Mijn beroepsreflectie
In de Beroepsstandaard schoolleiders VO staan de leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten
in algemene termen beschreven. De toepassing hiervan is natuurlijk maatwerk, dus met welke
leiderschapspraktijk ga jij in jouw fase van ontwikkeling vooral aan de slag? Wat past bij de ontwikkeling
van je school? Welke stappen zet jij in je professionele ontwikkeling?
Om de beroepsstandaard meer te laten leven als handvat voor reflectie, hebben we een korte werkvorm
uitgewerkt. Die kun je individueel doen. Het resultaat kun je bijvoorbeeld gebruiken in een ontwikkelof beoordelingsgesprek, om naar terug te kijken en te bepalen wat je in de tussentijd geleerd hebt.

Aan de slag
�

Lees de leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten in de Beroepsstandaard schoolleiders VO.
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Kies er één die belangrijk is in je eigen praktijk en je professionele ontwikkeling.

ei

d

s
er

ch

ap

sp

t
ra k

ne
i j ke

n per

s o o n l i j ke k w a l i t e i t e n

uit d

eb

e ro

ep

ss

ta

nd

aa

r

d:

L

Benoem een voorbeeldsituatie die je verder wilt onderzoeken. Vul deze hieronder in:

Leidinggeven aan
visiegestuurd werken
Zingevende
kwaliteiten
Leidinggeven aan de
ontwikkeling van medewerkers

Psychologische
kwaliteiten
Leidinggeven aan de
schoolontwikkeling

Sociale kwaliteiten

Leidinggeven aan de
onderwijskwaliteit
Cognitieve kwaliteiten
Leidinggeven aan verbinding
met de (bredere) omgeving
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Beantwoord de volgende vragen over deze situatie:

S = Situatie

Wat gebeurde er?

Situatie

Reflectie
T = Taak

Taak

STARR

Wat was jouw taak?

Resultaat
A = Actie

Wat heb je concreet gezegd of gedaan?

R = Resultaat

Wat waren de resultaten?

R = Reflectie

Wat heb je geleerd over jezelf (persoonlijke kwaliteiten)?

Actie

Wat zag je als jouw taak?

Wat ging goed?

Als je er op terugkijkt, wat zou je anders hebben gedaan?

Wat neem je mee aan ervaring en inzicht naar een volgende situatie?

Wil je verder aan de slag met deze voorbeeldsituatie of andere professionele vraagstukken in relatie tot
de beroepsstandaard? Meld je dan aan voor de Reflectietool van Bardo met o.a. een Zelfscan, 360 graden
feedback en reflectievragen.

