die significant zijn gebleken en deel uitmaakten van een deelonderzoeksvraag 

zijn beschreven. De sterktes van de verbanden worden beoordeeld aan de hand van de richtlijnen van 

(Cohen, 1988). Hierbij geldt dat er een sterk verband is bij r >.50, een matig verband bij r tussen .30 

en .50 en een zwak verband bij r < .30. Er is een significantieniveau van 5% gehanteerd. In figuur 5 

zijn alle significante sterktes van de verbanden en de richtingen van de verbanden tussen visie, gedrag 

en leerlingresultaat weergegeven. Deze verbanden zijn niet alleen gedestilleerd uit de 

onderzoeksvragen één tot en met zes, maar komen voort uit de 225 Spearman’s rangordetoetsen. Op 

basis van de significante verbanden is verder gegaan met de onderzoeksvragen zeven en acht.  
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Er zijn zeven regressietoetsen (vijf multiple regressietoetsen en twee lineaire regressietoetsen) 

uitgevoerd voor het beantwoorden van vraag zeven en acht. Er is daarbij een significantieniveau van 

5% gehanteerd. 

 

7.1 Deelonderzoeksvraag 1 

In hoeverre hebben de persoonskenmerken van de respondenten invloed op de resultaten van het 

onderzoek? 

Er blijkt een verband te bestaan tussen de leeftijd van de leerkracht en de discrepantie in nabijheid 

tussen de schoolleider en de leerkrachten, omdat rs (22) = .46, p = .03. Er is hier sprake van een matig 

positief verband. Dit wil zeggen dat naarmate de leeftijd van de leerkracht hoger is, de discrepantie 

tussen nabijheid die een schoolleider zelf ziet in zijn gedrag en de nabijheid die de leerkracht ziet van 

de schoolleider groter is. Er is in dit onderzoek niet geanalyseerd of de discrepantie een overschatting 

of onderschatting van de schoolleider betreft. 

 Er bestaat een matig positief verband tussen het geslacht van de schoolleider en de invloed in 

het leerkrachtenbeeld van het gedrag, hierbij geldt rs (22) = .46, p = .03. Dit wil zeggen dat als de 

schoolleider een vrouw is de leerkracht in het team meer aspecten van invloed in het gedrag van de 

schoolleider ziet.   

 

7.2 Deelonderzoeksvraag 2 

In hoeverre zijn het zelfbeeld en het leerkrachtenbeeld van de visie van de schoolleider gerelateerd aan het 

leerlingresultaat? 

Er bestaat een opmerkelijk significant verband tussen de individuele betrokkenheid in het 

leerkrachtenbeeld van de visie en de leerlingresultaten. Er is hierbij sprake van een matig negatief 

verband, hierbij geldt rs(22) = -.51, p = .02. Dit wil zeggen dat naarmate de leerkracht meer 

individuele betrokkenheid ziet in de visie van de schoolleider hierdoor de leerlingresultaten omlaag 

zullen gaan.  



De schoolleider: visie, gedrag en leerlingresultaat.-Sandra Loos-Schouten- 3127621- begeleidend docent: prof. dr. T. Wubbels 23 

7.3 Deelonderzoeksvraag 3 

In hoeverre zijn het zelfbeeld en het leerkrachtenbeeld van het gedrag van de schoolleider gerelateerd aan 

het leerlingresultaat? 

Er zijn geen significante verbanden gevonden tussen gedrag en het leerlingresultaat. 

 

 
7.4 Deelonderzoeksvraag 4 

In hoeverre is de discrepantie tussen het zelfbeeld van de schoolleider van zijn gedrag en het 

leerkrachtenbeeld van het gedrag van de schoolleider gerelateerd aan het leerlingresultaat? 

Er zijn geen significante verbanden tussen de discrepantie gedrag en het leerlingresultaat. 

 

7.5 Deelonderzoeksvraag 5 

In hoeverre is het zelfbeeld van de visie van de schoolleider gerelateerd aan het zelfbeeld van het gedrag 

van de schoolleider? 

Er bestaat een sterk positief verband tussen de individuele betrokkenheid in het zelfbeeld van de visie 

heeft en de nabijheid in het zelfbeeld van het gedrag, hierbij geldt rs(22) = .66, p = .00. Dit wil zeggen 

dat naarmate de schoolleider meer aspecten van individuele betrokkenheid in zijn visie heeft, hij ook 

vindt dat hij meer nabijheid toont in zijn gedrag. 

 Ook bestaat er een matig positief verband tussen het inzicht in het zelfbeeld van de visie en de 

nabijheid in het zelfbeeld van het gedrag, hierbij geldt rs(22) = .53, p = .01. Dit wil zeggen dat 

naarmate de schoolleider meer aspecten van inzicht in zijn visie heeft, hij ook meer nabijheid zal tonen 

in zijn gedrag. 

 

7.6 Deelonderzoeksvraag 6 

In hoeverre is het leerkrachtenbeeld van de visie van de schoolleider gerelateerd aan het 

leerkrachtenbeeld van het gedrag van de schoolleider? 

Er bestaat een sterk positief verband tussen de individuele betrokkenheid in het leerkrachtenbeeld van 

de visie en de nabijheid in het leerkrachtenbeeld van het gedrag.  
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Hiervoor geldt dat rs(22) = .76, p = .00. Dit wil zeggen dat naarmate leerkracht meer aspecten van 

individuele betrokkenheid ziet in het gedrag van de schoolleider, de leerkracht ook meer nabijheid in 

het gedrag van de schoolleider ziet. 

  

In figuur 5 worden alle significante sterktes van de verbanden en de richtingen van de verbanden 

tussen visie, gedrag en leerlingresultaat weergegeven. Deze verbanden zijn niet alleen gedestilleerd uit 

de onderzoeksvragen één tot en met zes, maar komen voort uit de 225 Spearman’s rangordetoetsen die 

zijn gedaan om de samenhang tussen visie, gedrag en leerlingresultaat te bepalen. De dikte van de pijl 

geeft aan of het gaat om een matig of een sterk verband. Een dikke pijl staat voor een sterk verband en 

een dunne pijl voor een matig verband. De kleur groen geeft een positief verband aan en de kleur rood 

een negatief verband. Op basis van de significante verbanden wordt verder gegaan met de 

onderzoeksvragen zeven en acht. 

 

Figuur 5 Significante sterktes en richtingen van verbanden tussen visie, gedrag en 

leerlingresultaat. 
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7.7 Deelonderzoeksvraag 7 

In welke mate voorspellen het zelfbeeld en leerkrachtenbeeld van de visie en de persoonskenmerken van 

de respondenten het gedrag? 

Inzicht en individuele betrokkenheid in het zelfbeeld van de visie vertonen een significant verband met 

de nabijheid in het zelfbeeld van het gedrag en zijn gebruikt bij het uitvoeren van de eerste multiple-

regressie. Om te onderzoeken in hoeverre inzicht en individuele betrokkenheid in het zelfbeeld 

voorspellers kunnen zijn van nabijheid in zelfbeeld van het gedrag is een multiple regressie uitgevoerd 

met inzicht en individuele betrokkenheid in het zelfbeeld als voorspellers van nabijheid. Inzicht in het 

zelfbeeld van de visie blijkt geen significante voorspeller te zijn van de nabijheid in het zelfbeeld van 

het gedrag, hierbij geldt dat β= .20, p = .39. Vervolgens is met de individuele betrokkenheid een 

tweede regressietoets uitgevoerd en is gebleken dat de nabijheid in het zelfbeeld van het gedrag 

positief significant voorspeld kan worden door individuele betrokkenheid in het zelfbeeld van de visie, 

hierbij geldt β= .67, p = .00. Dit betekent dat hoe meer aspecten van individuele betrokkenheid in de 

visie van de schoolleider aanwezig zijn hoe meer nabijheid de schoolleider vindt dat hij toont  in zijn 

gedrag.  

 Inzicht in het leerkrachtenbeeld van de visie, het geslacht van de schoolleider en invloed in het 

zelfbeeld van het gedrag vertonen een significant verband met de invloed in het leerkrachtenbeeld van 

het gedrag en zijn gebruikt bij het uitvoeren van de derde regressietoets. Om te onderzoeken in 

hoeverre inzicht in het leerkrachtenbeeld, het geslacht van de schoolleider en invloed in het zelfbeeld 

voorspellers kunnen zijn van invloed in het leerkrachtenbeeld van het gedrag is een multiple regressie 

uitgevoerd. Hierbij zijn inzicht in het leerkrachtenbeeld van de visie, het geslacht van de schoolleider 

en invloed in het zelfbeeld van het gedrag als voorspellers gebruikt van de invloed in het 

leerkrachtenbeeld van het gedrag. Inzicht in het leerkrachtenbeeld van de visie blijkt geen significante 

voorspeller te zijn van invloed in het leerkrachtenbeeld van het gedrag, hierbij geldt  β= .23, p = .024. 

Op basis hiervan is een vierde regressietoets uitgevoerd met de twee overgebleven voorspellers, 

namelijk het geslacht van de schoolleider en invloed in het zelfbeeld. Hieruit blijkt dat de invloed in 

het zelfbeeld van het gedrag een positief significante voorspellers is van invloed in het 

leerkrachtenbeeld van het gedrag, hierbij geldt β= .54, p = .01.  
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Dit betekent dat naarmate de schoolleider vindt dat hij veel invloed uitoefent op zijn leerkracht dit 

ervoor zorgt dat de leerkracht ook meer invloed in het gedrag van de schoolleider ziet. Ook blijkt dat 

het geslacht van de schoolleider een positief significante voorspeller te zijn  van invloed in het 

leerkrachtenbeeld van het gedrag, hierbij geldt β= .53, p = .01.  

 De leeftijd van de leerkracht, inzicht in het zelfbeeld van de visie en nabijheid in het 

leerkrachtenbeeld van het gedrag vertonen een significant verband met de discrepantie nabijheid en 

zijn gebruikt bij het uitvoeren van de vijfde regressietoets. Om te onderzoeken in hoeverre de leeftijd 

van de leerkracht, inzicht in het zelfbeeld en nabijheid in het leerkrachtenbeeld voorspellers kunnen 

zijn van de discrepantie nabijheid is een multiple regressie uitgevoerd, waarbij de leeftijd van de 

leerkracht, inzicht in het zelfbeeld van de visie en nabijheid in het leerkrachtenbeeld van het gedrag als 

voorspellers van de discrepantie in nabijheid zijn gebruikt. Inzicht in het zelfbeeld van de visie blijkt 

geen significante voorspeller te zijn van de discrepantie in nabijheid, hierbij geldt dat β= -.29, p = .15. 

Op basis hiervan is een zesde regressietoets uitgevoerd met de twee overgebleven voorspellers, 

namelijk de leeftijd van de leerkracht en nabijheid in het leerkrachtenbeeld. Uit deze regressietoets 

blijkt dat de leeftijd van de leerkracht een positief significante voorspeller is van de discrepantie in 

nabijheid kan, hierbij geldt β= .37, p = .048. Dit wil zeggen dat naarmate de leeftijd van de leerkracht 

hoger wordt er meer discrepantie in nabijheid kan worden voorspeld. Nabijheid in het 

leerkrachtenbeeld van het gedrag blijkt een negatief significante voorpeller te zijn van de discrepantie 

op nabijheid, hierbij geldt  β= -.49, p = .01. Dit betekent dat als de leerkracht ouder wordt de 

discrepantie in wat de schoolleider en de leerkracht aan nabijheidaspecten ziet in het gedrag van de 

schoolleider minder wordt. 

 

7.8 Deelonderzoeksvraag 8 

In welke mate voorspellen het zelfbeeld en leerkrachtenbeeld van de visie en van het gedrag het 

leerlingresultaat? 

Alleen individuele betrokkenheid in het leerkrachtenbeeld van de visie heeft tijdens de Spearman’s 

rangorde toetsen correlatie vertoond met het leerlingresultaat.  
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Op basis van deze gegevens is een zevende regressietoets uitgevoerd, waarbij individuele 

betrokkenheid in het leerkrachtenbeeld van de visie als voorspeller van het leerlingresultaat is 

gebruikt. Individuele betrokkenheid in het leerkrachtbeeld bij de visie blijkt een negatief significante 

voorspellers te zijn van het leerlingresultaat, hierbij geldt  β= -.56, p = .01. Dit wil zeggen dat 

naarmate de leerkrachten meer individuele betrokkenheid in de visie van de schoolleider herkennen dit 

ervoor zorgt dat het leerlingresultaat zal dalen. 

 In figuur 6 worden ter afsluiting van dit hoofdstuk samenvattend de significante voorspellers 

van gedrag en leerlingresultaat weergegeven met de bètacoëfficiënten ( β ). Een groene pijl geeft aan 

dat het gaat om een positieve significante voorspeller van gedrag of leerlingresultaat en een rode pijl 

geeft aan dat het gaat om een negatieve significante voorspeller van gedrag of leerlingresultaat.  

 

 

Figuur 6. Significante voorspellers van gedrag en leerlingresultaat met de         

                 bètacoëfficiënten ( β ). 
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8. Conclusie en discussie 

 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de hypothese als de schoolleider in zijn gedrag invloed 

uitoefent op de leerkrachten in zijn team en nabijheid toont bij de leerkrachten dan zullen de 

leerlingresultaten omhoog gaan en er zal een antwoord worden gegeven op de centrale 

onderzoeksvraag: “In hoeverre is er samenhang tussen de visie en het gedrag van de schoolleider en op 

welke manier hangen deze twee aspecten samen met het leerlingresultaat in de school?” Om in te 

kunnen gaan op de hypothese en om een antwoord te kunnen geven op de centrale onderzoeksvraag is 

gebruik gemaakt van figuur 5 met daarin alle significante verbanden tussen visie, gedrag en 

leerlingresultaat en figuur 6 met daarin alle significante voorspellers van gedrag en leerlingresultaat.  

 Uit het onderzoek komt een aantal sterke verbanden tussen visie en gedrag en tussen visie en 

leerlingresultaat naar voren. Daarnaast zijn er verbanden tussen persoonskenmerken en gedrag 

gevonden. Enkele van deze significante verbanden en voorspellers worden in de komende alinea’s  

beschreven. Uit de analyse blijkt dat als de schoolleider vindt dat er een hoge mate van inzicht en 

individuele betrokkenheid in zijn visie aanwezig is, dat de mate waarin de schoolleider vindt dat hij 

nabijheid toont bij de leerkrachten groter is. Uit de regressie analyse blijkt vervolgens dat alleen 

individuele betrokkenheid in het zelfbeeld een voorspeller is van nabijheid in het zelfbeeld van de 

schoolleider. Ook blijkt dat als de schoolleider in hoge mate invloedsaspecten in zijn gedrag ziet, dit 

een voorspeller is van de mate waarin leerkrachten invloed zien in het gedrag van de schoolleider. 

Daarnaast wordt er bij de aanwezigheid van een vrouwelijke schoolleider in hoge mate invloed gezien 

door de leerkrachten. Ook blijkt dat als de leerkracht vindt dat er een hoge mate van inzicht in de visie 

van de schoolleider aanwezig is, de leerkracht in hoge mate invloed ziet van de schoolleider en als de 

leerkracht vindt dat er een hoge mate van individuele betrokkenheid in de visie van de schoolleider 

aanwezig is, hij ook in hoge mate nabijheid ziet van de schoolleider. Daarnaast is het opmerkelijk dat 

een hoge mate van individuele betrokkenheid door leerkrachten waargenomen in de visie van de 

schoolleider zorgt voor een daling in het leerlingresultaat. Vervolgonderzoek met een groter aantal 

deelnemende scholen zal kunnen uitwijzen in hoeverre de negatieve samenhang met het 

leerlingresultaat daadwerkelijk significant is.  
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Een verklaring voor deze negatieve samenhang kan zitten in het gegeven dat de items die individuele 

betrokkenheid meten voornamelijk gericht zijn op waardering, respect, vriendelijkheid en 

welwillendheid van de schoolleider naar de leerkrachten. De hypothese dat nabijheid en invloed een 

positief effect zouden kunnen hebben op leerlingresultaten wordt op basis van deze laatste 

onderzoeksresultaten niet ondersteund.  

 Daarnaast is er ook een persoonskenmerk van de leerkracht dat samenhang vertoont met de 

onderzoeksresultaten, namelijk de leeftijd van de leerkracht. Het is voor een schoolleider van belang 

dat hij rekening houdt met de leeftijd van de leerkrachten in zijn team. Uit de huidige 

onderzoekresultaten blijkt namelijk dat naarmate de leerkrachten in een team ouder worden, de 

discrepantie tussen nabijheid die een schoolleider zelf ziet in zijn gedrag en de nabijheid die de 

leerkrachten zien van de schoolleider groter is. Er is in dit onderzoek niet geanalyseerd of de 

discrepantie een overschatting of onderschatting van de schoolleider betreft. Het is interessant om dit 

in vervolgonderzoek verder te analyseren.  

 De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek wordt gevormd door de analyse van de 

twee gebruikte instrumenten. Uit de analyse van het visie-instrument is naar voren gekomen dat de 

dimensie “intellectuele stimulans” geen betrouwbare schaal vormt. Daarnaast bestaat er een sterke 

samenhang tussen de dimensies inzicht en individuele betrokkenheid. Uit de theorie van Geijsel en 

collega’s (2001) blijkt dat het instrument transformationeel leiderschap meet. Er is een sterke 

samenhang aangetoond tussen de dimensies “inzicht en individuele betrokkenheid” en daarom is de 

vraag relevant of er werkelijk twee achterliggende dimensies moeten worden gebruikt bij het 

vaststellen van de mate waarin de visie van de schoolleider transformationeel is. Daarnaast zou het 

visie-instrument wellicht waardevoller worden als zowel de mate waarin de visie van de schoolleider 

transformationeel is als de mate waarin de visie onderwijskundig is kan worden gemeten.   

 Het is dus van belang om het instrument verder te onderzoeken en wellicht met de uitbreiding 

richting onderwijskundige visie te zorgen voor een andere verdeling in dimensies om zodoende een 

bredere mogelijkheid voor het meten van visie van een schoolleider te creëren en hiermee de eventuele 

samenhang tussen visie, gedrag en leerlingresultaten te kunnen onderzoeken.  
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Uit de analyse bij het VIS-instrument blijkt dat met name de schaal “streng” een aantal items bevat die 

de schaal minder betrouwbaar maakt. Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in het gegeven 

dat deelname aan het onderzoek op vrijwillige basis heeft plaatsgevonden, waardoor wellicht een 

positieve selectie is ontstaan. Het blijkt dat een groot aantal schoolleiders dat heeft deelgenomen aan 

het onderzoek eenzelfde gedragsstijl heeft. Hierdoor is weinig verschil in mening ontstaan tussen de 

schoolleiders onderling en door deze lage spreiding in antwoorden is de betrouwbaarheid op de schaal 

streng wellicht afgenomen. Vervolgonderzoek naar de schaal streng onder verschillende type 

schoolleiders is nodig om te kunnen vaststellen of het de items zelf zijn die minder betrouwbaar zijn of 

dat de geselecteerde respondenten hebben gezorgd voor de onbetrouwbaarheid in de schaal streng. 

 Het onderzoek dat is uitgevoerd heeft een aantal beperkingen. Eén van de beperkingen is de 

kleine hoeveelheid respondenten. Bij het uitvoeren van de correlatietoetsen moest daarom worden 

uitgegaan van een niet-parametrische correlatietoets, omdat de omvang van de steekproeven niet 

voldeed aan de richtlijnen van dertig respondenten (De Vocht, 2006). Aan de voorwaarden die worden 

gesteld bij het uitvoeren van een multiple-regressie analyse kon niet worden voldaan. Toch is de 

multiple-regressie analyse uitgevoerd ter oriëntatie. De uitspraken die worden gedaan over de 

samenhang en de voorspellende waarden van variabelen moeten dus met voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd en vervolgonderzoek met een groter aantal scholen is noodzakelijk om generaliserende 

uitspraken te kunnen doen. Daarnaast is in het onderzoek gebruik gemaakt van een vragenlijst. Het 

gebruik van een vragenlijst kent ook nadelen op het gebied van betrouwbaarheid (Baarda et al., 2000). 

De manier en het tijdstip waarop de vragenlijst is afgenomen zijn niet voorgeschreven geweest en dit 

kan de betrouwbaarheid zowel positief als negatief hebben beïnvloed. Zo hebben sommige 

schoolleiders de vragenlijst tijdens een teamvergadering door de leerkrachten in laten vullen, terwijl 

zij er zelf bij aanwezig zijn geweest. Dit kan ertoe leiden dat er een positiever beeld is ontstaan dan in 

werkelijkheid het geval is, omdat de leerkracht zich gecontroleerd heeft gevoeld door de aanwezigheid 

van de schoolleider tijdens het invullen van de vragenlijst. Bij het invullen van de vragenlijst is de 

mate van serieusheid waarmee dit is gebeurd sterk afhankelijk van de situatie waarin de leerkracht zich 

op dat moment bevindt.  
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Als het invullen van de vragenlijst aan het einde van de vergadering heeft plaatsgevonden dan kan het 

beeld dat naar voren komt wel eens negatiever zijn dan het in werkelijkheid is, omdat de leerkracht 

moe is of naar huis wil. Observaties zouden in het vervolgonderzoek wellicht een betrouwbaarder 

beeld kunnen opleveren. 

 Met betrekking tot de centrale onderzoeksvraag  kan worden gesteld dat er sterke verbanden 

bestaan tussen visie en gedrag en dat er een aantal voorspellers van gedrag en leerresultaat zijn 

gevonden. Het meest opmerkelijke resultaat dat in relatie tot de centrale onderzoeksvraag is gevonden 

is het negatieve verband tussen de mate waarin een leerkracht individuele betrokkenheid ziet in de 

visie van de schoolleider en het leerlingresultaat, waarbij uit de regressie analyse ook blijkt dat als er 

een hoge mate van individuele betrokkenheid wordt gezien door de leerkrachten in de visie van de 

schoolleider dit een voorspeller kan zijn van het dalen van leerlingresultaten. In dit hoofdstuk zijn 

enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot vervolgonderzoek die ervoor kunnen zorgen dat er 

nog meer verdieping ontstaat op dit resultaat en dus op de centrale onderzoeksvraag. 
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Bijlage 1. Begeleidend schrijven en vragenlijst voor schoolleiders. 

Beste schooldirecteur, 

 

Bij deze brief treft u aan: 

 

• een gefrankeerde retourenvelop die u kunt gebruiken voor het retour zenden van de ingevulde 

vragenlijsten van uzelf en van de leerkrachten. 

• 1 vragenlijst voor uzelf 

• 10 vragenlijsten voor leerkrachten (als u meer leerkrachten hebt die deel willen nemen aan het 

onderzoek dan verzoek ik u vriendelijk zelf extra kopieën te maken) 

• 10 enveloppen voor de leerkrachten, zodat ze de ingevulde vragenlijst anoniem en afgesloten aan 

u kunnen retourneren 

 

De vragenlijst bestaat uit twee delen.  

 

In deel 1 van de vragenlijst vindt u 19 uitspraken die de visie van u als schooldirecteur kunnen meten. 

U wordt verzocht de uitspraken zo te scoren, zoals u ze vindt passen bij uw school en bij uzelf.  

 

In deel 2 van de vragenlijst vindt u 77 uitspraken die het gedrag van u als schooldirecteur kunnen 

meten. Alleen de betekenis van de letters A en de letter E zijn aangegeven. De andere scores liggen 

daar tussenin. Het is de bedoeling dat u bij elke uitspraak die letter kiest die volgens u het beste bij u 

past.  

 

Het is de bedoeling dat u de vragenlijst beantwoordt vanuit het volgende perspectief: 

 

Hoe vindt u dat u als schooldirecteur met medewerkers omgaat? 

 

Ook de leerkrachten vullen deze vragenlijst in. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Er wordt 

wel aan u gevraagd om de naam van de school in te vullen, zodat uw vragenlijst gekoppeld kan 

worden aan de vragenlijsten van de leerkrachten. 

 

Het beantwoorden van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten. 

Ik verzoek u vriendelijk de vragenlijst in te vullen met een blauwe of zwarte pen. 

 

Ik ontvang de vragenlijst graag uiterlijk donderdag 15 januari 2009 retour in de gefrankeerde 

retourenvelop samen met de tien (of meer) ingevulde vragenlijsten van de leerkrachten. 

 

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek dan kunt u via onderstaande contactgegevens contact 

met mij opnemen. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw deelname. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Sandra Loos. 

 

tel.: 040-2595337  
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Vragenlijst schooldirecteur 

Algemene vragen. 

Bij dit onderdeel vraag ik algemene achtergrondinformatie van u. 

Naam van de school:  

 

Wat is uw geslacht? (Aankruisen wat van toepassing is)      

0  mannelijk   

0  vrouwelijk 

 

Wat is uw leeftijd?                 

…………..jaar  

 

Hoeveel jaar bent u nu werkzaam in het basisonderwijs?    

………………. 

 

Wat is uw functie?(Aankruisen wat van toepassing is)   

0  directeur 

0  adjunct-directeur 

0  afdelingshoofd 

 

 

Ga door naar de volgende pagina 
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Deel 1 van de vragenlijst. 

 

Aan de hand van uitspraken in dit eerste deel van de vragenlijst wordt de visie van de schoolleider gemeten. 

 

Omcirkel het antwoord dat u van toepassing vindt op uzelf en uw school. 

 

                                   Oneens                          Eens 
 

1. In onze school hebben we een duidelijke visie op wat er wordt bedoeld met goed onderwijs.   A   B   C     D    E 

 

2. In onze school weten we wat er speelt op onderwijskundig gebied.        A   B   C     D    E 

 
3. In onze school hebben we kennis van onderwijskundige ontwikkelingen buiten de school.        A   B   C     D    E 

 

4. In onze school besteedt de directeur aandacht aan ideeën van leerkrachten over onderwijs.        A   B   C     D    E 

 

5. In onze school bespreken we met elkaar wat we met lessen willen bereiken.          A   B   C     D    E 

 

6. In onze school worden leerkrachten continu gemotiveerd om hun eigen onderwijspraktijk kritisch te overwegen. A   B   C     D    E 

 

7. In onze school wordt van leerkrachten verwacht dat ze nadenken over strategieën die ze inzetten tijdens lessituaties. A   B   C     D    E 

 
8. In onze school overwegen we onze gezamenlijke doelen kritisch.            A   B   C     D    E 

 

9. In onze school worden regelmatig nieuwe ideeën ingebracht.            A   B   C     D    E 

 

10. Als een leerkracht problemen heeft die het werk betreffen dan kan hij/zij op de schooldirecteur rekenen.  A   B   C     D    E 

 

11. De leerkracht heeft het gevoel dat de schooldirecteur vriendelijk en welwillend is ten opzichte van hem/haar. A   B   C     D    E 

 

12. De schooldirecteur heeft respect voor het werk dat de leerkrachten doen.          A   B   C     D    E 
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13. De schooldirecteur toont belangstelling in de leerkracht als persoon.           A   B   C     D    E 

 

14. De schooldirecteur neemt de onderwijskundige mening van de leerkrachten serieus.         A   B   C     D    E 

 

15. De schooldirecteur praat weinig over de dingen die goed gaan in de school.          A   B   C     D    E 

 
16. De schooldirecteur toont waardering voor het werk dat de leerkracht doet.          A   B   C     D    E 

 

17. De schooldirecteur waardeert het als leerkrachten initiatief nemen in de school.         A   B   C     D    E 

 

 

 

                              ?ooit                                                 Altijd 

18. In onze school is het lastig om financiële ondersteuning te krijgen voor nascholingsactiviteiten.       A   B   C     D    E 

 

19. De schooldirecteur creëert mogelijkheden voor leerkrachten om hun professionaliteit te ontwikkelen.  A   B   C     D    E 

 

20. In onze school hebben leerkrachten de mogelijkheid om nascholingsactiviteiten te doen tijdens werktijden.  A   B   C     D    E 

 

 

 

Ga verder naar deel 2 van de vragenlijst op de volgende pagina 
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Deel 2 van de vragenlijst  

 

Aan de hand van 77 uitspraken wordt het interpersoonlijk gedrag van u als schoolleider gemeten.  

 

Omcirkel het antwoord dat u van toepassing vindt op uzelf. 

                  ?ooit     Altijd 

 

1. De schooldirecteur besteedt zorg aan medewerkers met problemen.          A   B   C     D    E 

 

2. De schooldirecteur maakt duidelijk wat hij wil.        A   B   C     D    E 

 

3. De schooldirecteur is gemakkelijk van de wijs te brengen.      A   B   C     D    E 

 

4. De schooldirecteur heeft weinig vertrouwen in de kwaliteit van de medewerkers.   A   B   C     D    E 

 

5. De schooldirecteur wijst medewerkers op hun verantwoordelijkheid.     A   B   C     D    E 

 

6. De schooldirecteur vermijdt moeilijkheden.        A   B   C     D    E 

 

7. De schooldirecteur heeft snel zijn kritiek klaar.        A   B   C     D    E 

 

8. Voor alles heb je de toestemming van de schooldirecteur nodig.     A   B   C     D    E 

 

9. Bij de schooldirecteur kun je gewoon binnenlopen.       A   B   C     D    E 

 

10. De schooldirecteur overziet wat er op school gebeurt.       A   B   C     D    E 

 

11. Als medewerkers iets willen, probeert de schooldirecteur mee te werken.    A   B   C     D    E 

 

12. De schooldirecteur laat medewerkers hun gang gaan.       A   B   C     D    E 
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13. De schooldirecteur maakt een sombere indruk.        A   B   C     D    E 

 

14. De schooldirecteur staat achter zijn medewerkers.       A   B   C     D    E 

 

15. De schooldirecteur is kortaf.          A   B   C     D    E 

 

16. De schooldirecteur is een stuwende kracht.        A   B   C     D    E 

 

17. De schooldirecteur vertrouwt medewerkers.        A   B   C     D    E 

 

18. De schooldirecteur neemt de tijd om naar je te luisteren.      A   B   C     D    E 

 

19. De schooldirecteur is karig met complimenten aan medewerkers.     A   B   C     D    E 

 

20. De schooldirecteur controleert alles en iedereen.       A   B   C     D    E 

 

21. De schooldirecteur toont belangstelling voor je werk.       A   B   C     D    E 

 

22. De schooldirecteur zoekt naar compromissen.        A   B   C     D    E 

 

23. De schooldirecteur vraagt medewerkers naar hun mening.      A   B   C     D    E 

 

24. De schooldirecteur is onvindbaar.         A   B   C     D    E 

 

25. De schooldirecteur roept weerstand op.         A   B   C     D    E 

 

26. De schooldirecteur heeft informeel contact met medewerkers.      A   B   C     D    E 

 

27. De schooldirecteur ontloopt zijn verantwoordelijkheid.       A   B   C     D    E 
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28. De schooldirecteur speelt medewerkers tegen elkaar uit.      A   B   C     D    E 

 

29. De schooldirecteur spreekt zijn waardering uit.        A   B   C     D    E 

 

30. De schooldirecteur stelt zich kwetsbaar op.        A   B   C     D    E 

 

31. De schooldirecteur beoordeelt medewerkers snel negatief.      A   B   C     D    E 

 

32. De schooldirecteur drukt zijn eigen ideeën door.       A   B   C     D    E 

 

33. De schooldirecteur neemt zijn verantwoordelijkheid.       A   B   C     D    E 

 

34. De schooldirecteur loopt langs je heen zonder te groeten.      A   B   C     D    E 

 

35. Met de schooldirecteur raak je gemakkelijk in conflict.       A   B   C     D    E 

 

36. De schooldirecteur ziet overal de nadelen van.        A   B   C     D    E 

 

37. Als je problemen hebt kun je bij de schooldirecteur terecht.      A   B   C     D    E 

 

 

           ?iet                Heel erg 

 

38. De schooldirecteur is snel geïrriteerd.         A   B   C     D    E 

 

39. De schooldirecteur heeft begrip voor afwijkende opvattingen.      A   B   C     D    E 

 

40. De schooldirecteur laat zich door medewerkers beïnvloeden.      A   B   C     D    E 

 

41. De schooldirecteur is afwachtend.         A   B   C     D    E 
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42. De schooldirecteur treedt slap op.         A   B   C     D    E 

 

43. De schooldirecteur laat zich laatdunkend uit over zijn medewerkers.     A   B   C     D    E 

 

44. De schooldirecteur maakt sarcastische opmerkingen.       A   B   C     D    E 

 

45. De schooldirecteur kijkt op medewerkers neer.        A   B   C     D    E 

 

46. De schooldirecteur is geduldig.          A   B   C     D    E 

 

47. De schooldirecteur kan goed delegeren.         A   B   C     D    E 

 

48. De schooldirecteur heeft weinig in te brengen.        A   B   C     D    E 

 

49. De schooldirecteur stelt hoge eisen aan medewerkers.       A   B   C     D    E 

 

50. De schooldirecteur weet de school goed naar buiten toe te representeren.    A   B   C     D    E 

 

51. De schooldirecteur draagt bij aan een plezierige werksfeer op school.     A   B   C     D    E 

 

52. De schooldirecteur is chaotisch.          A   B   C     D    E 

 

53. De schooldirecteur is onverdraagzaam.         A   B   C     D    E 

 

54. De schooldirecteur is deskundig.          A   B   C     D    E 

 

55. De schooldirecteur is achterdochtig.         A   B   C     D    E 

 

 

Ga door naar de volgende pagina 

 

 



 42 

56. De schooldirecteur is moeilijk benaderbaar.        A   B   C     D    E 

 

57. De schooldirecteur is cynisch.          A   B   C     D    E 

 

58. De schooldirecteur houdt je klein.         A   B   C     D    E 

 

59. De schooldirecteur kan goed organiseren.        A   B   C     D    E 

 

60. De schooldirecteur houdt rekening met wat er onder medewerkers leeft.    A   B   C     D    E 

 

61. De schooldirecteur laat medewerkers vrij in hun manier van werken.     A   B   C     D    E 

 

62. De schooldirecteur is kritisch.          A   B   C     D    E 

 

63. De schooldirecteur is tactvol.          A   B   C     D    E 

 

64. De schooldirecteur uit zich moeilijk.         A   B   C     D    E 

 

65. De schooldirecteur is assertief.          A   B   C     D    E 

 

66. De schooldirecteur is inspirerend.         A   B   C     D    E 

 

67. Medewerkers laten zich weinig gelegen liggen aan wat de schooldirecteur vindt.   A   B   C     D    E 

 

68. De schooldirecteur is star.          A   B   C     D    E 

 

69. De schooldirecteur maakt een uitgebluste indruk.       A   B   C     D    E 

 

70. De schooldirecteur geeft moeilijk toestemming voor iets.      A   B   C     D    E 
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                    Geen     Zeer veel 

 

71. De schooldirecteur heeft gezag.          A   B   C     D    E 

 

72. De schooldirecteur geeft medewerkers ruimte.        A   B   C     D    E 

 

73. De schooldirecteur heeft gevoel voor humor.        A   B   C     D    E 

 

74. De schooldirecteur heeft visie.          A   B   C     D    E 

 

75. De schooldirecteur straalt rust uit.         A   B   C     D    E 

 

76. De schooldirecteur toont persoonlijke aandacht voor medewerkers.     A   B   C     D    E 

 

77. De schooldirecteur geeft medewerkers eigen verantwoordelijkheid.     A   B   C     D    E 

 

 

 

Einde van de vragenlijst 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen. 

 

Ik zie alle ingevulde vragenlijsten graag uiterlijk 15 januari 2009 retour. 
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