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Voorwoord: Stevig en zelfstandig
‘Leraar, elke dag anders’ was een paar jaar geleden een
bekende slogan. Die slogan geldt ook vandaag nog. Het
hele onderwijs is steeds in verandering. Zo zagen we in het
afgelopen jaar twee onderwijsinhoudelijke veranderingsvoorstellen: curriculum.nu, het plan van schoolleiders en
leraren over vernieuwing van de onderwijsinhoud, en het
door vele partijen onderschreven onderwijspact ‘Toekomst
van ons onderwijs’. Er was verder veel te doen over het
lerarentekort en over de zorgpunten die passend onderwijs
met zich meebrengt. In de wereld van schoolleiders is dan
ook altijd reuring. Stilstand is zeker in deze dynamische
omgeving achteruitgang en het is dan ook noodzaak dat
schoolleiders zich ontwikkelen. Dat stimuleren, faciliteren
en borgen we als SRVO.
Uit onderzoek blijkt dat de schoolleiding een cruciale rol
speelt in kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Maar
hoe doet een schoolleider dat, wat moet hij of zij precies
kennen en kunnen? In het afgelopen jaar bespraken we die
vraag opnieuw binnen SRVO en dat leidde tot een geactualiseerd beroepsprofiel. In de beschrijving is een belangrijke
verschuiving opgetreden: het gaat niet meer over competenties waarover de schoolleider moet beschikken, maar
over leiderschapspraktijken waarin de situatie om bepaald
gedrag vraagt. Die leiderschapspraktijken zijn allemaal,
direct of indirect, gericht op het leren van leerlingen.
Een ander belangrijke ontwikkeling was de invoering van
collegiale reflectiegesprekken, in eerste instantie als pilot.
In zulke gesprekken wisselen schoolleiders van verschillende scholen ervaringen uit aan de hand van een bepaalde
methodiek. Zo krijgen ze een beter beeld van hun functioneren. De reacties waren positief: ‘het werkt’. Het reflectiegesprek heeft zich bewezen als ontwikkelinstrument en we
geven het in 2020 een flinke boost.
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Ik ben heel blij met de Raad van Advies die we in 2019 hebben ingesteld. In de raad, met Alexander Rinnooy Kan als
voorzitter, zitten vijf mensen uit verschillende geledingen
van de maatschappij. We verkennen met hen wat de beste
weg is om ons als SRVO over een paar jaar te positioneren
als een stevige, onafhankelijke onderwijspartij. Een van
de adviezen die de raad ons gaf en die we graag ter harte
nemen, is in goed overleg blijven met de VO-Raad. De rol en
positie van de schoolleiders binnen de VO-Raad is immers
van groot belang.

..........

‘In de wereld van schoolleiders
is altijd reuring. In zo’n dynamische omgeving is het noodzaak
dat ze zich ontwikkelen.’
Jos Cremers, bestuursvoorzitter SRVO

..........

Terugkijkend op 2019 zie ik dat er weer veel werk is verzet
om schoolleiders te begeleiden in hun ontwikkelingsreis.
Zonder de ondersteuning van het SRVO-bureau zou dat
niet mogelijk zijn. Ik dank alle medewerkers dan ook van
harte voor hun inzet. In het bijzonder bedank ik directeur
Leezan van Wijk, die na vier jaar vertrekt. Ze heeft de basis
gelegd voor de vorming van een zelfbewuste beroepsgroep
waar het onderwijsveld niet omheen kan. Met de nieuwe
directeur Noortje Schadenberg hopen we nog veel nieuwe
mijlpalen te bereiken!
Jos Cremers
Bestuursvoorzitter SRVO
3

1.
Over SRVO

4

|

Jaarverslag 2019

5

Opbouwfase voorbij

Hoge kwaliteit van schoolleiderschap

Ontwikkelreis

SRVO werkt sinds 2016 aan versterking van de ontwikkeling van de beroepsgroep schoolleiders. Daarmee verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs aan onze leerlingen.
De opbouwfase zijn we inmiddels voorbij: de basis ligt er,
met het geactualiseerde beroepsprofiel, de kennisbasis
en het digitaal portfolio. Van het begin af aan zijn we een
stichting van en voor schoolleiders. Die zijn in alle functies,
van teamleider tot rector, in onze stichting vertegenwoordigd, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau.

Het afgelopen jaar werkten we ook aan onze eigen reis als
organisatie. We bepaalden onze strategische koers voor de
komende jaren met als centrale vraag: ‘Hoe kan het SRVO
een structurele plek innemen in de ontwikkeling van het
vo en met name in de ontwikkeling van de beroepsgroep
schoolleiders?’ Met meer dan 1.700 aangesloten schoolleiders – een derde van het totale aantal vo-schoolleiders –
vormen we inmiddels een beweging met elkaar. Een beweging die een hoge kwaliteit van schoolleiderschap nastreeft
door collega’s te stimuleren en te faciliteren om daar in de
eigen dagelijkse schoolpraktijk mee aan de slag te gaan.

Sterk schoolleiderschap vraagt om de juiste balans tussen
autonomie en kaders, visie en uitvoering, uitdagen en zorgdragen voor de docenten en leerlingen om ons heen. Als
SRVO fungeren we graag als sherpa in de ontwikkelreis van
de schoolleider. Dan is schoolleiderschap allerminst een
eenzaam vak. We blijven als schoolleiders steeds een stap
voorwaarts zetten.

Zichtbaarheid en bekendheid
In 2019 was ons thema: meer zichtbaarheid en meer bekendheid van SRVO onder schoolleiders. De zichtbaarheid
hebben we vergroot door de ontwikkelinstrumenten onder
de aandacht te brengen, zoals reflectiepilots op diverse
scholen. Sommige van die instrumenten hebben we verbeterd. Zo kreeg het digitale platform meer functionaliteiten
en werden technische verbeteringen doorgevoerd. Een belangrijke ontwikkeling was dat SRVO dat digitale platform
in eigen beheer kreeg. Ook de opleidingscatalogus van
SRVO en de VO-academie is doorontwikkeld. Daarin staan
opleidingen en bijscholingsmogelijkheden die relevant zijn
voor schoolleiders. Iedereen kan de catalogus bekijken,
maar schoolleiders die ingeschreven zijn bij SRVO kunnen
er meer mee. Ze kunnen een digitaal portfolio opstellen en
bijhouden en een zelfscan uitvoeren, waarin ze onder meer
hun ontwikkeldoelen invullen. Voor SRVO-schoolleiders kan
de opleidingscatalogus op die manier maatwerk bieden.
De netwerkfunctie van onze stichting versterkten we onder
meer door schoolleidersbijeenkomsten (mee) te organiseren en een taskforce in te stellen van zes schoolleiders
die als ambassadeurs van SRVO opgetreden hebben. Ook
daarmee maakten we onszelf zichtbaarder.
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..........

‘Ik heb in de afgelopen vier
jaar het fundament mogen
leggen voor de vorming van
een stevige beroepsgroep.
Daar ben ik trots op en ik ben
er dankbaar voor.’
Leezan van Wijk, directeur SRVO van 2016 tot 2020

..........

Een beweging die in gang gezet wordt door een groeiende
groep schoolleiders die het principe van ‘een leven lang
leren’ omarmt en dat op verschillende niveaus realiseert:
als individu, als schoolorganisatie en als sector. We hebben een goed beeld van de ontwikkelvraagstukken waar
collega-schoolleiders mee kampen, omdat die 75% van alle
vo-scholen vertegenwoordigen. Er is een enorme rijkdom
aan praktijkverhalen, inzichten en leermomenten. Die kunnen we nog veel meer delen met elkaar.
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Kerntaken
SRVO ontvangt jaarlijks subsidie van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Schoolleiders
kunnen daardoor kosteloos gebruikmaken van de faciliteiten van SRVO, zowel on- als offline. Van deze subsidie voert
SRVO haar kerntaken uit. SRVO voert die kerntaken uit in de
volgende rollen:
Verzamelaar van kennis
SRVO brengt de praktijk en de toekomst van het schoolleiderschap in kaart
•	SRVO is een kenniscentrum op het gebied van schoolleiderschap;
•	SRVO houdt schoolleiders op de hoogte van recente ontwikkelingen en onderzoek met nieuwsberichten, publicaties, verwijzingen op de website en activiteiten.
Bewaker van de professionele identiteit
SRVO werkt aan het DNA van de schoolleider:
•	SRVO is een broedplaats waar schoolleiders het gedeelde
DNA samen steeds verder verfijnen;
•	SRVO biedt houvast aan schoolleiders en ontwikkelt een
leidraad voor het vak van schoolleider door publicaties,
onderzoek, scans en ontwikkeltools op de website.
Gids voor ontwikkelactiviteiten
SRVO geeft een overzicht van ontwikkelactiviteiten voor
schoolleiders:
•	SRVO geeft schoolleiders een overzicht van activiteiten
die inspelen op de behoeften, wensen en ambities voor
professionele ontwikkeling;
•	SRVO reflecteert voortdurend samen met schoolleiders
en aanbieders op het professionaliseringsaanbod en
scherpt dit aan.
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Beheer van online platform
SRVO werk met een portfolio als persoonlijk logboek:
•	SRVO beheert een online platform voor de schoolleider
waar ze kennis en inspiratie kunnen verzamelen en delen
met andere schoolleiders;
•	SRVO gebruikt de (geanonimiseerde) gegevens van het
platform voor meta-analyses ten behoeve van de professionele ontwikkeling van schoolleiders.
Kernwaarden
SRVO werkt vanuit kernwaarden die de communicatieboodschap aanscherpen en zichtbaar moeten zijn in de
uitstraling naar buiten. Onze kernwaarden zijn:
•	Onafhankelijk
•	Innovatief
•	Betrouwbaar
•	Betrokken
•	Bevlogen.
12 leidende principes
Een organisatie die gedragen wordt door schoolleiders zelf,
vraagt om voortdurende afstemming over wat we doen en
over de richting die we opgaan. Als schoolleiders hebben
we met elkaar 12 leidende principes afgesproken voor de
activiteiten van SRVO.
• High trust in de schoolleider als professional
• Zelfregulering van professionalisering
•	Doorontwikkeling van een i
•	Faciliteren van collectief leren
•	Inspireren door de onderlinge ontmoeting te stimuleren
• Status verlenen aan het schoolleiderschap
•	Het karakter van het kwaliteitsregister voorop
•	Van vrijwillige naar vanzelfsprekende registratie
• Laagdrempelige instap
•	Maximale inzet op onderling contact, minimale inzet op
bureaucratie
•	Stimuleren van zelfreflectie
•	Stimuleren van ontwikkeling individuele schoolleider én
beroepsgroep
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De functie van SRVO is vierledig
1)	Met de beroepsstandaard, zowel het beroepsprofiel als
de kennisbasis – aangevuld met (internationaal) onderzoek naar (school)leiderschap – geven we de kaders
aan voor sterk schoolleiderschap.
2)	Via het persoonlijke portfolio in het webregister en het
stimuleren van professionele ontwikkeling door middel
van (innovatieve) leertools en reflectiegespreksystematiek creëren we een omgeving waarin schoolleiders het
leerproces kunnen bijhouden, vastleggen en zichtbaar
maken.
3)	Vanuit die omgeving hebben we inzicht in de trends
op het gebied van ontwikkelbehoeften en - paden
binnen het schoolleiderschap. Naarmate het aantal
ingeschreven (en actieve) schoolleiders groeit, zijn we
beter in staat de vraag te genereren en te specificeren
en kunnen we het beleid over schoolleiderschap binnen
school(besturen), aanbieders van opleidingen, sectorraad en het ministerie verder aanscherpen.
4)	Met het opzetten en verbinden van (bestaande) leernetwerken creëren we een community voor schoolleiders waarin leiderschapsvraagstukken in relatie tot de
schoolontwikkeling worden onderzocht en gedeeld.
Daardoor groeien schoolleiders in hun ontwikkeling en
wordt het leerklimaat op scholen professioneler.
Programmalijnen
De taakgebieden van SRVO zijn onder te verdelen in vier
programmalijnen, te weten:
•	Beheer en ontwikkeling webregister
•	Onderzoek en ontwikkeling
•	Communicatie
•	Aansturing en controle.

Uitgangspunten 2019
De volgende uitgangspunten zijn leidend
geweest voor de koers van SRVO in 2019.

2015 - 2018

2019 - 2022

Van registreren
Van instituut
Van kwaliteitsregister

> naar regie over leren
> naar beweging
> naar ontwikkelplatform

Beheer en ontwikkeling webregister
Helpdesk
In 2019 heeft het register een stabiele groei gekend in
het aantal ingeschreven schoolleiders. Toch is het aantal
vragen over het inschrijven niet toegenomen. Dat komt
met name door vereenvoudiging van het inschrijfproces en
het opnemen van veelgestelde vragen. Het aantal vragen
over de functionaliteiten van het digitale platform is wel
toegenomen. Van oktober tot december 2019 was de
helpdesk tijdelijk niet bezet. In deze periode werd duidelijk
hoe belangrijk deze rol is voor het bureau. In juli 2019 is
de functionele rol business information analist herzien. De
functie is uitgebreid om een stabiele continue begeleiding
te creëren voor IT-vraagstukken. Zo kan de helpdesk beter
worden ingezet voor schoolleiders en wordt de helpdesk
ondersteund bij vragen die opkomen door het steeds meer
gecompliceerde IT-landschap.
Register
In het eerste kwartaal van 2019 is gewerkt om het register
niet meer via Orchard, maar via Platform Rijksoverheid
(PRO) aan te bieden. Orchard was kwetsbaar voor inbraak
via video- en/of fotobestanden. Daarnaast is het regis-
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ter in de eerste helft van 2019 gebruikersvriendelijker
gemaakt. Tot juli 2019 zijn de functionaliteiten van het
platform uitgebreid en/of verbeterd: de inschrijfprocedure
is vereenvoudigd, de zelfscan is uitgebreid, een reflectietool
is toegevoegd en aan de opleidingscatalogus is een reviewsysteem toegevoegd. Deze laatstgenoemde functionaliteit vormt ook het voorportaal voor het valideren van het
professionaliseringsaanbod door SRVO.
Governance en transitie
De eerste helft van 2019 heeft in het teken gestaan van
het zoeken naar een nieuwe partner voor het technisch
en functioneel beheer (governance) voor zowel SRVO als
het Schoolleidersregister PO en het overdragen van beide
beroepsregisters aan deze nieuwe partner (transitie). In de
tweede helft van 2019 zijn alle ontwikkelingen in het register stopgezet om de transitie te realiseren. Ook is in deze

periode de hosting van het platform overgegaan van SSCICT naar de Azure Cloud via Netcompany. De beheerorganisatie is verhuisd van CIBG naar Netcompany. Alle dienstverleningsafspraken zijn herzien en herschreven. Afspraken
over gegevensverwerking zijn opnieuw opgesteld.
CRM
De implementatie van customer relationship management
(CRM) binnen het bureau heeft in 2019 stilgelegen en daardoor is het CRM-systeem niet doorontwikkeld. De integratie
van CRM en het register is niet tot stand gekomen en voorlopig blijft de synchronisatie tussen de twee platformen
handmatig. Het CRM wordt nu gebruikt als schaduwadministratie van het register. De handmatige synchronisatie
is iets vereenvoudigd. Het is nu mogelijk om te vergelijken
welke schoolleiders ontbreken en waar wijzigingen doorgevoerd moeten worden.
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Opleidingscatalogus
In 2019 heeft SRVO het beheer van de opleidingscatalogus
overgenomen van de VO-academie; de officiële overdracht
was in oktober 2019.
Zelfscan 2.0
In september 2019 is de release van de zelfscan 2.0 uitgevoerd. Na een korte valse start kon dit platform in oktober
goed in gebruik worden genomen. In december was er een
evaluatie met bureau STERK en zijn afspraken voor doorontwikkeling vastgelegd.
Netwerk voor Schoolleiders
In december 2019 zijn de ledenadministratie en het beheer
van de website van de partnerorganisatie Netwerk voor
Schoolleiders (NvS) overgenomen door SRVO.

Onderzoek en ontwikkeling
Vernieuwing beroepsprofiel
De beroepsstandaard, opgesteld in 2014, is in 2019 onder
de loep genomen. Het onderzoeksteam bestond uit Inge
Andersen, lector Waardegericht Leiderschap bij Penta
Nova, Anje Ros, lector Leren en Innoveren bij Fontys
Hogeschool, en Loes van Wessum, lector Leiderschap bij
Windesheim. Samen met een taskforce van schoolleiders
bestudeerden ze de taken en verantwoordelijkheden van
schoolleiders opnieuw. Via literatuuronderzoek, interviews
en vergelijking met internationale profielen is een nieuwe vormgeving van het beroepsprofiel voorgesteld. Het
vernieuwde beroepsprofiel dat in 2020 wordt vastgesteld,
kent leiderschapspraktijken en persoonlijke bronnen die
van belang zijn voor de professionele identiteit van een
schoolleider.
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Taskforce
Per 1 maart 2019 gingen vijf collega-schoolleiders één
dag per week voor SRVO aan de slag. Deze schoolleiders
vertegenwoordigden SRVO in hun eigen regio. Zij waren als
taskforce nauw betrokken bij onderzoek naar onder andere
de actualisatie van het huidige beroepsprofiel, uitbreiding
van netwerken en de professionalisering van schoolleiders
in de praktijk.
Publicatiemonitor
De publicatiemonitor staat prominent op de homepage van
SRVO. Ook in 2019 zijn relevante publicaties geselecteerd
en ontsloten via de zeven ontwikkelthema’s van de kennisbasis: persoonlijk leiderschap, kwaliteitsontwikkeling,
inrichten van het (toekomstig) onderwijs, verbinding met de
omgeving, regie en strategie, leiding geven aan verandering
en diversiteit. SRVO biedt op deze manier inspiratie voor
verdieping en ontwikkeling en draagt zo bij aan de verdere
professionalisering van de beroepsgroep. Relevante publicaties worden kort samengevat en gelinkt aan een thema.
Uitwerking kennisbasis
Om de kennisbasis meer gezicht te geven ging SRVO in
2019 op zoek naar verhalen van schoolleiders. Er zijn korte
video’s gemaakt waarin schoolleiders vertellen hoe ze met
één van de zeven thema’s aan de slag zijn gegaan in hun
eigen schoolpraktijk. In 2020 krijgt dit een vervolg, waarbij
de opgehaalde verhalen in verbinding worden gebracht
met de thema’s van de kennisbasis én met het vernieuwde
beroepsprofiel. Zo krijgen de leiderschapspraktijken van het
nieuwe beroepsprofiel betekenis en komen ze tot leven.
Update relatiebestand
In 2018 voerden we een grootschalige update uit van het
bestand van schoolleiders in Nederland. In 2019 kozen we
een andere insteek. SRVO benaderde alle ingeschreven
schoolleiders telefonisch voor een behoeftenonderzoek.
Ruim 320 schoolleiders namen deel aan dat onderzoek. De
gestelde vragen gingen over het belang dat schoolleiders
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hechten aan ontwikkeltools en de mate waarin ze gebruik
maken van producten en diensten van SRVO. Ook werd
gevraagd waar ze behoefte aan hadden en of ze input
hadden voor de koers van SRVO in de komende jaren. Deze
informatie nemen we mee in de strategievorming voor de
komende jaren.
Monitor professionele ontwikkeling
schoolleiders en bestuurders
In 2019 voerde het Kohnstamm Instituut de monitor
professionele ontwikkeling uit onder schoolleiders en
bestuurders. Vanaf dit jaar ligt de regie bij het SRVO. Het
eindrapport verschijnt in februari 2020. De herhaling van
dezelfde monitor geeft de mogelijkheid om trends en
ontwikkelingen op de langere termijn te volgen. Ook voerde
het Kohnstamm Instituut een verdiepend onderzoek uit in
de vorm van schoolportretten. Dat gebeurde samen met de
lectoren Loes van Wessum, lector Leiderschap bij Windesheim, en Anje Ros, lector Leren en Innoveren bij Fontys
Hogeschool. Andere scholen kunnen via deze portretten
een beeld krijgen van de wijze waarop schoolleiders werken
aan de ontwikkeling van een lerende cultuur.
Schoolleidersagenda 2.0
In een samenwerking van SRVO, VO-raad, NvS en sinds
2018 ook OCW worden de ambities van de schoolleidersagenda uitgewerkt en opgevolgd. In deze agenda gaat het
over schoolleiderschap als vak, om de schoolleider in zijn
functie als leidinggevende en om versterking van de beroepsgroep. Sinds begin 2019 is er regulier overleg over wie
vanuit zijn rol welke activiteiten kan uitvoeren om die ambities te realiseren en om elkaar waar mogelijk te versterken.
Om gerichte acties te kunnen bepalen bleken eerst meer
kennis en gegevens nodig te zijn over professionalisering,
positionering en de arbeidsmarkt van schoolleiders in het
vo. In een kenniskamer inventariseerde een breed spectrum
van onderzoekers wat al bekend is en waar witte vlekken
zitten. Op basis van deze inventarisatie is in 2019 met een
Landelijke Onderzoeksagenda gestart waar de volgende
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thema’s in 2020 een vervolg krijgen: begeleiding startende
schoolleiders, arbeidsmarkt schoolleiders, informeel leren
en masterambitie en innovatie en strategisch handelen.
De Staat van de Schoolleider
In 2019 is ‘De Staat van de Schoolleider’ uitgebracht. SRVO
leverde voor deze publicatie gegevens aan over de professionalisering van schoolleiders in het vo. SRVO-bestuurslid
Alexander van Horssen maakte deel uit van de redactie.
Hij overhandigde samen met schoolleider Lizzy Heistek
‘De Staat van de Schoolleider’ aan onderwijsministers
Van Engelshoven en Slob en inspecteur-generaal Monique
Vogelzang.

LeiderschapsLabs
In 2019 bezocht een van de Taskforce-leden 12 scholen.
Doel was om op basis van de ontwikkelingen op de school
te onderzoeken waar schoolleiders behoefte aan hebben
en/of welke ervaring en expertise ze zouden kunnen delen.
Van deze scholen zijn vijf scholen benoemd als potentiële expertisepunten of LeiderschapsLabs. Enkele andere
scholen zijn geïnteresseerd in een overzicht waar diverse
scholen mee bezig zijn om op basis daarvan contacten te
leggen. De ontwikkelingen in de bezochte scholen gaan
vooral over maatwerk, cultuurverandering, verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen en vernieuwing van
het onderwijs.

Doorontwikkeling reflectiegesprekken
Het doel van de reflectiegesprekken is dat schoolleiders
hun eigen feedback organiseren in de vorm van een roulerend peer-reviewsysteem. In 2018, het eerste jaar van de
pilot reflectiegesprekken, zijn drie methoden geselecteerd:
appreciative inquiry, waardecreatie en dynamisch reflecteren. Een visual op A3-formaat verbeeldt de werkwijze
van reflectiegesprekken en de stappen per methodiek.
Per methodiek zijn de stappen en de achtergrond verder
uitgewerkt in een handleiding. In 2019 waren er 27 reflectiegesprekken. Op basis van de pilot reflectiegesprekken
en de rapportage over de evaluaties van de gesprekken is
de aanpak doorontwikkeld. Deelnemers zijn onder andere
tevreden over de toegankelijkheid van de methodiek
waardoor ze snel tot diepgang komen in de gesprekken,
over de procesbegeleiders, over het concrete eindresultaat
van het gesprek en over het feit dat het dicht bij de eigen
praktijk blijft. Deelnemers zien ook mogelijkheden om dit
breder in school, met collega’s en in ontwikkelprocessen en
-gesprekken in te zetten. De gesprekken worden begeleid
door een procesbegeleider. Er zijn nu elf procesbegeleiders:
vo-managementcoaches die een training hebben gekregen
om de drie methodieken te begeleiden. In 2020 volgen nieuwe professionaliseringsdagen om de pool van procesbegeleiders aan te vullen.
Onderzoek naar motieven schoolleiders
In samenwerking met OCW liet SRVO een onderzoek
uitvoeren naar de motieven van schoolleiders om zich in
te schrijven bij SRVO en naar de (professionaliserings-)
behoeften van schoolleiders. De resultaten helpen ons om
de functionaliteiten van het register aan te laten sluiten bij
de motieven en behoeften en om nieuwe functionaliteiten
te ontwikkelen. Motieven om ingeschreven te blijven, zijn
de informatiefunctie (actuele kennis en inzichten in het
schoolleiderschap), het contact met andere schoolleiders
en versterking van de beroepsgroep. Degenen die niet
ingeschreven zijn, geven als reden aan dat ze SRVO niet
kennen of op een andere manier aandacht besteden aan
hun professionele ontwikkeling als schoolleider.
19

Internationale netwerkvorming
In samenwerking met de Europese Commissie heeft SRVO
zich als expert-organisatie verbonden aan een internationaal leiderschapstraject van Nederland, Schotland, Ierland
en Litouwen. Begin juni 2019 is SRVO naar Litouwen
gereisd om kennis te delen over de beroepsgroepvorming
en -ontwikkeling van schoolleiders op sectorniveau. In
het najaar van 2019 is de voorbereiding gestart voor een
bezoek van een Litouwse delegatie aan SRVO en partnerorganisaties in 2020, met SRVO als gastorganisatie.
In het najaar van 2019 heeft SRVO samen met een delegatie van het Kohnstamm Instituut en Hogeschool Windesheim ‘An international perspective on the professional
development of school leaders’, voorbereid, gepubliceerd
en gepresenteerd: een internationale vergelijking tussen
België, Zuid-Afrika, Nederland en Slovenië. Dat gebeurde tijdens de conferentie European Association for Practitioner
Research on Improving Learning (EApril) in Slovenië. Daarnaast presenteerde SRVO het onderzoek naar de herijking
van het beroepsprofiel: ‘Leadership practices contributing
to developing a learning culture’.

Communicatie
Impactmeting
Om te begrijpen hoe de activiteiten van SRVO, zoals
inschrijving in het kwaliteitsregister, kunnen bijdragen aan
sterk schoolleiderschap deed SRVO een impactmeting
aan de hand van de Theory of Change. Deze meting leidde
tot inzicht in de doelgroepenbenadering en gaf handvatten voor aanscherping van de marketingcommunicatie
strategie.
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Vormgeving en drukwerk
SRVO heeft zich in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld; zijn
visuele identiteit ontwikkelde mee. In 2019 is de SRVO-huisstijl doorontwikkeld. Hiermee positioneert SRVO
zich als een krachtige en faciliterende partij die ‘sterk voor
leiderschap’ uitdraagt. De huisstijl is vertaald naar een
basispakket aan communicatiesjablonen voor onder meer
briefpapier, enveloppen, PowerPoint en bedankkaartjes.
Vormgeving en drukwerk is ingezet voor verschillende
doeleinden, waaronder:
•	jaarverslag 2019;
•	praatplaat en certificaat reflectiegesprekken;
•	visualisatie Strategieplan SRVO;
•	infographics;
•	divers promotiemateriaal, zoals pennen en flyers.
Infographics
In 2019 publiceerde SRVO drie infographics:
•	Financiële middelen voor de professionalisering van
schoolleiders.
•	Schoolleiders in het voortgezet onderwijs.
•	Professioneel ontwikkelen via netwerken.
Deze infographics vertalen onderzoek naar de praktijk
en geven op een aantrekkelijke en goed leesbare manier
inzicht in de (inter-)nationale ontwikkeling van het schoolleiderschap. Hierbij put SRVO voor een groot deel uit eigen
onderzoek.
In 2019 is gestart met de infographic met het thema ‘professionalisering en opleidingscatalogus’. Deze infographic
wordt in februari 2020 gepubliceerd.
Om SRVO te promoten en schoolleiders aan zich te binden
is een jaar lang De Nieuwe Meso, vakblad over onderwijs
en leiderschap, verstrekt aan geïnteresseerde schoolleiders. Ook kregen schoolleiders de volgende boeken bij
inschrijving:

•	Bildungkalender 2019;
•	Leiding geven aan een lerende school;
•	®zijn als leider;
•	Kleppen open;
•	Easycratie;
•	Mijn Binnenste buiten;
•	4000 years of Thinkers on Education.
Nieuwsupdates
Er gebeurt veel achter de schermen van SRVO. We zetten
diverse communicatiekanalen in om schoolleiders op
de hoogte te brengen van allerlei ontwikkelingen in het
beroepenveld en hen te betrekken bij activiteiten die hieruit
voortvloeien. Met regelmaat geven we een nieuwsbrief
uit om ingeschreven schoolleiders te informeren over de
activiteiten. In 2019 verschenen vijf nieuwsbrieven en twee
nieuwsbriefspecials. De nieuwsbrief is een verzameling van
actualiteiten en testimonials die ook wekelijks op de corporate website worden geplaatst. Sociale media, en dan met
name LinkedIn, blijken succesvol in het regelmatig boeien
en binden van schoolleiders.
Publicaties
Ook in 2019 zette SRVO een proactieve mediabenadering in
om kennis te delen over professionalisering onder schoolleiders en om de bekendheid van SRVO te vergroten. Dat
resulteerde in diverse publicaties in verschillende vakbladen, waaronder in:
•	Van Twaalf tot Achttien
•	‘Het profiel van schoolleiders in beeld’, februari 2019.
•	‘Is jouw register ook mijn register?’, april 2019.
•	‘Schoolleiders reflecteren’, september 2019.
•	‘SRVO Zelfscan’, december 2019.
•	SchoolManagement Totaal
•	‘Op weg naar maatwerk’, december 2019.
•	De Nieuwe Meso
•	Vier (4) advertenties
•	Nieuwsoverzicht VO-raad
•	Bijdrage in iedere uitgave.

Draagvlakbijeenkomsten
SRVO had in 2019 de ambitie om verschillende draagvlakbijeenkomsten te organiseren, voor en door schoolleiders.
SRVO richt zich hierbij op ontmoeting, verbinding en kennisdeling. Dit resulteerde in een gevarieerd programma:
•	werkatelier-bijeenkomst;
•	VO-congres;
•	deelname in diverse adviesraden (VAR NSO-CNA, SLP/
adviesraad VO-raad);
•	studiereis Litouwen;
•	studiereis Estland;
•	diverse schoolbezoeken (besturen);
•	schoolleidersconferentie;
•	HRM & Onderwijs congres;
•	releaseborrel.
Deelname aan activiteiten VO-academie
SRVO neemt ieder jaar deel aan het VO-congres. We zijn
zichtbaar door een stand op het VO-plein en verzorgen een
workshop over nieuwe inzichten op het vlak van professionalisering van de beroepsgroep. Activiteiten:
• inhoudelijke sessies tijdens het VO-congres;
• een informatiestand op het VO-plein.
Doelgroepenbenadering
SRVO wil nog beter inspelen op de verschillende behoeften
van schoolleiders, aansluitend bij de fasen van loopbaanontwikkeling en functie. In 2019 gingen met dat doel vijf
ambassadeurs voor minimaal vier maanden aan de slag.
Daarnaast hielden we in het najaar een gebruikersonderzoek. Een grote groep ingeschreven schoolleiders gaf
daarin aan waar zij behoefte aan hebben en op welke wijze
SRVO zijn aanbod kan verbeteren en versterken.
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Aansturing en controle
Bestuur
Het bestuur van SRVO bestaat uit schoolleiders en
vertegenwoordigt hiermee de beroepsgroep. Het bestuur
ondersteunt de directeur bij een krachtige invulling van het
leiderschapsplatform. Zoals is vastgelegd in de statuten,
zijn het SchoolleidersPlatform (SLP) en het Netwerk van
Schoolleiders (NvS) vertegenwoordigd in het bestuur. Het
bestuur kwam in 2019 vijf keer bijeen voor een bestuursvergadering en werkte conform de vastgestelde statuten met
een huishoudelijk reglement.
In 2019 namen zitting in het bestuur:
•	Jos Cremers, voorzitter, oud-directeur Het Rhedens,
Dieren
•	Jannie Bakker, bestuurslid, interim schoolleider
•	Arend Smit, bestuurslid, rector-bestuurder Keizer Karel
College
•	Clemy Oomens, bestuurslid, locatiedirecteur Het Rhedens, Rozendaal
•	Alexander van Horssen, bestuurslid, directeur Het Streek,
Ede.
Raad van Advies
In 2019 werd de Raad van Advies (RvA) opgericht. Deze
RvA bestaat uit leden uit het onderwijs, overige non-profitorganisaties en bedrijfsleven die ieder vanuit hun eigen
expertise en achtergrond kennis en ervaring inbrengen om
vraagstukken te beantwoorden die bijdragen aan de centrale vraag: ‘Hoe kan het SRVO een structurele plek innemen in
de ontwikkeling van de sector en met name in de ontwikkeling van de beroepsgroep schoolleiders?’ De RvA bestond in
2019 uit de volgende leden:
•	Jan Anthonie de Bruijn, voorzitter, (o.a.) Lid van de
Eerste Kamer der Staten-Generaal en hoogleraar
immunopathologie in Leiden
•	Kees van Bergeijk, (o.a.) bestuurder/algemeen directeur
Martinuscollege

22 |

Jaarverslag 2019

•	Suzanne von der Dunk, (o.a.) directeur Randstad
Onderwijs
•	Saskia Schenning, (o.a.) voorzitter College van Bestuur
Laurentius Stichting
•	Annemarie Neeleman, onderwijsonderzoeker Universiteit
van Maastricht.
Door andere werkzaamheden is Jan Anthonie de Bruijn per
januari 2020 geen voorzitter. Alexander Rinnooy Kan is in
zijn plaats gekomen.
Kosten bureau
De kosten voor huisvesting en werkplekken, voorzien van
standaard kantoorautomatisering, zijn opgenomen in de
gehanteerde uurtarieven voor het personeel dat gedetacheerd is via CAOP. SRVO heeft van rechtswege een aantal
verzekeringen en contracten afgesloten. In 2019 bestond
het bureau uit zes medewerkers, te weten: een senior
beleidsadviseur, een onderzoeker, een businessanalist, een
communicatieadviseur, een managementassistente en een
secretaresse/helpdeskmedewerker, aangestuurd door een
directeur, Leezan van Wijk, gedetacheerd via Echnaton (tot
31-7-2019) en het Keizer Karel College (per 1-8-2019).
Financiën
De financiële administratie van de Stichting is belegd bij
het CAOP te De Haag. Bij de uitvoering wordt rekening
gehouden met de verantwoordingssystematiek voor de
subsidie van OCW. Op structurele basis is er overleg tussen
de contactpersoon voor de financiële administratie en de
directeur. Jaarlijks bespreken de bestuursvoorzitter, de
penningmeester, de directeur, de controller en de accountant de jaarrekening.
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Balans per 31 december 2019 na
verwerking exploitatiesaldo

31-12-2019

31-12-2018

Activa

Staat van baten en lasten over 2019

Realisatie 2019

Begroting 2019

Realisatie 2018

Baten

Vorderingen

€

5.910

€

1.911

Liquide middelen

€

91.920

€

Totaal activa

€

97.830

€

Subsidie Ministerie OCW - SRVO

€

1.255.025

€

1.255.025

€

1.125.602

302.831

Projectsubsidie ‘Regieondersteuning’ (incl. verlenging)

€

53.593

€

-

€

11.964

304.742

Doorschuif middelen 2018

€

48.913

€

-

€

-

Totaal baten

€

1.357.531

€

1.255.025

€

1.137.566

Passiva
Eigen vermogen

€

569

€

560

Kortlopende schulden

€

97.261

€

304.182

Kernactiviteiten

Totaal passiva

€

97.830

€

304.742

A. Beheer & ontwikkeling (web)register

€

338.798

€

348.077

€

381.170

B. Onderzoek & ontwikkeling

€

507.141

€

531.367

€

418.964

C. Communicatie

€

327.893

€

300.108

€

245.820

D. Aansturing & control

€

80.758

€

75.473

€

79.648

Overige projecten 2018

€

48.913

€

-

€

-

€

1.303.503

€

1.255.025

€

1.125.602

Project ‘Regieondersteuning’

€

54.028

€

-

€

11.964

Totaal lasten

€

1.357.531

€

1.255.025

€

1.137.566

Financiële baten en lasten

€

9

€

-

€

3

Exploitatiesaldo

€

9

€

-

€

3

* Bovenstaande jaarrekening is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening over de periode van 1 januari 2019
tot en met 31 december 2019. Voor deze samenvatting is een goedkeurende verklaring verstrekt.

Lasten

Saldo baten en lasten
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Focusgebieden

Zelfstandig en zichtbaar

De ontwikkelreis van schoolleiders naar professioneel
leiderschap gaat in 2020, met SRVO als sherpa, verder. Die
rol vullen we in volgens het strategieplan dat we voor de
periode 2020 tot 2024 hebben opgesteld. Daarin onderscheiden we vijf focusgebieden; specifieke gebieden voor
schoolleiders die passen bij onze missie en visie en doelen:

Om die strategie succesvol uit te werken is nodig dat we
als SRVO financieel gezond blijven en (nog) zichtbaarder worden als beroepsorganisatie. Nu hebben we nog
subsidie, maar die is eindig. We willen als beroepsorganisatie op eigen benen kunnen staan en zelfstandig zijn.
Ook willen we zichtbaarder worden als beroepsorganisatie.
Een derde van de beroepsgroep is inmiddels aangesloten,
maar we willen nog meer schoolleiders meenemen in de
reis. We moeten nog zichtbaarder maken wat we doen en
elkaar meenemen in de reis. Daarom laten we al die mooie
producten zien die we ontwikkeld hebben en geven we de
inspirerende verhalen van schoolleiders door. Schoolleider
was lang een eenzaam vak, maar met alles wat we vanuit
SRVO ontwikkeld hebben en nog gaan ontwikkelen, is dat
verleden tijd. Zo wordt 2020 het jaar van zelfstandigheid,zichtbaarheid en verbinding.

1.	De ontwikkelbehoefte van schoolleiders zelf staat centraal.
2.	Het collectief bewustzijn moet groeien dat schoolleiderschap een vak is en dat de schoolleider onderdeel is
van een beroepsgroep
3.	‘Mijn SRVO’ is onderdeel van strategisch HRM-beleid.
Dat wil zeggen: de schoolleider maakt een portfolio in
‘mijn SRVO’ en houdt bij hoe hij zich ontwikkelt in zijn
vak. Dat komt aan de orde in het gesprek met de bestuurder van zijn school. Iedere schoolleider moet zich
bewust zijn van zijn cruciale rol naar leerlingen en zelf
een voorbeeld zijn van levenslang leren. Op termijn is
de schoolleider onderdeel van het leerproces op school.
4.	De schoolleider blijft zelf aan zet en houdt zelf de regie
over de kwaliteit van de professie.
5.	De schoolleider is strategische speler in de sector.
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