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Kunstenaars werken vanuit het nu met als doel om iets
nieuws te creëren. Goede kunst is zelden de uitkomst
van een voorspelbaar, beheerst proces. Tegelijkertijd
hebben kunstenaars een idee, een visie die ze willen
openbaren aan anderen om de wereld hun boodschap
over te brengen. Kunst ontstaat, motiveert, raakt en
leidt tot discussie. Vaak is kunst vernieuwend en
uitdagend, brekend met bestaande wetten en vaste
cultuurpatronen, en confronterend. Het maakt
zichtbaar wat er is of kan zijn. Soms wordt kunst
aanbeden en soms verafschuwd of allebei. 

Kunst gaat niet alleen over het overbrengen van een
visie en wereldbeeld. Het raakt tegelijkertijd emoties,
waarden, drijfveren, voorkeuren en gevoeligheden.
Mensen worden er door geraakt en de meningen
verschillen. 

Kunst is hiermee een mooie metafoor voor de rol van
schoolleiders als het gaat om vernieuwen, inspireren,
transformeren en anticiperen in het onderwijs. We
leven in een complexe tijd met veel nieuwe
technologieën en inzichten en mede daardoor een
voortdurende veranderende visie op leren en
ontwikkelen, op leerlingen en onderwijs, op
samenwerking en communicatie en op leiderschap en
sturing. 

Onderwijsleiders zijn verantwoordelijk voor deze
vernieuwing en hebben een scharnierfunctie om vanuit
hun visie en innerlijke waarden de verbinding te maken
met de uitvoering zodat de ontwikkeling daadwerkelijk
vorm gaat krijgen. 

Wie ben ik als kunstenaar en wat kenmerkt mij? 
Hoe maak ik zichtbaar en tastbaar wat ik in mijn
hoofd heb?
Waar moet mijn kunst toe leiden en hoe faciliteer ik
die transformatie?
Wat is de impact van mijn kunstwerk en hoe
kanaliseer ik de emoties en beweging die ik
teweegbreng?
Hoe versterk ik mijn kunstenaarschap?

Kunstenaars hebben soms de positie van visionair en
baanbrekend, maar ook van tegendraads en eenzelvig
en worden niet altijd verstaan. Echter, als bestuurder
of schoolleider gaat de ongeremde vrijheid van de
kunst niet op. Er moeten ook doelen behaald worden
en concrete stappen worden gezet naar de toekomst. 

Dat vraagt om sterk leiderschap waarin het de kunst is
om vanuit creativiteit, bevlogenheid, verwondering en
sturing de bestaande orde en vaste patronen te
doorbreken. Om vanuit verbeelding en verbinding
mensen en organisaties te transformeren en te blijven
verwonderen wat zichtbaar wordt en om versterking
vraagt. Kunst gaat over de bovenstroom: wat je
concreet ziet en uitbeeldt én over de onderstroom:
wat je beroert en teweegbrengt. 

Bovendien hebben schoolleiders de taak om complexe
beslissingen te nemen. Dan is verbeeldingskracht
nodig om een heldere strategie te ontwikkelen.
Daarnaast moet een leider zijn aanpak óók kunnen
overdragen. Niet met een schema in een
powerpointpresentatie, maar juist met een inspirerend
verhaal. Liefst met een sterke metafoor. Dan bied je
jouw mensen de mogelijkheid zich te identificeren met
de missie en strategie van de organisatie. Dat is sterk
leiderschap.

Leiders kunnen van kunstenaars en kunst leren:

EEN SCHOOL LEIDEN IS

EEN KUNST

Heleen Siebert -
''Weerbare en wendbare school-
organisaties draaien op teams die
vanuit tandemkracht snel vooruitkomen,
de juiste richting kiezen, elkaars kracht
benutten en - ook bij tegenwind -
vooruit komen.''



Wat is belangrijk om hier te delen?
Wat is je persoonlijke kracht als het gaat om een nieuwe visie te implementeren?
Wat is je persoonlijke uitdaging als het gaat om een nieuwe visie te implementeren?
Wat hoop je in deze reis te ontdekken om je leiderschap te versterken?

Wat is belangrijk om hier te delen?
Welk veranderproces heb jij (ooit) als heel prettig ervaren en hoe komt dat?
Welk veranderproces heb jij (ooit) als heel vervelend ervaren en hoe komt dat?
Welke invloed heeft dit op jouw huidige leiderschap?

Wat is belangrijk om hier te delen?
Hoe zie je jouw taak/rol bij het sturen op de toekomstvisie?
Hoe zie je de rol/taak van je team als het gaat om het aansturen van veranderprocessen?
Naar welke verbetering ben je op zoek en wanneer reis je tevreden terug?

Taal van de kunst (inspireren, creativiteit, uniciteit, eigenheid, publiek raken) vs. taal van de machine
(input, throughput, output, standaardisatie, procesoptimalisering, efficiëntie, foutenreductie).
Teamcontact in samenwerking.
Hoe helder is mijn visie voor mijzelf?
Hoe helder is dit kunstwerk voor mijn team: zelfde beeld, motiveren, meedenken, afstemmen?
Perceptie, hebben de mensen die het moeten doen, die ermee moeten werken hetzelfde beeld als ik? 
Kunst = kwetsbaarheid bij het naar buiten treden + kwetsbaarheid bij de uitvoerders: stel een eerlijke
vraag aan je team.
Waarden, rituelen, voorbeeldgedrag, informele communicatie. 
Persoonlijke fascinatie en kritische reflectie op beoordelingskaders.
Heb ik de materialen en de middelen? 
Beleid en visie schrijven vs. verbeeldingskracht is noodzakelijk om baanbrekende dingen te durven
doen. 
Zijn taken en rollen helder en kloppen die, bij wat er al is, wat er gevraagd wordt?

BLOK 2: INRICHTEN VAN JOUW KLEURENPALET 

BLOK 1: UITZOEKEN VAN DE JUISTE PENSELEN 
Doel: Netwerken / opstarten en landen in de groep /
delen en horen / zelfreflectie / activeren leervraag

DAG 1

Locatie: Thalys

Doel: Bovenstroom / visie / verbeelding Locatie: Provinces Opera



BLOK 3: OPSTELLEN VAN DE EZEL IN HET ATELIER

Systeem: alles beweegt als ik kunst wil maken.
Hoe valt deze verandering binnen onze cultuur en structuur/huidige tijdsgeest?
In hoeverre verstoort deze verandering de orde?
Medewerkers gaan pas veranderen als de pijn of het belang groot genoeg is, wat is hun Why?
Heb je een atelier waarin geknoeid mag worden, fouten maken, inspirerende/nieuwe omgeving?
Passen het gemeenschappelijk doel en de persoonlijke doelen bij elkaar?
Past het bij de cultuur, de organisatie en de situatie waarin we NU zitten?
Waardoor ontstaat weerstand: ben je de koning(in) of de kunstenaar?
Sabotagegedrag.
Waterlijn laten zakken en Harry benutten.
Festival der verongelijkten, behoefte aan geroddel en hoe kader je dat? 
Hoe zorg je dat je de doelen behaalt?

BLOK 4: AFKIJKEN BIJ ANDERE SCHILDERS

Hoe nemen de performances je mee in hun reis? Worden hun doelen helder en welke technieken
gebruiken zij om je daarin te inspireren?
Wat is jouw perspectief, merkte je ergens weerstand bij jezelf, welke gewoontes moest je loslaten? 
Wat was hun strategie: improviseren of strakke sturing, publiek betrokken, talenten benut?
Welke metafoor kun je benutten voor jouw ontwikkelvraagstuk? 

Doel: Onderstroom / weerstand / verbinden Locatie: Provinces Opera

Doel: Inspireren / out of the box denken / metaforen
benutten

Locatie: LIDO DE PARIS (Dinnershow)



Hoe breng ik ze van A naar B?
Hoe schaaf ik bij/feedback/wijsheid onder de sabotagelijn, teamgif en verwarrende communicatie?
Wat gebeurt er als een ander in jouw werk treedt, het overneemt en het naar zijn of haar hand zet,
rolduidelijkheid en loslaten?
Benutten van het teamsysteem: informele leiders, early adapters, Harry’s, welke kunstenaars nodig?
Mentale constructen die anderen/jou tegenhouden.
Situationeel leidinggeven: instructie, begeleiding, coachen, delegeren.
Hoe is je schoolvisie op het leren van kinderen en is dat synchroon met je teamontwikkeling?
Reageren op weerstand.
Waar kun jij beginnen met de verbinding te maken en transparante communicatie?
Voor 'kunst' is lanterfanten of rotzooi nodig, niet weten, toeval, onzekerheid, tasten, klooien en prutsen
essentieel. 

Welke 'kunstenaar' ben ik en welke kunst spreekt me aan?
Welke ambachten heb ik te ontwikkelen om deze kunst vorm te geven?
Waar ben ik de zonderling/de Harry/wat heb ik te doen?
Wat is mijn achilleshiel als schoolleider en welke dramarol pak ik dan?
Wat is mijn secret-rol die ik speel en welke secret-rol versterkt mijn leiderschap?
Ken je thematieken, wat drijft mij als kunstenaar? Hoe leef ik het voor? Durf ik rommel te accepteren
en uit mijn comfortzone te stappen? Welke gekte heb ik als kunstenaar?
Loopt schoolvisie t.a.v. leren/ontwikkelen synchroon met leiderschapsvisie en teamontwikkeling?
Wat is mijn kunstwerk dat gezien wordt?
Welke kunstenaarsrol pak ik? 

BLOK 5: BEWEGEN OVER HET DOEK

DAG 2

BLOK 6: AANBRENGEN VAN MEERDERE LAGEN

Doel: Sturing / transformatie Locatie: Provinces Opera

Doel: Verwonderen Locatie: Provinces Opera



Wat spreekt mij aan, waarom én waarom zouden anderen dit helemaal niets vinden?
Wat spreek mij niet aan, waarom niet én waarom zouden anderen dit prachtig kunnen vinden?
Opdracht en vrijheid: schoolleiders ervaren vaak spanning tussen taakstellingen enerzijds en
professionele ruimte en vrijheid anderzijds. Zie je dat in de kunst terug? 
Welk kunstwerk wordt jouw metafoor om je team te motiveren, inspireren en duiden van wat je wil?

Wat heb ik opgehaald, welke souvenirs en kunstschatten neem ik mee?
Welk kunstwerk ga ik creëren en hoe kan ik de opgedane kunst gebruiken als metafoor?
Wat is mijn dilemma? 
Collegiaal advies van meesters in de kunst. 
Actieplan.

Heleen Siebert  -
''De studiereis is intensief. We nemen samen
(letterlijk) afstand van de schoolorganisatie en
genieten van een uniek programma gericht op
sterk leiderschap. Het programma zit vol inhoud,
inspiratie, beleving en ruimte om te netwerken,
zodat hetgeen u leert ook echt blijft beklijven!''

BLOK 7: FINISHING TOUCH

BLOK 8: TROTS PRESENTEREN VAN UW 'SCHILDERIJ'

Doel: Inspireren / motiveren / metaforen benutten Locatie: Louvre (Museum)

Doel: Reflectie Locatie: Thalys



Tweedaagse leergang 

Vervoer met Thalys 

Hotelovernachting

Dinershow

Volledige catering

Bezoek aan het Louvre Museum (incl. gids)

STERK LEIDERSCHAP

(AMSTERDAM – PARIJS, PARIJS – AMSTERDAM)
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