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Samenvatting
Om adequaat te kunnen reageren op de snel veranderende kennismaatschappij is
innovatief gedrag (IG) van leerkrachten belangrijk. Menselijk gedrag, waaronder IG, wordt
potentieel verklaard door attitude, subjectieve norm en self-efficacy, de proximale factoren
binnen het Integrated Model of behaviour Prediction (IMBP). Daarnaast zijn distale factoren,
zoals gespreid leiderschap (GL) gerelateerd aan IG. Het doel in huidig onderzoek was inzicht te
krijgen in de directe en indirecte relatie tussen de distale factor GL en IG, waarbij de proximale
factoren van het IMBP als potentiële mediatoren fungeren. De onderzoeksvraag luidde als
volgt: In hoeverre zijn de proximale factoren uit het IMBP mediërend in de relatie tussen GL
en IG van leerkrachten? Het onderzoek is uitgevoerd onder twee stichtingen voor primair
onderwijs met in totaal 381 leerkrachten. IG werd gemeten met een nieuwe vragenlijst en werd
ingevuld door 132 leerkrachten. Huidig onderzoek betrof een exploratief onderzoek met een
correlationeel design. De complexere relaties tussen de variabelen werden geanalyseerd
middels een procesanalyse waarmee mediatie door de proximale factoren attitude, subjectieve
norm en self-efficacy tussen GL en IG van leerkrachten aangetoond kon worden. Er is sprake
van partiële mediatie van GL via attitude en er zijn meerdere significante directe relaties tussen
self-efficacy en IG gevonden. Een opvallende bevinding is dat in huidig onderzoek de vier
nieuwe schalen van IG door verschillende factoren beïnvloed worden. Met huidig onderzoek
kunnen aanbevelingen worden gedaan aan bestuurders, directeuren en leerkrachten om IG te
ondersteunen, hetgeen kan bijdragen aan de onderwijsontwikkeling.

Keywords: innovatief gedrag, leerkrachten, gespreid leiderschap, proximale factoren, IMBP.
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Summary
To respond adequately to the rapidly changing knowledge society, innovative behaviour
(IB) of teachers is important. Human behaviour, including IB, is potentially explained by
attitude, subjective norm, and self-efficacy, which are the proximal factors within the
Integrated Model of behaviour Prediction (IMBP). In addition, distal factors are related to IB.
An example of a distal factor is distributed leadership (DL). The purpose of this research was
to understand the direct and indirect relationship between the distal factor DL and IB, with the
proximal factors of the IMBP acting as potential mediators. The corresponding research
question is: To what extent do the proximal factors from the IMBP mediate the relationship
between distributed leadership and innovative behaviour of teachers? The present study was an
exploratory research with a correlational design. IB was measured with a new questionnaire,
distributed to two school boards with a total of 381 teachers and completed by 132 teachers.
The more complex relationships between the variables were analysed using the process
analysis which allowed mediation by the proximal factors attitude, subjective norm and selfefficacy between DL and IB of teachers to be demonstrated. There is partial mediation (direct
and indirect) of DL through attitude and several significant direct relationships between selfefficacy and IB were found. A striking finding is that in current research the four new scales of
IB are influenced by different factors. With current research, recommendations can be made to
school supervisors, headmasters and teachers to support IB, which can contribute to
educational development.

Keywords: innovative behaviour, teachers, distributed leadership, proximal factors, IMBP.
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De Relatie tussen Gespreid Leiderschap, Proximale Factoren van het IMBP en
Innovatief Gedrag van Leraren in het Basisonderwijs
1. Inleiding
Het is belangrijk dat leerkrachten in scholen innovatief gedrag (IG) vertonen om
maatschappelijke, technologische en educatieve uitdagingen het hoofd te bieden (Klaeijsen et
al., 2018). Recent rapporteerde de onderwijsinspectie dat er op (basis)scholen niet altijd
verantwoord wordt geïnnoveerd (Onderwijsinspectie, 2019). Wellicht komt dit doordat het
meestal opgelegde innovaties betreft die niet worden geïnitieerd vanuit leerkrachten(teams)
zelf, terwijl uit onderzoek blijkt dat IG niet kan worden opgelegd (Kessels, 2001; Vermeulen,
2016). IG wordt in huidig onderzoek gedefinieerd als ‘door leerkrachten zelf geïnitieerd gedrag
waarbij ideeën worden gegenereerd, gepromoot en gerealiseerd’ (De Jong & Den Hartog, 2010;
Janssen, 2000; Thurlings et al., 2015). Binnen deze definitie valt ook het gebruik van digitale
leermiddelen, dat wordt gezien als een specifieke vorm van IG (Thurlings et al. 2015).
Onderzoek naar IG van leerkrachten is relevant omdat vernieuwingen in scholen mede worden
bepaald door het IG van leerkrachten (Thurlings et al., 2015).
Om de ontwikkeling van IG bij leerkrachten te stimuleren, is het belangrijk om te
begrijpen welke factoren, op welke manier, gerelateerd zijn aan IG (Messmann & Mulder,
2012; Thurlings et al., 2015). Om inzicht te krijgen in zowel distale als proximale factoren, is
in huidig onderzoek het Integrated Model of Behaviour Prediction (IMBP; Fishbein, 2000)
gehanteerd. Het IMBP is een theoretisch model dat probeert te verklaren hoe drie proximale
factoren (attitude, subjectieve norm en self-efficacy) en distale factoren menselijk (innovatief)
gedrag beïnvloeden (Fishbein & Ajzen, 2010). Een relevante distale factor, gerelateerd aan IG
van leerkrachten, is de leiderschapsstijl binnen het team en de schoolorganisatie (De Jong &
Den Hartog, 2007; Scott & Bruce, 1994). De Vries en Glasbeek (2020) geven aan dat
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leiderschap een positieve invloed kan hebben op IG van leerkrachten, als leerkrachten en
leidinggevenden samen leiding geven aan het proces, gespreid leiderschap (GL) genoemd.
Ondanks dat IG van leerkrachten belangrijk lijkt voor de kwaliteit van het onderwijs in
onze kennismaatschappij, is er nog weinig onderzoek gedaan naar organisatorische factoren,
zoals leiderschap, die IG van leerkrachten beïnvloeden (Vermeulen et al, 2020). Volgens Aryee
et al. (2012) blijkt uit onderzoek dat de relatie tussen leiderschapsgedrag en het gedrag van
leerkrachten niet direct is, maar wordt gemedieerd door individuele leerkrachtfactoren. Het
doel van huidig onderzoek is dan ook inzicht te krijgen in de relatie tussen GL, proximale
factoren van het IMBP en IG bij leerkrachten. Met huidig onderzoek kunnen aanbevelingen
worden gedaan aan bestuurders, directeuren en leerkrachten om het IG van leerkrachten te
ondersteunen hetgeen bijdraagt aan de onderwijsontwikkeling.
1.1 Theoretische Kader
Innovatief Gedrag
Innovaties zijn afhankelijk van het gedrag van mensen wat maakt dat IG belangrijk is
voor een dynamische schoolorganisatie (Thurlings et al., 2015). Definities van IG zijn vaak en
divers beschreven binnen de onderzoeksliteratuur, wat het ingewikkelder maakt om deze met
elkaar te vergelijken (Robbers et al., 2019; Thurlings et al., 2015). De definitie van Janssen
(2003), gebaseerd op de definitie van Scott en Bruce (1994), is de meest gebruikte definitie
volgens het reviewonderzoek van Thurlings et al. (2015) en vormt dan ook deels de basis voor
de definitie van IG van huidig onderzoek. Janssen omschrijft IG als zelf geïnitieerd gedrag
bestaande uit drie fasen om de prestaties van de organisatie te stimuleren, te weten:
ideegeneratie, ideepromotie en ideerealisatie. Ideegeneratie is het doen van voorstellen en
creëren van ideeën voor producten of processen die nieuw, toepasbaar en potentieel nuttig zijn
om de waargenomen kansen te benaderen (Messmann & Mulder, 2012). Ideepromotie is het
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verspreiden van deze ideeën in de organisatie wat kan leiden tot nieuwe kansen in de school
(Dorenbosch et al., 2005). Ideerealisatie is het experimenteren met de ideeën en deze integreren
in de praktijk, waarbij innovatieve ideeën worden omgezet in nuttige toepassingen in de
praktijk (Bednall et al., 2018). IG kan worden gezien als een multidimensionaal, overkoepelend
construct dat alle gedragingen omvat waarmee werknemers kunnen bijdragen aan het
innovatieproces (De Jong en Hartog, 2007). Robbers et al. (2019) hebben in recent onderzoek
vier vormen van IG beschreven om daarmee de verschillende definities en operationalisaties
voor IG te specificeren (Tabel 1).
Een van de belangrijkste verschillen tussen deze definities is, dat IG vooral individueel
plaatsvindt of juist binnen een collectieve groep van een organisatie (Robbers et al., 2019).
Daarnaast kan IG van leerkrachten gezien worden als een geplande, bewuste handeling of als
gedrag dat spontaan ontstaat. Carmeli et al. (2006) geven een definitie van IG die specifiek de
initiatieven van individuele leerkrachten benadrukt, terwijl Scott en Bruce (1994) benoemen
dat IG in groepen en teams kan plaatsvinden om een product, dienst of proces te verbeteren.
West (1989) en West en Farr (1989) definiëren IG als het bewust creëren, introduceren en
toepassen van nieuwe ideeën om de kwaliteit van werkprestaties, de groep of de organisatie te
stimuleren. Deze laatste definitie benadrukt een bewust, gepland proces of doel, terwijl IG ook
ongepland of spontaan kan ontstaan. Een cruciaal component van IG volgens West (2002) is
dan ook de creativiteit of spontane IG, vaak sterk aanwezig in het begin van het
innovatieproces wanneer problemen of hiaten in de prestaties worden herkend en ideeën
gegenereerd worden in antwoord op een waargenomen behoefte aan innovatie.
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Tabel 1
Vormen van IG en hun definities
individueel

collectief

ongepland

autonoom IG: een individuele leerkracht
die spontaan, zonder planning nieuwe
ideeën genereert, promoot en realiseert
om moeilijke problemen in het werk of
de organisatie op te lossen

dialogisch IG: een groep leerkrachten die op
collectieve, ongeplande wijze collectieve
nieuwe ideeën genereert, promoot en realiseert
om moeilijke problemen in het werk of de
organisatie op te lossen

gepland

acquisitief IG: een individuele leerkracht
die op geplande, doelgerichte wijze
nieuwe ideeën genereert, promoot en
realiseert om moeilijke problemen in het
werk of de organisatie op te lossen

netwerkend IG: een groep leerkrachten die op
collectieve, geplande en doelgerichte wijze
nieuwe collectieve ideeën genereert, promoot
en realiseert om moeilijke problemen in het
werk of de organisatie op te lossen

Noot. Bron: Robbers et al., 2019

Garavan et al. (2015) en Robbers et al. (2019) onderscheiden binnen IG gepland versus
ongepland IG en individueel versus collectief uitgevoerd IG. Autonoom IG (individueel en
ongepland) is gebaseerd op het constructivisme waarbij de lerende zijn eigen kennis creëert. Bij
autonoom IG is heeft het proces een open einde omdat het de persoonlijke groei betreft van een
individu (Garavan et al., 2015). Persoonlijk initiatief, zelfstandigheid, volharding en creativiteit
zijn belangrijke elementen bij autonoom IG (Ponton et al., 2000). Acquisitief IG (individueel
en gepland) gaat daarentegen uit van een cognitivistische benadering en legt de nadruk op
doelgerichte, geplande leeractiviteiten die plaatsvinden volgens een vooraf bepaald, individueel
plan met een continu karakter. Dialogisch IG (collectief en ongepland) sluit aan bij de sociaal
constructivistische leertheorieën en vindt plaats door sociale participatie, rekening houdend met
de specifieke kenmerken en context (Ellsworth, 1988; Tempest & Starkey, 2004). Nieuwe
uitdagingen vereisen nieuwe manieren van denken, en ontwikkeling is daarom onverwacht en
onvoorspelbaar (Garavan et al., 2015). De laatste, netwerkend IG (collectief en gepland), vindt
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zijn oorsprong in de positivistische sociale wetenschap, waar organisaties worden beschouwd
als tastbare entiteiten die objectief kunnen worden beoordeeld (Garavan et al., 2015; Robbers et
al., 2019). Netwerkend IG concentreert zich op geplande, organisatorische en
interorganisatorische relaties, waarbij complete teams of organisaties onderwerp van
ontwikkeling zijn (Garavan et al., 2015). Een nieuw geconstrueerde vragenlijst van Robbers et
al. (2019) is gebaseerd op de bovenstaande definities.
Naast een eenduidige definitie is het belangrijk om te weten welke factoren gerelateerd
zijn aan IG van leerkrachten. Uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen leiderschap, een distale
factor, en IG van leerkrachten aanwezig is, maar versterkt wordt wanneer deze relatie
gemedieerd wordt door individuele leerkrachtfactoren (Klaeijsen et al., 2018; Vermeulen et al.,
2020). Onderzoek naar mediërende factoren wordt dan ook aanbevolen (Robbers et al., 2019;
Thurlings et al., 2015; Vermeulen, 2016). De relatie tussen de proximale factoren, de distale
factor gespreid leiderschap en IG is nog niet eerder onderzocht in een allesomvattend model.
Een voorbeeld van een dergelijk allesomvattend model is het IMBP waarin menselijk gedrag,
waaronder IG, potentieel wordt verklaard door attitude, subjectieve norm en self-efficacy, de
proximale factoren binnen het IMBP (Fishbein, 2000). Daarnaast zijn distale factoren
gerelateerd aan IG (Thurlings et al., 2015). In het IMBP zijn zowel de proximale als distale
factoren vertegenwoordigd, daarom wordt in dit onderzoek uitgegaan van het IMBP-model.
Het Integrative Model of Behaviour Prediction
Het IMBP-model is gebaseerd op de Theory of Reasoned Action (TRA) waarbij de
aanname geldt dat mensen in staat zijn om keuzes voor bepaald gedrag te beredeneren
(Fishbein & Yzer, 2003). Een tweede aanname is dat gedrag zelfgestuurd en bewust is (Kreijns
et al., 2013a). Het IMBP probeert te verklaren op welke manier individuele factoren, en
daarnaast de context, gerelateerd zijn aan menselijk gedrag (Fishbein & Ajzen, 2010). Intentie
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staat centraal in het IMBP en is een indicatie van de inspanning die iemand levert, om het
doelgedrag daadwerkelijk uit te voeren (Ajzen, 1991). Gedrag wordt via intenties voorspeld
door de individuele variabelen attitude, subjectieve norm en self-efficacy (Fishbein & Yzer,
2003). Deze drie individuele factoren worden bestempeld als proximale factoren vanwege hun
'korte afstand' tot gedrag (Kreijns et al., 2013b). Distale factoren staan in het IMBP-model
‘verder af’ van het gewenste gedrag en hun invloed op het gewenste gedrag wordt gemedieerd
door de proximale factoren van het IMBP (Vermeulen et al., 2015). Distale factoren zijn
omgevingsfactoren waarvan de invloed op de gedragsintentie of het daadwerkelijke gedrag
wordt gemedieerd door de proximale factoren (Kreijns et al., 2013b).
Attitude is iemands algemene positieve of negatieve gevoel over het doelgedrag
(Fishbein & Yzer, 2003). Wanneer de proximale factor attitude positief is, dan versterkt dit de
intentie om het doelgedrag (in huidig onderzoek IG) daadwerkelijk uit te voeren (Kreijns et al.,
2014; Thurlings et al., 2015)). Attitude komt voort uit het afwegen van voor- en nadelen, ook
wel de uitkomstoverwegingen genoemd (Francis et al., 2004). Sellars (in Thurlings et al., 2015)
geeft aan dat een professionele houding noodzakelijk is voor professionele verandering van
leraren, waarbij Thurlings et al. opmerken dat verandering van leerkrachten sterke parallellen
heeft met IG. De tweede factor, subjectieve norm, verwijst naar de sociale druk die een persoon
ervaart, gerelateerd aan het doelgedrag. Dit wordt gemeten door te vragen wat belangrijke
anderen, bijvoorbeeld collega’s of de leidinggevende, zouden vinden van het doelgedrag
(Ajzen, 1991). Uit eerder onderzoek blijkt dat subjectieve norm significant is, maar slechts een
zeer kleine relatie vertoont met IG van leerkrachten en minder sterk relateert dan attitude en
self-efficacy (Kreijns et al., 2013a; Vermeulen et al., 2014). De laatste factor, self-efficacy,
geeft aan hoe zelfverzekerd een persoon zich voelt over het kunnen uitvoeren van het
doelgedrag (Admiraal, et al., 2013; Bandura, 1994; Hsiao et al., 2011). Personen met een hoge
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mate van self-efficacy hebben meer kans op betere prestaties, een groter doorzettingsvermogen
en werken taakgerichter (Bandura, 1977). Uit onderzoek blijkt dat self-efficacy een goede
voorspeller is voor gewenst gedrag (Bandura, 1977) en zelfs een van de belangrijkste
individuele factoren is met een positief effect op IG (Klaeijsen et al., 2018; Thurlings et al,
2015). Door self-efficacy van leerkrachten te versterken kan IG gestimuleerd worden (Hsiao et
al., 2011).
Het IMBP is binnen het onderwijs tot op heden met name gebruikt om het gebruik van
digitale leermiddelen door leraren te verklaren (Kreijns et al., 2013a; Kreijns et al., 2013b;
Vermeulen et al., 2017). Kreijns et al. (2013a) beschrijven dat de proximale factoren attitude,
self-efficacy en subjectieve norm significant gerelateerd zijn aan IG van leerkrachten, wanneer
het betrekking heeft op het gebruik van digitale leermiddelen, maar dat dit een bescheiden
effect is. Thurlings et al. (2015) zien het gebruik van digitale leermiddelen door leerkrachten
als een specifieke vorm van IG. Bovendien is het gebruik van digitale leermiddelen vaak een
opgelegde innovatie hetgeen niet overeenkomt met de definitie van IG, die uitgaat van een zelf
geïnitieerd proces (Janssen, 2003; Thurlings et al., 2015). De onderzoeken waarbij het gebruik
van digitale leermiddelen als IG wordt beschouwd, zullen in huidig onderzoek met
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
De combinatie van distale factoren en proximale factoren, gerelateerd aan gedrag, komt
in het IMBP samen in één model. Omdat distale factoren gerelateerd zijn aan proximale
factoren, kunnen distale factoren aanwijzingen geven over de specifieke wijze waarop een
interventie moet worden ontworpen (Kreijns et al., 2013b). Leiderschap is volgens het IMBP
een distale factor die (indirect) gerelateerd is aan IG (Vermeulen et al., 2017). Het IMBP biedt
een allesomvattend model om IG te onderzoeken (Fishbein & Ajzen, 2010; Kreijns et al.
2013b; Thurlings et al., 2015). In huidig onderzoek wordt dan ook de relatie tussen GL, als
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specifieke vorm van leiderschap, IG en de proximale factoren van het IMBP onderzocht. GL
wordt in de volgende paragraaf toegelicht.
Gespreid Leiderschap
Een schoolleider die ondersteunt, stimuleert en faciliteert, heeft een positieve invloed
op IG van leerkrachten (Janssen, 2005; Pot et al., 2009). IG dat begint bij de leerkracht zelf,
lijkt meer potentieel te bieden, dan wanneer innovaties in het onderwijs vanuit een
leidinggevende, top-down, worden ingevoerd (Kuijpers et al., 2014). De Vries en Glasbeek
(2020) geven aan dat het een positieve invloed heeft op het IG van leerkrachten, als
leerkrachten en leidinggevenden samen leiding geven aan het proces. Deze stijl van
leidinggeven wordt gespreid leiderschap (GL) genoemd (De Vries & Glasbeek, 2020). GL
biedt leerkrachten de ruimte die nodig is om IG te vertonen (Evers, 2015) en gaat er vanuit dat
leiderschap een interactief en dynamisch proces is, waarbij verschillende mensen in
verschillende situaties leiding nemen (Hulsbos et al., 2012; Spillane, 2006). Iedereen in de
school heeft expertise, ervaring en talenten die binnen GL benut worden afhankelijk van het
thema of vraagstuk dat actueel is (Hulsbos & Van Langevelde, 2017). Leiderschap is dan ook
een eigenschap van de groep.
Claessen et al. (2020) beschrijven drie centrale kenmerken van GL: (a) invloed
verwerven, (b) invloed toekennen en (c) invloed afstemmen. Het eerste kenmerk, invloed
verwerven, houdt in dat iedereen leiderschap kan verwerven op basis van ervaring, expertise,
talenten en de kwaliteiten die op dat moment nodig zijn in de organisatie (Hulsbos & Van
Langevelde, 2017). Leiderschap verwerf je tijdens het samenwerken aan een vraagstuk en niet
omdat leiding gedelegeerd wordt (Hulsbos & Van Langevelde, 2017). Verwerven van
leiderschap kan alleen ontstaan wanneer anderen het leiderschap toekennen, een tweede
kenmerk van GL. Collega’s ondersteunen tijdelijk leiderschap op basis van de aanwezige en
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benodigde kennis passend in een bepaalde situatie (Claessen et al., 2020). Het is de kunst om in
de juiste situatie leiderschap aan de juiste persoon toe te kennen. Het derde kenmerk,
afstemming, verwijst naar het belang van de afstemming binnen het team over de activiteiten,
waarbij gezamenlijke doelen of ambities richtinggevend zijn (Thorpe et al., 2011). Bij GL is
die afstemming extra belangrijk omdat elke leerkracht invloed kan hebben op het werk, wat
kan leiden tot een onduidelijke richting (Hulsbos & Van Langevelde, 2017). Deze afstemming
wordt bereikt door een proces van wederzijdse beïnvloeding en een gedeelde visie over waar de
school naar toe gaat (Day et al., 2004; MacBeath, 2005). Het is afhankelijk van de situatie of
het onderwerp wie binnen GL leiding verwerft, leiding toekent of leiding gunt (Evers et al.,
2018). Dit geldt voor zowel de leidinggevende als de verschillende teamleden. GL gaat dan ook
uit van vertrouwen in leerkrachten hetgeen zichtbaar wordt in de wisselende verdeling van
leiderschapsinvloed over verschillende teamleden, afhankelijk van expertise en situatie (De
Vries & Glasbeek, 2020; Hoch, 2013; Marzano et al., 2010). Het geven van vertrouwen kan het
IG versterken (Ten Have et al., 2010; Hulsbos et al., 2012).
Hoewel er veel en divers onderzoek is gedaan naar de relatie tussen verticaal, formeel
en top-down leiderschap op IG, is er weinig onderzoek naar de relatie tussen GL en IG van
leerkrachten (Hoch, 2013). Chou et al. (2008) benoemen dat GL een leiderschapsvorm is die
kan bijdragen aan IG van leerkrachten. Er is binnen het onderwijs vooral onderzoek gedaan
naar de relatie tussen transformationeel leiderschap en IG (Bednall et al., 2018). Een
transformationeel leider stimuleert betrokkenheid en initiatief, waarbij beïnvloeding van leider
naar volger verloopt, maar wederkerige beïnvloeding en GL ontbreken (Hulsbos et al., 2012).
Uit onderzoek van Aryee et al. (2012) en Vermeulen et al. (2020) blijkt dat transformationeel
leiderschap nauwelijks direct gerelateerd is aan IG van leerkrachten, maar wel gerelateerd is
aan IG wanneer andere individuele leerkrachtfactoren als mediator worden toegevoegd.
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Vermeulen et al. (2017) ontdekten dat transformationeel leiderschap alleen een directe relatie
heeft met de proximale factor subjectieve norm bij het gebruik van digitale leermiddelen door
leerkrachten. Vermeulen et al. (2020) adviseren dan ook in de toekomst onderzoek te doen naar
leiderschap en de rol van mediërende leerkrachtfactoren op IG. In huidig onderzoek wordt dan
ook zowel de directe als indirecte relatie tussen GL en IG van leerkrachten, met de proximale
factoren van het IMBP als mediatoren, onderzocht.
1.2 Huidige Studie
IG is gerelateerd aan diverse factoren (Thurlings et al., 2015). Om organisaties
succesvol te laten zijn, is inzicht nodig in welke factoren IG beïnvloeden (Messmann &
Mulder, 2012). Om het IG van leerkrachten te stimuleren is er meer onderzoek nodig naar
factoren die IG, zowel direct als indirect, beïnvloeden (Thurlings et al., 2015). Vermeulen et al.
(2020) geven aan dat de relatie tussen leiderschap, een distale factor, en IG van leerkrachten
aanwezig is, maar versterkt wordt wanneer deze relatie gemedieerd wordt door individuele
leerkrachtfactoren. Er is nog weinig bekend over de relatie tussen de distale factor GL en IG
van leerkrachten (Hoch, 2013) in combinatie met de proximale factoren (IMBP). Naar
verwachting zullen de proximale factoren uit het IMBP een mediërende rol spelen in de relatie
tussen GL en IG. Het doel van huidig onderzoek is om inzicht te krijgen in de relatie tussen
GL, de proximale factoren van het IMBP en het IG van leerkrachten in het basisonderwijs. De
onderzoeksvraag luidt als volgt: In hoeverre zijn de proximale factoren uit het IMBP
(subjectieve norm, attitude en self-efficacy) mediërend in de relatie tussen gespreid leiderschap
en innovatief gedrag van leerkrachten?
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Vanuit het theoretisch kader worden de volgende hypotheses gesteld:
H1: GL en IG van leerkrachten zijn in huidig onderzoek positief en direct aan elkaar
gerelateerd.
H2: De proximale factoren van het IMBP zijn direct en positief gerelateerd aan IG.
H3: De relatie tussen GL en IG van leerkrachten met de proximale factoren als mediator wordt
positief gemedieerd door de proximale factoren van het IMBP-model.
Huidig onderzoek betrof een exploratief onderzoek met een correlationeel design,
waarbij de relatie tussen twee of meer variabelen werd onderzocht (Creswell, 2014). In huidig
onderzoek is de relatie onderzocht tussen de GL en IG van leerkrachten. De proximale
variabelen van het IMBP fungeerden in dit model als mediërende variabelen, ook wel
mediatoren genoemd. In Figuur 1 is het conceptueel model weergegeven, behorend bij de
onderzoeksvraag die in huidig onderzoek centraal staat. Hierbij gaat het om de vraag of er
sprake is van een directe relatie (H1) en een indirecte relatie (H2) tussen GL, IMBP en IG
waarbij de relatie tussen GL en IG verloopt via de proximale factoren van het IMBP.

Figuur 1
Conceptueel model gespreid leiderschap, proximale factoren van IMBP en innovatief gedrag

Noot. De onderbroken lijn (H3) geeft de indirecte relatie weer met het IMBP als mediator.
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2. Methode
2.1 Deelnemers
De participanten in huidig onderzoek zijn leerkrachten bij een stichting voor bijzonder
onderwijs in Noord-Holland met negen scholen en een stichting voor openbaar onderwijs in
Gelderland met 20 dorpsscholen. Onder de twee stichtingen vallen in totaal 29 basisscholen. Er
zijn zowel kleine dorpsscholen op het platteland met een leerlingenaantal kleiner dan 50, als
grote stadsscholen met een leerlingenaantal van 400-500 leerlingen. De geografische spreiding
zorgt voor variëteit in de schoolteams. In totaal werken binnen de twee stichtingen 381
leerkrachten, waarvan 93% vrouwelijke en 7% mannelijke leerkrachten. Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO, 2020) geeft aan dat er in Nederland 13% mannelijke leerkrachten in het
basisonderwijs werkzaam zijn, wat enigszins vergelijkbaar is met de twee stichtingen in huidig
onderzoek. De participanten werden benaderd via een mail en een nieuwsbericht in de digitale
nieuwsbrief (binnen de stichting) met informatiebrief en link naar de vragenlijst. Deelname
vond plaats op basis van vrijwilligheid. De vereiste steekproefgrootte is berekend met het
programma G*Power 3.1 (Faul et al., 2007). Voor deze powerberekening is een lineair multiple
regressie analyse gebruikt met een a priori berekening. Er is tweezijdig getest met 4
predictorvariabelen en een effectgrootte van .1. Het minimaal aantal benodigde respondenten
was 132 voor een voldoende grote steekproef om significante resultaten te vinden, wat
realistisch was gezien de 381 leerkrachten die benaderd werden.
2.2 Meetinstrumenten en Materialen
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van een survey met in
totaal 60 items, waarin leerkrachten werd gevraagd naar hun perceptie van GL, de proximale
factoren van IMBP en IG (zie Bijlage A).
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2.2.1 Innovatief Gedrag van Leerkrachten
IG werd gemeten met de nieuw ontwikkelde vragenlijst van Robbers et al. (2019) die
bestond uit 40 items, theoretisch verdeeld over 4 schalen (Bijlage A). De antwoorden werden
geregistreerd op een bipolaire 5-punts Likertschaal van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal
mee eens’. De items voldeden allemaal aan de assumpties van normaliteit waarbij is
gecontroleerd op scheefheid met een aanvaardbare waarde tussen -1 en +1 en kurtosis met een
waarde tussen -2 en +2 (George, 2011). De Kaiser-Meyer-Olkin test (KMO =.82) liet zien dat
het een adequate steekproef (>0.5) was om een principale-componentenanalyse (PCA) uit te
voeren (Field, 2018). Er werd gekozen voor een oblique rotatie, zodat correlaties tussen de
schalen mogelijk waren (Field, 2018). Op basis van het knikcriterium (Field, 2018) werden vier
schalen vastgesteld, die samen 62.56 % van de totale variantie verklaarden. Van de 40 items
werden vervolgens tien items verwijderd vanwege zwakke factorladingen (<.05; Hair et al.,
2010). De PCA leidde tot in totaal 30 items verdeeld over vier schalen: gepland innovatief
gedrag (IG1); collectieve ideepromotie (IG2); individuele ideepromotie (IG3) en tot slot
ongepland innovatief gedrag (IG4). Daarmee ontstond een discrepantie op basis van
verwachting (4 kwadranten gebaseerd op reviewstudie van Robbers et al., 2019) en de
werkelijke uitkomst van de PCA, wat passend is bij exploratief onderzoek. Gepland IG is het
bewust bedenken en toepassen van nieuwe ideeën en kan zowel individueel als collectief
worden geïnitieerd. Collectieve ideepromotie betreft het als team (collectief) promoten en
steunen van nieuwe ideeën buiten het eigen team. Individuele ideepromotie gaat over het
promoten en delen van nieuwe ideeën binnen het team door één persoon. Ongepland IG gaat
over het spontaan bedenken en toepassen van nieuwe ideeën binnen het onderwijs, zowel
individueel als collectief. Gepland IG was als enige schaal positief geladen, de overige schalen
laadden negatief. Het gevolg was dat, gezien de inhoud van de vragen, in huidig onderzoek de
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drie schalen met negatieve factorladingen in combinatie met negatieve effecten (β) een
positieve relatie weergeven. Tabel B1 geeft een overzicht van de items per nieuwe schaal.
2.2.2 De proximale factoren attitude, subjectieve norm en self-efficacy uit het IMBP
Attitude, subjectieve norm en self-efficacy werden gemeten middels enkele aangepaste
schalen uit de vragenlijst van Vermeulen et al. (2014). In totaal waren er 11 items verdeeld
over de drie schalen: attitude (α=.97), subjectieve norm (1 item) en self-efficacy (α=.94)
(Bijlage A). De antwoorden werden geregistreerd op een bipolaire 7-punts Likertschaal waarbij
per schaal de antwoordmogelijkheden varieerden. Attitude werd gemeten met zes items en de
antwoorden varieerden van -3 (overeenkomstig waardevol), 0 (neutraal) en +3 (overeenkomstig
waardeloos). Subjectieve norm werd gemeten met één item, de antwoorden varieerden van
‘absoluut geen druk’ versus ‘extreme druk’. De laatste schaal, self-efficacy, werd met vier
items gemeten, variërend van 'helemaal niet waar' tot 'helemaal waar'. De vragen binnen de
bestaande schalen werden enigszins aangepast zodat ze beter pasten bij het doelgedrag in
huidig onderzoek. De vragen 1, 2 en 6 uit de schaal attitude zijn gehercodeerd alvorens de
analyse heeft plaatsgevonden. Niet alle items voldeden aan de scheefheidscriteria van George
(2011). Omdat de steekproef in huidig onderzoek relatief klein is en het een bestaande
vragenlijst betreft die vaak gebruikt en gevalideerd is (Vermeulen et al., 2014), werden deze
drie items behouden en werd de PCA gefixeerd op 3 schalen. De KMO-test liet zien dat het een
adequate steekproef is om een PCA uit te voeren (KMO =.85). Item AT5 werd in de PCA
toegevoegd aan de schaal subjectieve norm en is verwijderd omdat dit afwijkt van de
oorspronkelijke indeling van de schalen in eerder onderzoek (Vermeulen, et al., 2014). Dit
leidde tot behoud van de drie schalen (Tabel B2): attitude, subjectieve norm en self-efficacy en
een gezamenlijke verklaarde variantie van 72.07%.
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2.2.3 Gespreid Leiderschap
GL werd gemeten middels de Distributed Leadership Scale (DLS) (Evers et al.,
submitted). De gevalideerde vragenlijst (Bijlage A) bevatte 9 items en is uni-dimensioneel
(over één schaal) verdeeld, waarin zowel verwerven, toekennen als afstemmen als 1 schaal
werden gemeten (α = .96). De antwoorden werden geregistreerd op een bipolaire 7-punts
Likertschaal van ‘helemaal niet van toepassing’ tot ‘helemaal van toepassing’. De vragenlijst
werd eerder gebruikt (Claessen et al., 2020), maar slechts met een kleine steekproef in zowel
basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Om inzicht te krijgen in de structuur van de huidige
dataset werd een PCA uitgevoerd. Na het controleren van de assumpties van normaliteit,
scheefheid en kurtosis, zijn vier items verwijderd. De KMO-test liet zien dat het een adequate
steekproef is om een PCA uit te voeren (KMO =.93). Op basis van het Kaiser’s criterium,
(eigenwaarde >1; Field, 2018), is één schaal vastgesteld met vijf items en een verklaarde
variantie van 78,96% (Tabel B3). De interne consistentie tussen de items is met de ingekorte
vragenlijst nog steeds goed te noemen (Tabel 2).
2.3 Procedure
De vragenlijst werd in een pilotgroep getest om de tijdsduur en eventuele onduidelijkheden
vast te stellen. Hiervoor werden vijf (ex)leerkrachten van 2 schoolbesturen benaderd door de
onderzoeker binnen de eigen stichting. De bestuurder had een toestemmingsverklaring
ondertekend om de leerkrachten binnen de stichting te benaderen. De vragenlijst werd
aangepast op basis van de bevindingen en afgenomen middels een online enquête, opgesteld in
LimeSurvey. Op de vragenlijst gaven de leerkrachten zelf toestemming door akkoord te gaan
met verklaringen zoals: ‘Ik geef toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor
huidig wetenschappelijk onderzoek’. Voordat de participant de vragenlijst daadwerkelijk
invulde, werd gevraagd te bevestigen dat hij/zij bovenstaande informatie had gelezen en
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Tabel 2
Items, Cronbach’s alpha, gemiddelde schaalscores, eigenwaarde, verklaarde en cumulatieve
variantie van IG, IMBP en GL in huidig onderzoek (n=132)
Schalen

Voorbeelditem

IG
gepland IG
collectieve IP
individuele IP
ongepland IG

IMBP
Attitude
Self-efficacy
Subjectieve
norm

GL
GL

Als team passen we bewust nieuwe ideeën toe
die goed zijn voor de organisatie (IR8)
Als team promoten we bewust nieuwe ideeën bij
collega’s buiten het team (IP8).
Ik deel spontaan nieuwe ideeën met collega’s.
(IP1)
Ik krijg spontaan nieuwe ideeën die goed zijn
voor de organisatie (IG5)

Voor mij is innovatief gedrag tijdens mijn werk
als leerkracht [saai - leuk] (AT4)
Ik ben tevreden met mijn innovatief gedrag in
mijn werk (SE2)
Alles in aanmerking genomen, in welke mate
ondervindt u sociale druk vanuit uw
schoolleider, teamleider, collega’s, de
organisatie, etc. om uw werk uit te voeren? (SN)

In mijn team zijn een ieders taken helder (LS2)

n items

α

M

Eigenwaarde

R2
(%)

Cumulatieve
R2 (%)

30
9

.887

3.83

10.36

34.54

34.54

6

.941

2.75

3.51

11.70

46.23

6

.893

3.81

2.57

8.55

54.79

9

.887

3.25

2.33

7.78

62.56

10
5

.880

6.20

5.11

51.14

51.14

4

.915

5.23

1.65

16.53

67.67

1

-

-

.96

9.59

77.25

5
5

.938

5.06

4.03

80.69

80.69

akkoord was met de deelname: “Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt
deel te nemen aan het onderzoek, tekent u dit toestemmingsformulier hieronder door de datum
van vandaag in te voeren”. Voordat de link naar de definitieve vragenlijst werd uitgezet, is het
onderzoek binnen de stichting drie keer aangekondigd middels korte nieuwsberichten.
Nadat de commissie Ethische Toetsing Onderzoek (cETO) toestemming had gegeven
voor huidig onderzoek werd de vragenlijst uitgezet binnen de stichting. De vragenlijst met
informatiebrief (Bijlage A) werd middels een link in een nieuwsbericht gedeeld en tevens per
e-mail met directeuren en leerkrachten. Leerkrachten konden de vragenlijst maken op een eigen
gekozen tijd en locatie. Aan het begin van de vragenlijst werd het doel van het onderzoek en
een korte praktische uitleg over de vragenlijst beschreven. Op de vragenlijst werden vervolgens
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enkele demografische gegevens gevraagd, zoals geslacht en aantal jaren werkervaring (Tabel
A1). Daarna konden de vragen van het onderzoek beantwoord worden. Het invullen duurde
ongeveer 15-20 minuten. Na een week en na twee weken werd een herinneringsmail verstuurd
naar de directeuren en leerkrachten. In totaal hadden de leerkrachten drie weken de tijd om de
vragenlijst in te vullen. De verkregen data werden tijdens het onderzoek bewaard en gedurende
10 jaar op de SURFdrive van de Open Universiteit en daarna opgeslagen op de beveiligde Tschijf van de Open Universiteit. De data zijn direct na sluiten van de vragenlijst
gepseudonimiseerd, zodat de gegevens niet naar personen te herleiden waren. Om een hogere
respons te bewerkstelligen werd samengewerkt met medestudent Maud Goedemans voor een
gezamenlijke dataverzameling. De onderzoeksvragen waren echter verschillend en daarmee
werden het twee aparte onderzoeken.
2.4 Data-Analyse
Met de verzamelde data heeft eerst voor ieder concept een principale componenten analyse
(PCA) plaatsgevonden, uitgevoerd in SPSS statistics 27 (IBM Corp, 2020), om de
dimensionaliteit van de vragenlijsten vast te stellen (Field, 2018). Uitgaande van een correlatie
tussen de variabelen werd gekozen voor een oblique rotatie, de standaardmethode voor een niet
orthogonale rotatie, waarbij afhankelijkheid tussen de factoren is toegestaan (Field, 2018). Na
het uitvoeren van de PCA werd middels een correlatie-analyse onderzocht welke relaties er
tussen de variabelen onderling aanwezig waren. Vervolgens werd het parallel mediation model
(Hayes, 2015) gehanteerd om te controleren of er een relatie bestond tussen GL en de vier
subschalen van IG, wanneer de proximale factoren van het IMBP als mediatoren werden
toegevoegd. De onderlinge relaties tussen de variabelen werden geanalyseerd middels
procesanalyse (Bootstrap model 4; Hayes, 2015) met behulp van PROCESS Macro in SPSS
(Preacher & Hayes, 2004) waarmee een bootstrapping procedure kon plaatsvinden. In huidig
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onderzoek werd model 4 (Hayes, 2015) gebruikt, omdat deze het beste aansloot bij de te
onderzoeken relaties zodat parallel mediatie kon worden uitgevoerd met de drie mediatoren, de
IMBP-factoren, uit huidig onderzoek.
3. Resultaten
3.1 Respondenten
De onderzoekspopulatie bestond uit 381 leerkrachten waarvan ongeveer 35% de
vragenlijst uiteindelijk volledig heeft ingevuld. Van alle respondenten heeft 46% van de
respondenten afkomstig uit Noord-Holland de vragenlijst volledig ingevuld, 33% uit
Gelderland en ongeveer 21% hoort bij de groep ‘overig’ met opties als ‘anders’ of ‘dat zeg ik
liever niet’ (Tabel 3). In totaal zijn er 132 vragenlijsten volledig ingevuld, door 88% vrouwen,
9% mannen en 3% heeft de optie ‘zeg ik liever niet’ gekozen. Deze gegevens komen nagenoeg
overeen met de verdeling vrouwelijke en mannelijke leerkrachten in Nederland.

Tabel 3
Leerkrachten werkzaam in het Primair Onderwijs in Nederland en respondenten bij de
stichtingen uit huidig onderzoek verdeeld over geslacht
Nederland*

%

Onderzoeks-

%

groep

Stichting

%

1

Stichting

%

Overig

%

2

Totaal

%

steekproef

Man

16.161

13

26

7

4

6,7

2

4,5

6

21,4

12

9,1

Vrouw

112.386

87

355

93

55

91,7

39

88,6

22

79,6

116

87,9

Onbekend

-

-

-

-

1

1,7

3

6,8

-

-

4

3,0

Totaal

128.547

100

381

100

60

100

44

100

28

100

132

100

Noot. *Informatiebron: DUO (2020)

Het aantal jaren werkervaring van de respondenten is weergegeven in Tabel 4. Ruim de
helft (56%) van de respondenten heeft tussen de 0 en 15 jaar werkervaring in het onderwijs. De
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meeste respondenten hebben tussen de 10 en 20 jaar ervaring, 43% in totaal. Ongeveer 13%
van alle respondenten heeft meer dan 25 jaar werkervaring.

Tabel 4
Werkervaring van de respondenten bij de stichtingen uit huidig onderzoek (n =132)
In jaren

≥40 overig Totaal

0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

Frequentie Totaal

20

25

29

28

12

4

6

3

4

1

132

% Totaal

15

19

22

21

9

3

5

2

3

1

100%

cumulatief %

15

34

56

86

89

94

96

99

100

3.2 Correlaties
Tabel 5 toont de Pearson's correlaties voor de acht gebruikte schalen. De
correlatieanalyse laat zien dat er bij enkele schalen zwakke en zeer zwakke significante
correlaties bestaan tussen variabelen van IG, IMBP en GL. Een correlatiecoëfficiënt (r) lager
dan 0.3 is een zeer zwakke relatie en een zwakke relatie geeft een correlatiecoëfficiënt van 0.30.5 (Field, 2018). Binnen IG correleerden alle schalen significant met elkaar. Gepland IG hing
negatief samen met zowel collectieve ideepromotie (r=-.18), individuele promotie (r=-.28) als
ongepland IG (r=-.32). Ongepland IG hing ook samen met zowel collectieve idee promotie
(r=.33) als individuele ideepromotie (r=.35). Ook individuele en collectieve ideepromotie
hingen onderling samen (r=.23). Samenvattend kan worden gesteld, dat alle schalen binnen IG
samenhang vertoonden. Binnen het IMBP hangt alleen attitude zowel met self-efficacy (r=.47)
als met subjectieve norm (r=-.24) samen. Self-efficacy en subjectieve norm zijn echter niet aan
elkaar gerelateerd.

Tabel 5
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Correlaties tussen de variabelen van IG, IMBP en GL in huidig onderzoek. (n= 132)
Variabelen

IG1

IG2

IG3

IG4

At

Se

Sn

IG
IG1 Gepland IG
IG2 Collectieve ideepromotie
IG3 Individuele ideepromotie
IG4 Ongepland IG

1
-.18*
-.28**
-.32**

1
.23**
.33**

1
.35**

1

IMBP
Attitude (At)
Self-efficacy (Se)
Subjectieve norm (Sn)

.39**
.29**
ns

ns
-.22*
ns

-.27**
-.44**
ns

-.27**
-.41**
ns

1
.47**
-.24**

1
ns

1

GL

.30**

ns

ns

-.32**

.18*

.18*

ns

GL

1

Noot. *p < 0.05; **p < 0.01. ns = niet significant.

Tussen de vier schalen van IG en de proximale factoren van het IMBP waren meerdere
significante correlaties zichtbaar. Gepland IG hing samen met attitude (r=.39) en self-efficacy
(r=.29). Collectieve ideepromotie hing negatief samen met self-efficacy (r=-.22). Individuele
ideepromotie correleerde negatief met attitude (r=-.27) en self-efficacy (r=-.44). En tot slot
hing ongepland IG negatief samen met zowel attitude (r=-.27) als self-efficacy (r=-.41). Tussen
de schaal GL en de vier schalen van IG werden twee significante correlaties waargenomen. GL
hing samen met gepland IG (r=.30) en hing negatief samen met ongepland IG (r=-.32). Deze
correlaties ondersteunen de eerste hypothese en zijn aanleiding voor nader onderzoek. Tussen
GL en IMBP werden meerdere significante correlaties gevonden. GL correleerde significant
met attitude (r=.18) en self-efficacy (r=.18). Deze relaties zijn echter voor het beantwoorden
van de onderzoeksvraag niet relevant en worden daarom niet meegenomen in de verdere
resultaten.
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3.3 Directe en Indirecte Relaties Tussen GL, IMBP en IG
De methode van Hayes (2013), Bootstrap Model (4), werd gehanteerd om de
hypotheses te onderzoeken, namelijk of GL en IG van leerkrachten positief, direct en indirect
(via de proximale factoren van het IMBP-model), aan elkaar gerelateerd zijn. Omdat de
methode van Hayes uitgaat van slechts één afhankelijke variabele is voor elke schaal van IG
een aparte Hayes-analyse (model 4; Hayes, 2013) uitgevoerd. In huidig onderzoek werden
enkele zeer zwakke tot zwakke significante relaties gevonden waarbij de Beta-coëfficiënten
respectievelijk kleiner zijn dan .30 en tussen de .30 tot .50 liggen (Cohen, 1992; Field, 2018).
Met betrekking tot de interpretatie van onderstaande resultaten, zijn de factorladingen van de
PCA belangrijk om hier nogmaals te benoemen. Gepland IG was als enige schaal positief
geladen, de overige schalen laadden negatief. Dit betekent dat de drie schalen met negatieve
factorladingen in combinatie met negatieve effecten (β) een positieve relatie weergeven.
3.3.1 Relaties Tussen GL, IMBP en Gepland IG (IG1)
In huidig onderzoek werden voor gepland IG twee significante directe relaties
gevonden (Tabel 6). GL (β=.22) en attitude (β=.32) waren positief gerelateerd aan gepland IG.
Dus leerkrachten die in hoge mate GL ervaarden of leerkrachten met een positieve houding ten
opzichte van IG vertoonden in hogere mate gepland IG. Bij nader onderzoek bleek echter dat
de relatie tussen deze drie variabelen complexer in elkaar zat. Er werd ook een indirect positief
totaal-effect gevonden van GL naar gepland IG via de gezamenlijke IMBP-factoren, attitude,
self-efficacy en subjectieve norm (β=.08) wat voornamelijk werd bepaald door het indirecte
effect van GL via de proximale factor attitude naar gepland IG (β=.06). Dit houdt in dat
leerkrachten in een werkomgeving met een hogere mate van GL een positievere houding ten
opzichte van IG hebben, wat weer leidt tot een hogere mate van gepland IG.
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3.3.2 Relaties Tussen GL, IMBP en Collectieve Ideepromotie (IG2)
Uit de resultaten (Tabel 7) bleek één zeer zwakke negatieve directe significante relatie
van self-efficacy met collectieve ideepromotie (β=-.27). Rekening houdend met de negatieve
factorlading (Bijlage B), betekent dit dat leerkrachten die zich meer vertrouwd voelen met IG
in hogere mate collectieve ideepromotie vertonen. Er werden geen significante indirecte
relaties gevonden.
3.3.3 Relaties Tussen GL, IMBP en Individuele Ideepromotie (IG3)
Uit de resultaten bleek één negatieve zwakke directe significante relatie van selfefficacy (Tabel 8) met, individuele ideepromotie (β=-.41). Rekening houdend met de negatieve
factorlading (Bijlage B), betekent dit dat leerkrachten die zich meer zelfverzekerd voelen om
IG te vertonen, in hogere mate individuele ideepromotie vertonen. Er werden geen significante
indirecte relaties gevonden.
3.3.4 Relaties Tussen GL, IMBP en Ongepland IG (IG4)
Uit de resultaten (Tabel 9) bleek dat GL direct, negatief zeer zwak gerelateerd was aan
ongepland IG (β=-.24), daarnaast was self-efficacy significant, negatief en zwak gerelateerd
aan ongepland IG (β=-.33). Rekening houdend met de negatieve factorlading van IG4 (Bijlage
B), betekent dit dus dat leerkrachten die in hoge mate GL ervaren, via een hoge mate van
zelfvertrouwen, in hogere mate ongepland IG vertonen. Een zeer zwak indirect negatief effect
werd gevonden van GL naar ongepland IG via de gezamenlijke IMBP-factoren, attitude, selfefficacy en subjectieve norm (β=-.08). Dit houdt in dat leerkrachten in een werkomgeving die
GL en een positieve houding ervaren in combinatie met zowel een positief ervaren sociale druk
als zelfvertrouwen in hogere mate ongepland IG vertonen.

GESPREID LEIDERSCHAP, IMBP EN INNOVATIEF GEDRAG

27

Tabel 6
Gestandaardiseerde directe en indirecte effecten (β), standaardfouten en
betrouwbaarheidsinterval van GL en IMBP-variabelen (attitude, self-efficacy en subjectieve
norm) op gepland IG (IG1)

Directe effecten

Indirecte effecten
(per proximale factor)

Indirecte effecten (totaal)

β

Se

LLCI

ULCI

Attitude (AT)

.32*

.09

.14

.50

Self-efficacy (SE)

.12

.09

-.06

.29

Subjectieve norm (SN)

.12

.08

-.04

.28

Gespreid leiderschap (GL)

.22*

.08

.06

.38

GL  AT  IG

.06*

.03

.01

.14

GL  SE  IG

.02

.02

-.03

.07

GL  SN  IG

.00

.01

-.02

.03

GL  IMBP  IG

.08*

.04

.01

.16

Noot. * is significante waarde.

Tabel 7
Gestandaardiseerde directe en indirecte effecten (β), standaardfouten en
betrouwbaarheidsinterval van GL en IMBP-variabelen (attitude, self-efficacy en subjectieve
norm) op collectieve ideepromotie (IG2)

Directe effecten

Indirecte effecten
(per proximale factor)

Indirecte effecten (totaal)

β

Se

LLCI

ULCI

.08

.10

-.12

.27

Self-efficacy (SE)

-.27*

.10

-.46

-.08

Subjectieve norm (SN)

-.13

.09

-.31

.04

Gespreid leiderschap (GL)

-.05

.09

-.22

.12

GL  AT  IG

.01

.02

-.02

.06

GL  SE  IG

-.05

.03

-.12

.00

GL  SN  IG

-.00

.02

-.04

.02

GL  IMBP  IG

-.04

.03

-.12

.02

Attitude (AT)

Noot. * is significante waarde.
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Tabel 8
Gestandaardiseerde directe en indirecte effecten (β), standaardfouten en
betrouwbaarheidsinterval van GL en IMBP-variabelen (attitude, self-efficacy en subjectieve
norm) op individuele ideepromotie (IG3)

Directe effecten

Indirecte effecten
(per proximale factor)

Indirecte effecten (totaal)

β

Se

LLCI

ULCI

Attitude (AT)

-.08

.09

-.26

.10

Self-efficacy (SE)

-.41*

.09

-.59

-.23

Subjectieve norm (SN)

-.01

.08

-.17

.15

Gespreid leiderschap (GL)

.03

.08

-.14

.19

GL  AT  IG

-.01

.02

-.06

.02

GL  SE  IG

-.07

.05

-.18

.00

GL  SN  IG

-.00

.01

-.02

.02

GL  IMBP  IG

-.09

.05

-.20

.00

Noot. * is significante waarde.

Tabel 9
Gestandaardiseerde directe en indirecte effecten (β), standaardfouten en
betrouwbaarheidsinterval van GL en IMBP-variabelen (attitude, self-efficacy en subjectieve
norm) op ongepland IG (IG4)

Directe effecten

Indirecte effecten
(per proximale factor)

Indirecte effecten (totaal)

β

Se

LLCI

ULCI

Attitude (AT)

-.10

.09

-.28

.08

Self-efficacy (SE)

-.33*

.09

-.51

-.16

Subjectieve norm (SN)

-.11

.08

-.27

.05

Gespreid leiderschap (GL)

-.24*

.08

-.40

-.08

GL  AT  IG

-.02

.02

-.06

.01

GL  SE  IG

-.06

.04

-.14

.00

GL  SN  IG

-.00

.01

-.04

.02

GL  IMBP  IG

-.08*

.04

-.17

-.01

Noot. * is significante waarde.
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4. Conclusie en Discussie
4.1 Conclusie
Uit de literatuur blijkt dat IG een belangrijke rol kan spelen om adequaat te kunnen
reageren op de snel veranderende kennismaatschappij (Thurlings et al., 2015). Om deze
ontwikkeling van IG bij leerkrachten te stimuleren, is het belangrijk om te begrijpen welke
factoren gerelateerd zijn aan IG (Messmann & Mulder, 2012; Thurlings et al., 2015). Het doel
in huidig onderzoek was inzicht krijgen in de relatie tussen GL, de drie proximale factoren van
het IMBP en IG bij leerkrachten. De bijbehorende onderzoeksvraag luidde als volgt: In
hoeverre zijn de proximale factoren uit het IMBP (subjectieve norm, attitude en self-efficacy)
mediërend in de relatie tussen gespreid leiderschap en innovatief gedrag van leerkrachten? De
verwachting was dat GL (H1) en de proximale factoren (H2) direct gerelateerd zouden zijn aan
IG en dat de relatie tussen GL en IG positief door de drie proximale factoren van het IMBP
gemedieerd zouden worden. Er is sprake van partiële mediatie (directe en indirecte) van GL via
attitude en er zijn meerdere significante directe relaties tussen self-efficacy en IG gevonden.
Een opvallende bevinding is dat in huidig onderzoek de vier nieuwe schalen van IG door
verschillende factoren beïnvloed worden.
4.1.1 Directe Relaties
Tussen het IMBP en IG werden meerdere significante directe relaties gevonden. In de
methode van Hayes (2015) worden standaard ook de directe relaties tussen onafhankelijke
factoren (GL) en mediërende factoren (IMBP) onderzocht. Omdat deze relaties voor huidig
onderzoek niet relevant zijn, wordt hier niet verder op ingegaan. In huidig onderzoek was een
positieve houding (attitude) tegenover IG direct en positief gerelateerd aan IG. Dus wanneer
leerkrachten een positieve houding (attitude) hebben ten opzichte van IG, dan ontstaan er
bewust meer nieuwe ideeën bij leerkrachten (gepland IG). Dit is overeenkomstig met eerder
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onderzoek waarin vooral houding (attitude) een belangrijke factor is om als leerkracht IG te
vertonen (Kreijns et al., 2014; Kreijns et al., 2017). Het promoten en steunen van nieuwe
ideeën binnen en buiten het team (collectieve ideepromotie) en het spontaan ontstaan van
nieuwe ideeën (ongepland IG) waren niet significant met de houding van leerkrachten in huidig
onderzoek. Een verklaring zou kunnen zijn dat houding (attitude) betrekking heeft op de mate
van hoe sterk iemand gelooft in het doelgedrag (Fishbein & Yzer, 2003). Het doelgedrag, IG in
huidig onderzoek, moet dus helder en daarmee bewust zijn om een houding (attitude) aan te
kunnen nemen. Dit sluit vooral aan bij gepland IG, omdat dit het bewust ontstaan van nieuwe
ideeën en/of oplossingen betreft.
Self-efficacy, de tweede proximale factor, in eigen IG vertoonde de meeste en sterkste
directe relaties met IG. Self-efficacy, geeft in huidig onderzoek aan hoe zelfverzekerd een
persoon zich voelt over eigen IG. Uit eerder onderzoek blijkt eveneens dat self-efficacy een
goede voorspeller is voor gewenst gedrag (Bandura, 1977) en zelfs een van de belangrijkste
individuele factoren is met een positief effect op IG (Klaeijsen et al., 2018; Thurlings et al,
2015). Self-efficacy, was in huidig onderzoek gerelateerd aan individuele ideepromotie,
collectieve ideepromotie en ongepland IG. Self-efficacy lijkt dus een bescheiden effect te
hebben op deze drie vormen van IG. Door self-efficacy van leerkrachten te versterken kan IG
gestimuleerd worden (Hsiao et al., 2011). Self-efficacy blijkt in huidig onderzoek echter niet in
relatie te staan met het bewust bedenken en toepassen van nieuwe ideeën. Mogelijk speelt selfefficacy bij ideepromotie een grotere rol omdat het gaat over delen van eigen ideeën. Een
leerkracht zal dus iets van zichzelf moeten laten zien aan anderen, waarbij self-efficacy
ondersteunend kan zijn. Bij ongepland IG is minder duidelijk waar IG toe leidt, het is immers
een spontaan proces. Ook hiervoor geldt dat zelfverzekerdheid (self-efficacy) ondersteunend
kan zijn. Gepland IG betreft vooral een bewust traject, waarbij in huidig onderzoek houding ten
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opzichte van IG meer effect heeft dan zelfvertrouwen in eigen IG. Bij self-efficacy gaat het dan
ook om geloof in eigen kunnen, bij houding gaat het vooral om mee willen gaan en geloven in
de uitkomst van het gewenste gedrag (Fishbein & Yzer, 2003).
De laatste factor van het IMBP, het ervaren van sociale druk (subjectieve norm),
vertoonde geen significante directe relaties in huidig onderzoek. Sociale druk (subjectieve
norm) wordt voor iemand bepaald door wat belangrijke anderen, bijvoorbeeld collega’s of de
leidinggevende, zouden vinden van het doelgedrag (Ajzen, 1991). In eerder onderzoek (Kreijns
et al., 2013a) was sociale druk (subjectieve norm) significant gerelateerd aan IG, echter was dit
wel een beduidend kleiner effect dan bij houding (attitude) en zelfvertrouwen (self-efficacy)
naar IG. Fishbein en Yzer (2003) beschrijven dat sociale druk (subjectieve norm) inhoudt, dat
personen vooral gedrag aannemen van personen met wie een nauwe (werk)relatie is en met
collega’s die het gedrag daadwerkelijk uitvoeren. Met een hoge mate van zelfvertrouwen (selfefficacy) zal dit mogelijk minder invloed hebben, omdat de persoon vooral in zichzelf gelooft
dat het gedrag uitvoerbaar is, ook onder verschillende en uitdagende omstandigheden (Fishbein
en Yzer, 2003). Mogelijk wordt de invloed van sociale druk (subjectieve norm) minder
naarmate het zelfvertrouwen (self-efficacy) in het eigen IG grotere wordt, aangezien in huidig
onderzoek het zelfvertrouwen (self-efficacy) in eigen IG juist meerdere positieve relaties
vertoonde. Daarmee zou geconcludeerd kunnen worden dat de respondenten in huidig
onderzoek meer vanuit zelfvertrouwen (self-efficacy) IG ervaren, toepassen en delen dan dat ze
zich laten leiden door sociale druk (subjectieve norm).
Er werden ook twee directe relaties gevonden tussen GL en IG. Chou et al. (2008)
benoemen dat GL een leiderschapsvorm is die kan bijdragen aan IG van leerkrachten, wat in
huidig onderzoek bevestigd werd voor zowel het bewust als spontaan ontstaan en toepassen
van nieuwe ideeën (gepland en ongepland IG). Het bewust ontstaan en toepassen van ideeën
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(gepland IG) vraagt om goede afstemming tussen de collega’s en vraagt om een gedeelde visie
over waar de school naar toe gaat, beide aspecten van GL (Day et al., 2004; MacBeath, 2005).
Uit huidig onderzoek blijkt ook dat GL en het spontaan ontstaan van nieuwe ideeën (ongepland
IG) significant gerelateerd zijn. Mogelijk is dit een gevolg van IG dat begint bij de leerkracht
zelf, wat meer potentieel kan bieden dan wanneer innovaties top-down worden ingevoerd
(Kuijpers et al., 2014).
GL toonde in huidig onderzoek geen relatie met zowel het promoten en steunen van
nieuwe ideeën binnen als buiten het eigen team (ideepromotie). Mogelijk komt (individuele en
collectieve) ideepromotie overeen met afstemmen, één van de eigenschappen van GL.
Afstemming is een wezenlijk onderdeel van GL en daarnaast zijn verwerven en invloed
toekennen een onderdeel van GL (Claessen et al., 2020; Hulsbos & Van Langevelde, 2017).
Het promoten en steunen van nieuwe ideeën lijkt vooral een deelaspect van GL in plaats van
een factor die gerelateerd is aan GL. Mogelijk spelen invloed verwerven en toekennen bij de
respondenten in huidig onderzoek een grotere rol dan het afstemmen wat maakt dat er geen
significante relaties zijn gevonden met ideepromotie. In de toekomst zou onderzoek per
eigenschap van GL meer inzicht kunnen geven in de relatie tussen de drie verschillende
eigenschappen van GL (invloed verwerven; invloed verkrijgen en afstemmen) en de
verschillende schalen van IG.
4.1.2 Indirecte Relaties
GL vertoonde een indirecte relatie met het bewust bedenken en toepassen van nieuwe
ideeën (gepland IG) via de drie proximale factoren, waarbij de mediatie voornamelijk verliep
via de houding (attitude) van leerkrachten ten opzichte van IG. Dit sluit aan bij de eerder
beschreven directe relatie tussen houding (attitude) en bewust bedenken en toepassen van
nieuwe ideeën (gepland IG). Ook was er een indirecte relatie van GL met de drie proximale
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factoren gezamenlijk en het spontaan bedenken en toepassen van nieuwe ideeën (ongepland
IG). Dit sluit aan bij Vermeulen et al. (2020) die aangeven dat een relatie tussen leiderschap en
IG van leerkrachten aanwezig is, maar versterkt wordt wanneer deze relatie gemedieerd wordt
door individuele leerkrachtfactoren, zoals houding (attitude). Dit komt niet volledig overeen
met eerder onderzoek, waarbij zowel attitude, self-efficacy als subjectieve norm als mediator
significant gerelateerd waren aan IG (Kreijns et al., 2013a; Vermeulen et al., 2014), met de
kanttekening dat dit grotere steekproeven (respectievelijk n=1209 en n=543) betroffen, waarbij
sneller sprake kan zijn van significante resultaten. Bovendien hebben Kreijns et al. (2013a) en
Vermeulen et al. (2014) vooral transformatief leiderschap onderzocht en niet specifiek GL als
leiderschapsvorm, wat maakt dat de effecten van de onafhankelijke variabele leiderschap en IG
tussen beide onderzoeken verschillen kunnen vertonen.
Samenvattend kan uit zowel de directe als indirecte resultaten worden vastgesteld dat
GL en (gepland en ongepland) IG positief en direct aan elkaar gerelateerd zijn. Hypothese 1
wordt dan ook gedeeltelijk aangenomen. Hypothese 2 veronderstelde dat de proximale factoren
van het IMBP en IG direct en positief aan elkaar gerelateerd zijn. Zowel attitude als selfefficacy zijn in huidig onderzoek positief gerelateerd aan IG, maar subjectieve norm vertoonde
in huidig onderzoek geen directe significante relatie. Hypothese 2 wordt dan ook deels
aangenomen. Tot slot werden er drie indirecte relaties gevonden tussen GL en (gepland en
ongepland) IG, welke gemedieerd werden door de proximale factoren van het IMBP. Er zijn
echter geen significante indirecte relaties gevonden bij collectieve en individuele ideepromotie.
Hypothese 3 wordt dus ook deels aangenomen. Alle hypotheses zijn in huidig onderzoek niet
volledig maar deels aangenomen wat mogelijk te maken heeft met dat in huidig onderzoek vier
nieuwe schalen van IG naar voren kwamen. Garavan et al. (2015) bevestigen dat het de realiteit
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is dat er nog weinig bekend is over specifieke vormen van gedrag. Nader onderzoek naar deze
nieuwe vormen en de invloed van factoren op de verschillende vormen van IG lijkt gewenst.

4.2 Beperkingen van Huidig Onderzoek
Huidig onderzoek kent enkele beperkingen. De eerste beperking betreft de gehanteerde
vragenlijst in huidig onderzoek, omdat deze (deels) nog weinig is gebruikt in andere
onderzoeken. De resultaten van huidig onderzoek zijn gebaseerd op een nieuwe vragenlijst om
IG te meten (Robbers et al., 2019). Deze vragenlijst is theoretisch verdeeld in vier schalen van
IG: autonoom, acquisitief, dialogisch en netwerkend IG (Garavan et al., 2015). Uit de PCA in
huidig onderzoek bleek echter een andere schaalverdeling van IG: gepland versus ongepland
IG en individuele versus collectieve ideepromotie. Er bleek dus een discrepantie tussen de
verwachting (4 kwadranten van IG; Robbers et al., 2019) en de werkelijke uitkomst van de
PCA wat tevens kenmerkend is voor exploratief onderzoek. Dit verschil kan veroorzaakt
worden door selectie binnen de onderzoeksgroep of door de beperkte steekproefgrootte.
Bovendien kan met de nieuwe vragenlijst niet met zekerheid vastgesteld worden of de
vragenlijst valide is (Creswell, 2014) en in huidig onderzoek daadwerkelijk het concept IG
meet. Om de validiteit van de nieuwe vragenlijst met meer zekerheid vast te kunnen stellen,
was het raadzaam geweest om een valide en bestaande vragenlijst naast de nieuwe vragenlijst
te gebruiken. Dit paste echter niet binnen de vraagstelling en uitvoering van huidig onderzoek.
Daarnaast is GL gemeten met de recent ontwikkelde vragenlijst Distributed Leadership Scale
(DLS) (Evers et al., submitted). Deze vragenlijst is op dit moment slechts in een beperkt aantal
onderzoeken gebruikt, in een kleine steekproef (n=51; Claessen et al., 2020) zowel in
basisonderwijs als in voortgezet onderwijs. De interne consistentie is in eerder (α=.91-.92 in
Claessen et al., 2020; α=.96 in Evers et al., submitted) en huidig onderzoek (α=.94) echter zeer
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goed te noemen. Een kritische kanttekening of de vragenlijsten gericht op IG en GL in huidig
onderzoek voldoende valide zijn, is hier dus op zijn plaats. Het toepassen van de vragenlijsten
in diverse onderzoeken met voldoende respondenten is gewenst om meer te kunnen zeggen
over de validiteit.
De tweede beperking in huidig onderzoek is dat subjectieve norm in huidig onderzoek
slechts gemeten werd met 1 item. Subjectieve norm, dat verwijst naar de sociale druk die een
persoon ervaart, vertoont geen significante relaties met IG in huidig onderzoek. In eerder
onderzoek zijn wel significante resultaten gevonden, maar subjectieve norm was beduidend
minder sterk gerelateerd dan houding en self-efficacy (Kreijns et al., 2013a; Kreijns et al.,
2014; Vermeulen et al., 2014; Vermeulen et al., 2017). Op basis van eerder onderzoek en
betrouwbare resultaten is gekozen voor de vragenlijst met 1 item voor subjectieve norm
(Vermeulen et al., 2014). Een suggestie voor de toekomst is het gebruiken van een andere
vragenlijst met meer items om subjectieve norm te meten, bijvoorbeeld de vragenlijst met 6
items voor subjectieve norm (Van Acker et al., 2013) of met 4 items zoals Vermeulen et al.
(2017) hebben gebruikt.
Tot slot kent huidig onderzoek enkele methodische beperkingen. De eerste betreft de
uitvoering van de procesanalyse (Hayes, 2015) zonder de verschillende schalen van IG als
covariaten toe te voegen. Op basis van de PCA in huidig onderzoek werden vier afzonderlijke
schalen voor IG vastgesteld, gezamenlijk goed voor ruim 62% van de variantie. In de
correlatieanalyse werd duidelijk dat deze vier schalen van IG onderling significant met elkaar
correleerden, echter zwak of zeer zwak. Op basis van de PCA en (zeer) zwakke correlaties is
besloten om de verschillende schalen van IG niet als covariaten op te nemen in de
procesanalyse (Hayes, 2015). Het is mogelijk dat op basis van deze keuze meer significante
resultaten zijn gevonden dan wanneer de overige schalen van IG opgenomen zouden zijn als
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covariaat of wanneer zou worden gecorrigeerd voor kanskapitalisatie (De Groot, 1994). De
onderzoeksvragen hadden echter geen betrekking op de onderlinge relaties tussen de vormen
van IG, hetgeen deze keuze verantwoordde. Een andere methodische beperking gaat over
geschonden assumpties. Bij de items van het IMBP werden enkele vragen behouden, terwijl de
scheefheid was geschonden. Vanwege de kleine steekproef en omdat het een bestaande
vragenlijst betreft die vaak gebruikt en gevalideerd is (Vermeulen et al., 2014), werden deze
drie items wel behouden wat de resultaten enigszins vertekend kan hebben.

4.3 Aanbevelingen
4.3.1 Praktische Aanbevelingen voor de Stichting
Gespreid Leiderschap. Een eerste aanbeveling is het delen van kennis over GL als
leiderschapsvorm binnen de stichting door bijvoorbeeld een presentatie over GL aan
directeuren te geven. Door GL op de agenda te zetten binnen de stichting en vervolgens naar
scholen, wordt de kennis over GL vergroot. Directeuren en teams kunnen op basis van deze
kennis een bewuste keuze maken om actief GL in de school (in meer of mindere mate) vorm te
geven en vervolgens een visie te vormen over GL. Belangrijk om hierin mee te nemen is dat
GL in huidig onderzoek een positieve invloed heeft op gepland IG, wat betekent dat
leerkrachten dus meer nieuwe ideeën bewust bedenken en toepassen.
Als tweede aanbeveling is het aan te raden om als leidinggevende expliciete kennis van
talenten en kwaliteiten van de verschillende teamleden in kaart te brengen en in te zetten.
Binnen GL worden ervaringen en talenten van leerkrachten optimaal benut, afhankelijk van het
thema of vraagstuk dat actueel is (Hulsbos & Van Langevelde, 2017). Zorg ervoor dat
teamleden elkaars talenten en kwaliteiten kennen en maximaal (kunnen) inzetten in de school

GESPREID LEIDERSCHAP, IMBP EN INNOVATIEF GEDRAG

37

of de stichting. Diversiteit in expertise (erkende ongelijkheid) en elkaar steunen zijn
vanzelfsprekend om innovatief gedrag te stimuleren (Castelijns et al., 2009).
Een derde aanbeveling is het stimuleren van ideepromotie binnen het team. Voor GL is
kennisdeling noodzakelijk om als school te leren en innoveren en zo een professionele
leergemeenschap te vormen (De Vries & Glasbeek, 2020). Door het concept ‘individuele
ideepromotie’ in het team toe te lichten en als team toe te passen kan er een basis worden
gelegd voor een meer professionele leergemeenschap waarin delen van (nieuwe) ideeën
vanzelfsprekend is. In huidig onderzoek is enkel de relatie van GL naar IG onderzocht, maar
mogelijk kan IG ook GL stimuleren en is er sprake van een wisselwerking.
Individuele Leerkrachtfactoren. Als vierde aanbeveling kan een (gezamenlijke)
positieve houding ten opzichte van vernieuwingen in de school gestimuleerd worden. Zoals een
onderzoekende houding van leerkrachten naar de verbinding van wetenschap en praktijk voor
alledaagse problemen. Voor sommige leerkrachten is zelf onderzoek doen geen goede manier
om kennis te vergroten, dan is het van belang dat andere leerkrachten nieuwe kennis delen met
het team om zo innovaties in het team te delen.
Als vijfde aanbeveling blijkt houding met name belangrijk bij bewust IG, een concept
dat een helder doel beoogt. Wanneer de visie van de school of het doel van bijvoorbeeld een
(team)training transparant en helder is voor alle teamleden, draagt dit mogelijk bij aan een
positieve houding wat vervolgens weer bij kan dragen aan meer IG van leerkrachten (März, et
al, 2018).
Een zesde aanbeveling betreft de leerkrachtfactor self-efficacy. Self-efficacy draagt
onder andere bij aan ideepromotie, waarbij ideeën door leerkrachten binnen en buiten het team
worden gepromoot. Ondersteun en stimuleer leerkrachten die niet vanzelf eigen ideeën delen in
het team, door een onderwerp samen voor te bereiden of samen te presenteren tijdens een
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teamoverleg. Leerkrachten voelen zich mogelijk eerder overtuigd van eigen kunnen met
betrekking tot IG wanneer zij collega’s zien die succesvol IG toepassen (Kreijns et al., 2013a)
wat dus weer kan bijdragen aan IG. Netwerken zijn daarbij belangrijk, omdat leerkrachten
vooral samenwerkend innoveren (Van der Bolt et al., 2006). Start (kleinschalige) professionele
netwerken tussen scholen binnen de stichting of zelfs daarbuiten, bijvoorbeeld parallelgroep- of
bouwoverleg.
4.3.2 Aanbevelingen voor Vervolgonderzoek
In huidig onderzoek werden op basis van de PCA vier schalen van IG gedefinieerd:
gepland IG, ongepland IG, individuele en collectieve ideepromotie. Dit sluit aan bij het model
van Garavan et al. (2015) waarin gedrag werd gecategoriseerd naar hoe het werd nagestreefd
(gepland of ongepland) en uitgevoerd (individueel of collectief). IG in huidig onderzoek
vertoont dus overeenkomsten met de categorieën zoals Garavan et al. (2015) hebben
beschreven, wat mogelijk betekent dat IG kan worden gezien als een vorm van ontwikkeling.
Om concrete aanbevelingen aan scholen en schoolbesturen te kunnen doen, is aanvullend
onderzoek nodig om meer inzicht in de verschillende schalen en de gerelateerde factoren
(proximaal en distaal) van IG te krijgen.
Een tweede aanbeveling betreft vervolgonderzoek naar collectieve self-efficacy in
relatie met GL en IG. In huidig onderzoek werd het IMBP-model gehanteerd, waarbij de
proximale factoren werden gemeten voor IG van individuele personen. Bandura (1977; 1993)
ontdekte al lang geleden dat er significant hogere niveaus van leerprestaties zijn, als
schoolteams geloven in hun gecombineerde vermogen om de resultaten van leerlingen te
beïnvloeden (Eells, 2011). Consistente bevindingen zijn gerapporteerd in een aantal andere
studies sindsdien (Donohoo et al., 2020; Goddard et al., 2015; Ramos et al., 2014; Sandoval et
al., 2011). Schoolleiders hebben een belangrijke rol door een cultuur van samenwerking te
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bevorderen gericht op de bewustwording in het team van de collectieve impact (Donohoo et al.,
2018). Donohoo et al. spreken dan ook niet van individuele self-efficacy maar benadrukken het
belang van collectieve self-efficacy. Het vertrouwen dat een schoolleider heeft in zijn of haar
team beïnvloedt de algemene prestaties van het team en van de leerlingen (Donohoo et al,
2018). Dit is overeenkomstig met GL, dat uitgaat van collectieve leiderschapsinvloed,
afhankelijk van expertise en situatie (De Vries & Glasbeek, 2020; Hoch, 2013; Marzano et al.,
2010). Vervolgonderzoek waarin collectieve self-efficacy wordt opgenomen, kan aanvullende
of nieuwe inzichten geven om IG van leerkrachten, eventueel in combinatie met GL, verder te
stimuleren.
De derde aanbeveling voor vervolgonderzoek betreft de keuze voor de methode voor
data-analyse. De procesanalyse van Hayes (2015) werd in huidig onderzoek gehanteerd om te
controleren of er een relatie bestond tussen GL en de vier schalen van IG, met de proximale
factoren van het IMBP als mediatoren. Met de methode van Hayes is er echter een grotere kans
op kanskapitalisatie (De Groot, 1994), wat inhoudt dat er eerder sprake is van een type-1-fout
omdat er meerdere analyses worden gedaan met één afhankelijke variabele. In
vervolgonderzoek is het gewenst om de analyse middels het structural equation modeling
(SEM)-model uit te voeren. Met het SEM-model, een multivariate techniek, kunnen
onderzoeksvragen worden beantwoord waarbij de onderlinge afhankelijkheid van de vier
schalen van IG kunnen worden onderzocht in één model (Byrne, 2001). Aangezien SEM
meetfouten in het model opvangt, is een voordeel van deze methode dat de structurele relaties
tussen de variabelen nauwkeuriger worden gemeten (Maccallum & Austin, 2000).
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Bijlage A: Vragenlijst
Welkomsttekst behorend bij de vragenlijst
Beste collega,
Mijn naam is Antonie Rozema en ik ben al enige tijd werkzaam voor Fluvium op verschillende
scholen. Naast mijn werk volg ik de Master Onderwijswetenschappen aan de Open
Universiteit. Op dit moment werk ik aan mijn afstudeerscriptie. Samen met medestudent Maud
Goedemans onderzoek ik factoren die innovatief gedrag van leerkrachten in het basisonderwijs
beïnvloeden.
Voor dit onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst bestaat uit 60 vragen verdeeld
over drie verschillende subthema’s: (1) innovatief gedrag, (2) leerkrachtfactoren en (3)
leiderschap. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden omdat het jouw persoonlijke
waarneming is. Kies bij twijfel het antwoord wat het beste past. Het invullen van deze
vragenlijst duurt ongeveer 15-20 minuten.
De antwoorden zullen vertrouwelijk worden behandeld en worden daarom anoniem verwerkt,
geanalyseerd en gerapporteerd. Resultaten van dit onderzoek worden alleen gebruikt voor
wetenschappelijke doeleinden, uiteraard zonder dat ze te herleiden zijn naar personen. Mocht je
toch twijfelen, dan kun je altijd stoppen zonder opgave van reden. Om het onderzoek van
wetenschappelijke en maatschappelijke betekenis te laten zijn, hebben we zoveel mogelijk
ingevulde vragenlijsten nodig.
Na afloop van het volledige onderzoek zal ik een schriftelijke rapportage delen via de Fluvium
Nieuwsbrief, met daarin de algemene resultaten van het onderzoek. Dit is naar verwachting
begin volgend schooljaar. Wanneer je nog vragen hebt over het onderzoek of deze vragenlijst,
stuur mij dan een e-mail: a.rozema@stichtingfluvium.nl.
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Voordat je begint met de daadwerkelijke vragenlijst word je gevraagd om toestemming te
geven voor deelname en dat je bovenstaande informatie hebt gelezen. Alvast hartelijk dank
voor het invullen van deze vragenlijst!
Toestemming deelname onderzoek
Alvorens de vragenlijst begint, wordt u gevraagd om onderstaande punten aandachtig te lezen
en akkoord te gaan met deelname aan dit onderzoek.
1. Ik heb de informatiebrief behorend bij dit onderzoek gelezen en ik ben voldoende in de
gelegenheid gesteld om bij onduidelijkheden vragen te stellen aan de onderzoeker.
2. Ik begrijp dat ik op elk moment kan stoppen met deze vragenlijst, zonder opgave van
reden.
3. Ik begrijp dat alle informatie die ik verstrek in verband met dit onderzoek op een veilige
manier zal worden verzameld, anoniem zal worden gepubliceerd (indien van
toepassing) en daarom niet tot mij persoonlijk terug te leiden zijn.
4. Ik geef toestemming om de anonieme antwoorden, die tijdens dit onderzoek verzameld
zijn, te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. De gegevens worden bewaard voor
een periode van 10 jaar, conform de richtlijnen van De Vereniging van Universiteiten
(VSNU).
5. Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het
onderzoek, tekent u dit toestemmingsformulier hieronder door de datum van vandaag in
te voeren.

Ik ga akkoord en doe mee met dit onderzoek door het invullen van de datum van vandaag.
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Tabel A1
Achtergrondkenmerken

1

2a

2b

3

4

5

Vraag

Antwoordopties

Wat is uw geslacht?

[Antwoord zelf te formuleren]

Voor welke stichting werkt u?

1 = Stichting A
2 = Stichting F
3 = Anders, namelijk:
4 = Zeg ik liever niet

Op welke school werkt u (voornamelijk)?

1 = School Stichting A
2 = School Stichting F
3 = Anders, namelijk:
4 = Zeg ik liever niet

Heeft u op dit moment lesgevende taken?

1 = Ja
2 = Nee
3 = Anders, namelijk:
4 = Zeg ik liever niet

Hoeveel jaren werkervaring heeft u als leerkracht?

1 = 0 - 5 jaar
2 = 6 - 10 jaar
3 = 11 - 15 jaar
4 = 16 - 20 jaar
5 = 20 - 25 jaar
6 = 25 - 30 jaar
7 = 30 - 35 jaar
8 = 35 - 40 jaar
9 = meer dan 40 jaar
10 = Zeg ik liever niet

Geeft u in de onderbouw of bovenbouw les?

1 = Onderbouw (groep 1- 2)
2 = Middenbouw (groep 3 - 5)
3 = Bovenbouw (groep 6 - 8)
4 = Anders, namelijk:
5 = Zeg ik liever niet

Deel 1: Innovatief Gedrag
De vragenlijst begint met 40 vragen over innovatief gedrag. U kunt uw antwoord geven op een
5-puntsschaal variërend van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’.

Ideegeneratie
1. Ik krijg spontaan nieuwe ideeën om mijn werk als leerkracht uit te voeren
2. Ik bedenk bewust nieuwe ideeën om mijn werk als leerkracht uit te voeren.
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3. Als team krijgen we spontaan nieuwe ideeën om ons werk als leerkrachten uit te
voeren.
4. Als team bedenken we bewust nieuwe ideeën om ons werk als leerkrachten uit te
voeren.
5. Ik krijg spontaan nieuwe ideeën die goed zijn voor de organisatie.
6. Ik bedenk bewust nieuwe ideeën die goed zijn voor de organisatie.
7. Als team krijgen we spontaan nieuwe ideeën die goed zijn voor de organisatie.
8. Als team bedenken we bewust nieuwe ideeën die goed zijn voor de organisatie.
9. Ik krijg spontaan nieuwe ideeën voor het oplossen van moeilijke problemen.
10. Ik bedenk bewust nieuwe ideeën voor het oplossen van moeilijke problemen.
11. Als team krijgen we spontaan nieuwe ideeën voor het oplossen van moeilijke
problemen.
12. Als team bedenken we bewust nieuwe ideeën voor het oplossen van moeilijke
problemen.
13. Samen met mijn collega’s krijgen we spontaan nieuwe ideeën die voor mij individueel
belangrijk zijn.
14. Samen met mijn collega’s bedenken we bewust nieuwe ideeën die voor mij individueel
belangrijk zijn.

Ideepromotie
1. Ik deel spontaan nieuwe ideeën met collega’s.
2. Ik deel bewust nieuwe ideeën met collega’s.
3. Als team delen we spontaan nieuwe ideeën met collega’s buiten het team.
4. Als team delen we bewust nieuwe ideeën met collega’s buiten het team.
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5. Ik promoot spontaan nieuwe ideeën bij collega’s.
6. Ik promoot bewust nieuwe ideeën bij collega’s.
7. Als team promoten we spontaan nieuwe ideeën bij collega’s buiten het team.
8. Als team promoten we bewust nieuwe ideeën bij collega’s buiten het team.
9. Ik probeer spontaan actieve steun van collega’s te krijgen voor nieuwe ideeën.
10. Ik probeer bewust actieve steun van collega’s te krijgen voor nieuwe ideeën.
11. Als team proberen we spontaan actieve steun van collega’s buiten het team te krijgen
voor nieuwe ideeën.
12. Als team proberen we bewust actieve steun van collega’s buiten het team te krijgen
voor nieuwe ideeën.

Ideerealisatie
1. Ik pas spontaan nieuwe ideeën toe om mijn werk als leerkracht uit te voeren.
2. Ik pas bewust nieuwe ideeën toe om mijn werk als leerkracht uit te voeren.
3. Als team passen we spontaan nieuwe ideeën toe om ons werk als leerkrachten uit te
voeren.
4. Als team passen we bewust nieuwe ideeën toe om ons werk als leerkrachten uit te
voeren.
5. Ik pas spontaan nieuwe ideeën toe die goed zijn voor de organisatie.
6. Ik pas bewust nieuwe ideeën toe die goed zijn voor de organisatie.
7. Als team passen we spontaan nieuwe ideeën toe die goed zijn voor de organisatie.
8. Als team passen we bewust nieuwe ideeën toe die goed zijn voor de organisatie.
9. Ik pas spontaan nieuwe ideeën toe voor het oplossen van moeilijke problemen.
10. Ik pas bewust nieuwe ideeën toe voor het oplossen van moeilijke problemen.
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11. Als team passen we spontaan nieuwe ideeën toe voor het oplossen van moeilijke
problemen.
12. Als team passen we bewust nieuwe ideeën toe voor het oplossen van moeilijke
problemen.
13. Samen met collega’s passen we spontaan nieuwe ideeën toe die voor mij individueel
belangrijk zijn.
14. Samen met collega’s passen we bewust nieuwe ideeën toe die voor mij individueel
belangrijk zijn.

Deel 2: Leerkrachtfactoren
De komende 11 vragen gaan over leerkrachtfactoren binnen uw huidige werksituatie. De
definitie van innovatief gedrag in deze vragenlijst is als volgt: innovatief gedrag is door
leerkrachten zelf geïnitieerd gedrag waarbij ideeën worden gegenereerd, gepromoot en
gerealiseerd.
U kiest 6 keer een antwoord (verdeeld over een 7-puntsschaal) dat voor u het best
passend is bij de volgende stelling: Voor mij is innovatief gedrag tijdens mijn werk als
leerkracht:
1*. waardevol - waardeloos
2*. betekenisvol - betekenisloos
3. nutteloos - nuttig
4. saai - leuk
5. niet spannend - zeer spannend
6*. fantastisch - verschrikkelijk
*Deze vragen zijn gehercodeerd alvorens de analyse heeft plaatsgevonden.
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Alles in aanmerking genomen, in welke mate ondervindt u sociale druk vanuit uw schoolleider,
teamleider, collega's, de organisatie, etc. om innovatief gedrag te vertonen?
(verdeeld over een 7-puntsschaal)
7. absoluut geen druk - extreme druk

Op de volgende 4 stellingen geeft u antwoorden van ‘helemaal niet waar’ tot helemaal waar’ op
een 7-puntsschaal.
8. Ik ben in staat regelmatig innovatief gedrag te vertonen tijdens mijn werk
9. Ik ben tevreden met mijn innovatief gedrag in mijn werk
10. Ik voel me succesvol in mijn innovatief gedrag tijdens mijn werk
11. Ik heb genoeg zelfvertrouwen om innovatief gedrag te vertonen tijdens mijn werk

Deel 3: Leiderschap
De laatste 9 vragen gaan over gedeeld leiderschap. In de stellingen wordt met ‘invloed’
bedoeld de invloed die vanuit een bepaalde kwaliteit of deskundigheid wordt uitgeoefend.
Iemand die invloed uitoefent wordt gezien als een tijdelijk leider. Kwaliteit en deskundigheid
omvat allerlei vormen van expertises waaronder niet alleen inhoudelijk kennis of vakgerichte
vaardigheden maar ook bijvoorbeeld weten hoe de mensen te inspireren tot het verrichten van
bepaalde activiteiten.
U kunt uw antwoorden geven op een 7-puntsschaal van ‘helemaal niet van toepassing’ tot
‘helemaal van toepassing’.

1. In mijn team zijn de groepsdoelen voor ons begrijpelijk
2. In mijn team zijn een ieders taken helder
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3. In mijn team zijn elkaars verwachtingen duidelijk
4. In mijn team steunen we de collega’s die hun deskundigheid inzetten
5. In mijn team keuren we het goed wanneer collega’s hun kwaliteiten doen gelden
6. In mijn team hebben deskundige collega’s onze steun
7. In mijn team weten collega’s wanneer zij hun invloed moeten doen gelden
8. In mijn team oefenen we onze invloed uit op basis van de kwaliteiten die we bezitten
9. In mijn team leggen invloedrijke collega’s verantwoording af aan de groep
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Bijlage B: Indeling Schalen na PCA
Tabel B1
Indeling van de 4 schalen van IG na PCA met oorspronkelijke items, schaalnummer,
factorladingen, herziene code in SPSS en beschrijving van de items.
Item*

Definitieve
Schaal

30

IG1

38

Factorlading

Code in
SPSS

Beschrijving items IG

.778

IR4Ne

Als team passen we bewust nieuwe ideeën toe om ons werk als leerkrachten
uit te voeren.

IG1

.763

IR12Ne

Als team passen we bewust nieuwe ideeën toe voor het oplossen van
moeilijke problemen.

34

IG1

.753

IR8Ne

Als team passen we bewust nieuwe ideeën toe die goed zijn voor de
organisatie.

12

IG1

.737

IG12Ne

Als team bedenken we bewust nieuwe ideeën voor het oplossen van
moeilijke problemen.

10

IG1

.713

IG10Ac

Ik bedenk bewust nieuwe ideeën voor het oplossen van moeilijke
problemen.

8

IG1

.626

IG8Ne

Als team bedenken we bewust nieuwe ideeën die goed zijn voor de
organisatie.

36

IG1

.594

IR10Ac

Ik pas bewust nieuwe ideeën toe voor het oplossen van moeilijke
problemen.

32

IG1

.548

IR6Ac

Ik pas bewust nieuwe ideeën toe die goed zijn voor de organisatie.

4

IG1

.501

IG4Ne

Als team bedenken we bewust nieuwe ideeën om ons werk als leerkrachten
uit te voeren.

22

IG2

-.885

IP8Ne

Als team promoten we bewust nieuwe ideeën bij collega’s buiten het team.

25

IG2

-.881

IP11Di

Als team proberen we spontaan actieve steun van collega’s buiten het team
te krijgen voor nieuwe ideeën.

26

IG2

-.878

IP12Ne

Als team proberen we bewust actieve steun van collega’s buiten het team te
krijgen voor nieuwe ideeën.

21

IG2

-.850

IP7Di

Als team promoten we spontaan nieuwe ideeën bij collega’s buiten het
team.

18

IG2

-.836

IP4Ne

Als team delen we bewust nieuwe ideeën met collega’s buiten het team.

17

IG2

-.744

IP3Di

Als team delen we spontaan nieuwe ideeën met collega’s buiten het team.

19

IG3

-.803

IP5Au

Ik promoot spontaan nieuwe ideeën bij collega’s.

20

IG3

-.796

IP6Ac

Ik promoot bewust nieuwe ideeën bij collega’s.

16

IG3

-.758

IP2Ac

Ik deel bewust nieuwe ideeën met collega’s.

15

IG3

-.753

IP1Au

Ik deel spontaan nieuwe ideeën met collega’s.
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Definitieve
Schaal

23

IG3

24

Code in
SPSS

Beschrijving items IG

-.730

IP9Au

Ik probeer spontaan actieve steun van collega’s te krijgen voor nieuwe
ideeën.

IG3

-.678

IP10Ac

Ik probeer bewust actieve steun van collega’s te krijgen voor nieuwe ideeën.

7

IG4

-.813

IG7Di

Als team krijgen we spontaan nieuwe ideeën die goed zijn voor de
organisatie.

33

IG4

-.722

IR7Di

Als team passen we spontaan nieuwe ideeën toe die goed zijn voor de
organisatie.

31

IG4

-.705

IR5Au

Ik pas spontaan nieuwe ideeën toe die goed zijn voor de organisatie.

39

IG4

-.699

IR13Au

Samen met collega’s passen we spontaan nieuwe ideeën toe die voor mij
individueel belangrijk zijn.

3

IG4

-.688

IG3Di

Als team krijgen we spontaan nieuwe ideeën om ons werk als leerkrachten
uit te voeren.

11

IG4

-.643

IG11Di

Als team krijgen we spontaan nieuwe ideeën voor het oplossen van
moeilijke problemen.

5

IG4

-.624

IG5Au

Ik krijg spontaan nieuwe ideeën die goed zijn voor de organisatie.

29

IG4

-.596

IR3Di

Als team passen we spontaan nieuwe ideeën toe om ons werk als
leerkrachten uit te voeren.

37

IG4

-.565

IR11Di

Als team passen we spontaan nieuwe ideeën toe voor het oplossen van
moeilijke problemen.

1

x

IG1Au

Ik krijg spontaan nieuwe ideeën om mijn werk als leerkracht uit te voeren

2

x

IG2Ac

Ik bedenk bewust nieuwe ideeën om mijn werk als leerkracht uit te voeren.

6

x

IG6Ac

Ik bedenk bewust nieuwe ideeën die goed zijn voor de organisatie.

IG9Au

Ik krijg spontaan nieuwe ideeën voor het oplossen van moeilijke problemen.

9

Factorlading

59

13

x

IG13Au

Samen met mijn collega’s krijgen we spontaan nieuwe ideeën die voor mij
individueel belangrijk zijn.

14

x

IG14Ac

Samen met mijn collega’s bedenken we bewust nieuwe ideeën die voor mij
individueel belangrijk zijn.

27

x

IR1Au

Ik pas spontaan nieuwe ideeën toe om mijn werk als leerkracht uit te
voeren.

28

x

IR2Ac

Ik pas bewust nieuwe ideeën toe om mijn werk als leerkracht uit te voeren.

35

x

IR9Au

Ik pas spontaan nieuwe ideeën toe voor het oplossen van moeilijke
problemen.

40

x

IR14Ac

Samen met collega’s passen we bewust nieuwe ideeën toe die voor mij
individueel belangrijk zijn.

Noot 1. Oorspronkelijke nummers van de items zoals gesteld in de vragenlijst aan de
respondenten.
Noot 2. Items in ‘schaal’ x op basis van dubbele factorladingen verwijderd.
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Toelichting op de afkorting van de vier nieuwe schalen:
Schaal IG1: Gepland (bewust) innovatief gedrag
Schaal IG2: Collectieve idee promotie
Schaal IG3: Individuele idee promotie
Schaal IG4: Ongepland (spontaan) innovatief gedrag
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Tabel B2
Indeling van de 3 schalen van IMBP na PCA met oorspronkelijke items, schaalnummer,
factorladingen, herziene code in SPSS en beschrijving van de items.
Item*

Definitieve
Schaal

1

Attitude

Code in
SPSS

Beschrijving items IG

.897

HAT1

Voor mij is innovatief gedrag tijdens mijn werk als
leerkracht…waardevol - waardeloos

2

.881

HAT2

Voor mij is innovatief gedrag tijdens mijn werk als
leerkracht…betekenisvol - betekenisloos

3

.838

AT3

Voor mij is innovatief gedrag tijdens mijn werk als
leerkracht…nutteloos - nuttig

4

.738

AT4

Voor mij is innovatief gedrag tijdens mijn werk als
leerkracht…saai - leuk

6

.608

HAT6

Voor mij is innovatief gedrag tijdens mijn werk als
leerkracht…fantastisch - verschrikkelijk

.939

SE2

Ik ben tevreden met mijn innovatief gedrag tijdens mijn werk

9

.928

SE3

Ik voel mij succesvol in mijn innovatief gedrag tijdens mijn
werk

10

.891

SE4

Ik heb genoeg zelfvertrouwen om innovatief gedrag te vertonen
tijdens mijn werk

7

.776

SE1

Ik ben in staat regelmatig innovatief gedrag te vertonen tijdens
mijn werk

.977

SN1

Alles in aanmerking genomen, in welke mate ondervindt u
sociale druk vanuit uw schoolleider, teamleider, collega’s, de
organisatie, etc. om innovatief gedrag te vertonen?

8

Self-efficacy

11

Subjectieve
norm

5

x

Factorlading

Voor mij is innovatief gedrag tijdens mijn werk als
leerkracht…niet spannend - zeer spannend

Noot 1.*oorspronkelijke nummers van de items zoals gesteld in de vragenlijst aan de
respondenten. Item in schaal x werd verwijderd omdat deze niet binnen de eigen bestaande
schaal laadde.
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Tabel B3
Indeling van de schaal GL na PCA met oorspronkelijke items, schaalnummer, factorladingen,
herziene code in SPSS en beschrijving van de items.
Item*

Definitieve
Schaal

7

GL

Factorlading

Code in
SPSS

Beschrijving items IG

.925

LS7

In mijn team weten collega’s wanneer zij hun invloed moeten
doen gelden

3

.913

LS3

In mijn team zijn elkaars verwachtingen duidelijk

8

.907

LS8

In mijn team oefenen we onze invloed uit op basis van de
kwaliteiten die we bezitten

2

.891

LS2

In mijn team zijn een ieders taken helder

9

.853

LS9

In mijn team leggen invloedrijke collega’s verantwoording af
aan de groep

1

X

In mijn team zijn de groepsdoelen voor ons begrijpelijk

4

X

In mijn team steunen we de collega’s die hun deskundigheid
inzetten

5

X

In mijn team keuren we het goed wanneer collega’s hun
kwaliteiten doen gelden

6

X

In mijn team hebben deskundige collega’s onze steun

Noot 1.*Oorspronkelijke nummers van de items zoals gesteld in de vragenlijst aan de
respondenten. Items 1, 4, 5 en 6 werden verwijderd omdat assumpties (scheefheid, kurtosis)
geschonden waren.

