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Focus ‘Systeemgericht’: 
- Teamsamenwerking
- Leiderschap
- Coaching



1. Menselijke reacties op crisis
2. Zorg voor ‘self-containment’ 
3. Werken aan ‘team-containment’ 

OPBOUW WEBINAR

Heb je vragen? 
Zet ze in de CHAT. 



IN DE BAN VAN CORONA: HOE LANG NOG?

“Mensen, het is zover, de scholen gaan weer open!” 



Systeemgericht Leiderschap & 
Samenwerken:

• Focus op geheel: niets staat los van elkaar, 
zie de samenhang van de delen 

• Wat gebeurt er in ‘tussen’: 
zie gedrag-in-relatie, niet alleen de ‘poppetjes’

• Gedrag wordt voor groot deel bepaald door de 
context

• Niets is dan alleen maar ‘persoonlijk’ 



“We staan continu aan”

DEEL 1: MENSELIJKE 
REACTIES OP CRISIS



ONDERTUSSEN IN ONS BREIN

Corona-crisis 

=

plotselinge, 
disruptieve 
verandering

behoefte aan contact 



OVERLEVINGSREACTIES

• Niet kunnen stoppen met denken / doen
• Piekeren, zorgelijke gedachten 
• Prikkelbaar, uitbarstingen
• Depressieve gevoelens
• ‘Hamsteren’  (= doen wat de anderen doen )
• Fysieke klachten (slecht slapen, te veel/weinig 

eten, spanning) 
• Doodmoe aan einde van de dag

Welke reacties herken jij? 
Andere reacties?

Zet in de CHAT



Menselijke systemen overleven, 
ontwikkelen en transformeren 
door integreren van verschillen. 

Wij houden dynamisch evenwicht 
tussen stabiliteit en ontwikkeling. 
Dit doen we door het 
mechanisme SPLITSEN. 

DYNAMISCH EVENWICHT



MANAGEN VAN (TE GROTE) VERSCHILLEN

NABIJ

ONDER

Nabij: (te) open 
voor alle emoties; 
delen, zorg 
voor/om anderen

Veraf: afgesloten, 
op onszelf, eigen 
gang gaan, weinig 
uitreiken

Boven: alles ‘in control’, invloed (over)nemen; 
redden, fixen, bewaken, hard werken

Onder: alles uit handen geven; 
invloed (weg)geven; afwachten tot de 
anderen iets doen, kijken naar leiding

INTIMITEIT

M
ACHT



“Zet eerst je eigen 
zuurstofmasker op!”

DEEL 2: ZORG VOOR 
SELF-CONTAINMENT



“Schoolleider schiet in de 
bovenrol!”
Redder/ fixer, in de actie 
schieten, overnemen,  
positief blijven,…

UIT BALANS



• Overnemen, redden, beslissen wat goed is voor de ander(en)
• Invullen hoe de ander zich voelt of wat zij denkt
• Ongevraagd adviseren of oplossen
• Gaan regelen zonder overleg
• Vermijden om directe, of pijnlijke vragen te stellen 
• Emotie vermijden
• Sussen, positief ombuigen: ‘alles komt wel goed’

VALKUILEN



ACTUEEL IN ONDERWIJS

Recente poll Platform PO in actie 
• 75% van ruim 5000 respondenten ervaart 'andere vorm van 

werkdruk, niet goed te vergelijken’ 
• 'meer werkdruk dan voorheen' (22%)
• en 'minder werkdruk dan voorheen' (3%).
• Honderden leraren geven aan moeilijk om te kunnen 

gaan met 'de hele dag aan staan'.



BRENG JE BREIN IN LIJN

VAN ‘CONTINU AAN’  
NAAR ‘EVEN UIT’ 

VAN REACTIEF NAAR 
CREATIEF HANDELENVAN SPECULEREN 

NAAR HIER-EN-NU

DENKEN + VOELEN 
STA NIET-WETEN 
TIJDELIJK TOE



Begeleide oefening om ‘stil te staan’ en contact te 
maken met jezelf in hier-en-nu

BREIN IN LIJN: CENTREREN

Reflectievraag: 
Wat ontdek je als je zo kijkt naar jouw rol als 
schoolleider? Kijkend naar je team ? 

(als je wilt, noteer dit in steekwoorden in de CHAT)



Stuur op de bovenstroom & 
Verbind in de onderstroom

DEEL 3: WERKEN AAN 
TEAM-CONTAINMENT



1) Sturen & verbinden op de bovenstroom:
Biedt als (school)leider richting en structuur. 

LEIDERSCHAP & TEAM-CONTAINMENT

2) Sturen & verbinden op de onderstroom:
psychologische veiligheid, rationeel en emotioneel. 
Inclusieve communicatie.



BOVENSTROOM: WAT STAAT ONS TE DOEN?

DOEL???

CONTEXT

ROL

Doelen en rollen onduidelijk?
o Energie lekt weg of vliegt alle 

kanten op
o Ieder voor zich (persoonlijk) 

i.p.v. teamsamenwerking
o Taak niet uitgevoerd of met 

suboptimaal resultaat 

Energie =  gedrag ; gedachten en emoties



• Gezamenlijk verhaal (betekenis geven)
• Nieuwe overlegstructuur (ritme&rituelen)
• Breng overzicht in doelen&resultaten
• Bespreek rollen en verwachtingen 
• Beleg gedeeld leiderschap in team
• Erken dat alles steeds verandert/niets zeker is

BEINVLOEDEN VAN DE BOVENSTROOM



ONDERSTROOM: WAT LEEFT ER IN DE GROEP?

DOEL???

CONTEXT

ROL

Belemmerende gedachten en 
emoties? 
o Groep ervaart geen verbinding 

(met zichzelf of ander)
o Gevoel van onveiligheid, 

onzekerheid, afgescheiden, …
o Energie naar onbewuste 

(overlevings)doelen i.p.v. 
gezamenlijke doel/taak

Energie =  gedrag ; gedachten en emoties

Doel
Doel

Doel

Doel



• Werk aan teamgevoel: klimaat van gehoord worden, erbij 
horen, er niet alleen voor staan

• Maak ruimte voor ratio en emoties; samen verkennen van 
wat je denkt en ervaart (angst, frustraties, spanning, …)

• Pas inclusieve teamcommunicatie toe

BEINVLOEDEN VAN DE ONDERSTROOM
Hoe creëer je psychologische veiligheid in je team?





1. DOE REGELMATIG CHECK-INS: hoe gaat het echt met je – maak ruimte. Bepaal met je 
team hoe het vorm te geven , vraag wat ze nodig hebben. 

2. MAAK SPELREGELS met elkaar: bv als je elkaar minder ziet – neem actief contact op als je 
de lg of de ander nodig hebt, reik actiever uit. 

3. GEBRUIK WERVORMEN: ze helpen de dynamiek van boven/onder,  in/uitsluiting te 
doorbreken. Bv beurt doorgeven, in kleine groepjes zoomen etc

4. SLUIT AAN:  laat je team inhoud en het hart van de emotie samenvatten tot de ander 
zich echt gehoord voelt. Laat checken bij de ander: klopt dat? 
Emoties en ervaringen willen met name gedeeld en gehoord worden.

5. BOUW VOORT OP OVEREENKOMSTEN(we sluiten voor verschil)
Vraag: Wie herkent dit
OF : laten we voortbouwen op elkaar, sluit aan op iets dat je herkent.

6. BEN ER, luister, los niet louter op.

INCLUSIEVE TEAMCOMMUNICATIE



SPREEK SPELREGELS AF: 
1. Popcorn style: je spreekt wanneer jij wilt (net 

als popcorn ‘popt’ als het heet is)
2. Als de ander spreekt, luisteren we 

geen discussie
3. Luister oprecht, deel oprecht
4. Start met een passende check-in vraag, die 

aansluit bij je doel en wat het team helpt

UITGELICHT: TIPS VOOR CHECK-IN



• Welke vraag leeft momenteel in jou?

• Wat zijn je JA’s vandaag en wat zijn je NEE’s?

• Welk weertype is het aan jouw binnenkant?

• Wat heb jij vandaag het meeste nodig, en van wie?

• Wat is voor jou het belangrijkste agendapunt vandaag en waarom?

• Wat is voor jou een reden om niet in de vergadering te willen zijn?

• Wat had je gisteren willen zeggen, maar slikte je in?

• Wat heeft jou vandaag al verrast?

KRACHTIGE CHECK-IN VRAGEN



CONTEXT

ROL

Energie =  gedrag ; gedachten en emoties  

DOEL

BOVEN EN ONDERSTROOM IN BALANS

Gezamenlijk 
containment = 
teamkracht; 
gericht werken 
aan doel/taak



• Wat is onze bijdrage aan / rol in de nieuwe maatschappij
• Welke mogelijkheden biedt dit voor het onderwijs?
• Welke rollen willen we veranderen in het speelveld?
• Wat van ‘het nieuwe normaal’ willen we behouden, wat niet?
• Wat ontdekt aan ‘onbekend’ talent in ons team?
• Wat is ons gelukt wat eerder niet lukte? Hoe komt dat?

HOE? Krachtenveld-analyse; gesprek over WHY; 
Ronde Tafel stakeholders

En nu: ONSZELF OPNIEUW UITVINDEN



Smaakt naar meer?

Actueel aanbod:

• Online leerteams (4-6 schoolleiders)
verdiepende sessies van 2 uur met 
gelijken op leiderschap & teaming.

• Online 1-op-1 coaching 
• Meld je aan bij AVS!





BIJLAGE 1: Systeemontwikkeling teams/organisaties

1. VLUCHTFASE ‘ ik - los zand’ 
• Ontwikkeldoel: realiteit zien & zich organiseren 
• Impliciet doel: alles het zelfde houden & op veilig spelen 

2. STRIJDFASE  ‘ik vs jij bondjes’ 
• Ontwikkeldoel: verschillen benutten, functionele relaties creëren, 

eigenaarschap team 
• Impliciet doel: verschillen bevechten (mijn manier), saboteren autoriteit 

& vermijden eigenaarschap. 

3. SAMENFASE ‘gesloten –wij vs zij team’ 
• Ontwikkeldoel: gebruik maken van kwaliteiten 
• Implicietdoel: persoonlijke voorkeur(en) t.k.v. het team of de organisatie 

4. WERKFASE ‘netwerk wij=zij team’ 
• Ontwikkeldoel: ontwikkelen emotionele intelligentie 
• Impliciet doel: ontkennen of overschatten complexiteit 



Menselijke systemen overleven, ontwikkelen  transformeren door 
herkennen en integreren van verschillen.
• Overleven : we sluiten onze grenzen, stabiliseren daarmee onszelf en ons 

beeld van de wereld. We vallen terug op oude ‘gewoontepatronen’ en 
overlevingsgedrag. Komen in teams makkelijk in polariteiten.

• Ontwikkelen: we zijn nieuwsgierig, blijven open in het niet weten en 
laten nieuwe informatie binnen, verkennen die

• Transformeren: we integreren de nieuwe informatie en wat er ontstaat in 
ons handelen. De wereld en wijzelf veranderen steeds een beetje. 

BIJLAGE 2: Systeemontwikkeling teams/organisaties
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