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1. Inleiding
1.1. Inleiding onderzoeksrapport
De schoolleider doet ertoe. Schoolleiders kunnen de schoolorganisatie zo inrichten dat deze
bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijzen en leren (Leithwood, Harris, & Hopkins, 2019). Om
schoolleiders te ondersteunen in hun dagelijks werk en om de beroepsgroep te versterken is in
2013 de beroepsstandaard voor de schoolleider voortgezet onderwijs opgesteld (VO-raad,
2014), naast een beroepsstandaard voor de schoolleider in het primair onderwijs. De
bestaande beroepsstandaarden PO en VO vertonen veel overeenkomsten.
In de beroepsstandaard is de definiëring van de beroepsgroep opgenomen, alsmede het
beroepsprofiel, bekwaamheidseisen en professionele normen. De beroepsstandaard geeft
daarmee inhoud aan de collectieve identiteit van de beroepsgroep.
Het onderhavige onderzoek beperkt zich tot een actualisering van het beroepsprofiel. Het
beroepsprofiel is een onderdeel van de standaard waarin omschreven wordt wat er inhoudelijk
van de beroepsbeoefenaars gevraagd wordt. Een duidelijk beroepsprofiel geeft richting aan het
handelen en de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Uit mondiaal onderzoek naar
succesvolle schoolsystemen (systemen die hoog scoren op de internationale rankings) komen
meerdere systeeminterventies naar voren die hebben bijgedragen aan het succes van deze
schoolsystemen (Barber & Mourshed, 2007; Mourshed, Chijioke, & Barber, 2010; DarlingHammond et al., 2017; Tucker, 2019). Eén daarvan is het formuleren van en werken vanuit een
beroepsstandaard voor schoolleiders, in lijn met die van leraren en afgestemd op de leerdoelen
voor leerlingen (OECD, 2013).
Het beroepsprofiel is destijds onder regie van de VO-raad in diverse rondes besproken en
becommentarieerd door een expertgroep van schoolleiders/bestuurders, een expertgroep van
opleiders van schoolleiders en een wetenschappelijke commissie. Het profiel is samen met een
digitale vragenlijst in een landelijke monitorronde voorgelegd aan schoolleiders,
schoolbestuurders, leraren, opleiders en onderwijsadviseurs en kon rekenen op een breed
draagvlak. Bij de presentatie van de beroepsstandaard was het voornemen om de
beroepsstandaard in 2017 te evalueren en waar nodig te verbeteren.
De VO-raad heeft met OCW afspraken gemaakt over de professionalisering van schoolleiders
(Sectorakkoord VO 2014-2017). Onderdeel van deze afspraken was dat samen met
schoolleiders het Schoolleidersregister VO werd ingericht. Het Schoolleidersregister Voortgezet
Onderwijs (SRVO) is in 2015 door de beroepsgroep zelf opgericht. Om ervoor te zorgen dat het
beroepsprofiel actueel blijft, is in 2019 in opdracht van SRVO het bestaande profiel
geëvalueerd. Evaluatie van het profiel is onderdeel van een strategische koers om de vo-sector
verder te ontwikkelen. Zo is de herziening van het beroepsprofiel afgestemd met de VO-raad
en VO-academie en sluit het aan bij de ambities uit de Schoolleidersagenda (waar VO-raad en
SRVO samen voor staan), het strategisch kader van de VO-raad (waarin ambities rond het
versterken van schoolleiderschap staan omschreven) en het geactualiseerde Sectorakkoord vo
(met ambities rondom schoolleiderschap en waaraan besturen zich via de VO-raad hebben
gecommitteerd). Het herziene profiel zoals gepresenteerd in dit rapport, wordt vastgesteld
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door het bestuur van SRVO. SRVO stelt samen met de VO-raad en de VO-academie een
implementatieplan op.
Het huidige beroepsprofiel schoolleider VO bestaat uit vijf basiscompetenties, gebaseerd op
drie onderdelen, namelijk:
 zeven professionaliseringsdomeinen (Waslander, Dücker & Van Dijk, 2012);
 een eerder ontwikkeld competentieprofiel (ISISQ5 / VO-raad, 2007);
 literatuur over effectief en succesvol leiderschap.
Het Schoolleidersregister Voortgezet Onderwijs (SRVO) heeft een onderzoeksteam gevraagd
het huidige beroepsprofiel te actualiseren. Omdat een profiel als zodanig nog niet bijdraagt aan
de ontwikkeling van de beroepsgroep in zijn totaliteit of die van individuele of groepen
schoolleiders, is het onderzoeksteam tevens gevraagd na te gaan op welke wijze het
beroepsprofiel voor schoolleiders VO in de praktijk kan worden ingezet voor hun professionele
ontwikkeling. De onderzoekers hebben hiervoor een aparte notitie geschreven die de VO-raad,
de VO-academie en SRVO kunnen gebruiken voor de verdere uitwerking van het
implementatieplan.
U treft het geactualiseerde profiel in dit rapport aan. Omdat er met het huidige profiel al een
stevige basis ligt, is er voor de actualisering een functioneel maar compact onderzoek
uitgevoerd rondom twee onderzoeksvragen:
- Welke aanpassingen zijn volgens schoolleiders, bestuurders, opleiders, docenten en experts
nodig in het huidige beroepsprofiel?
- Welke aanpassingen zijn in het huidige beroepsprofiel te maken op basis van literatuur en
vergelijking van internationale beroepsprofielen?
Drie onderzoekers, Dr. Loes van Wessum (Associate Lector Leiderschap in Onderwijs en
Opvoeding, Windesheim Flevoland), Dr. Anje Ros (Lector Goed Leraarschap, Goed Leiderschap,
Fontys Hogescholen) en Dr. Inge Andersen (Lector Leiderschap in het Onderwijs, Penta Nova)
hebben in samenwerking met leden van de taskforce schoolleiders van SRVO (Daan van Weelie,
Madeleine Lodeweges, Marijke Vermeer en Emely Meijerink) op drie manieren data verzameld:
 interviews met diverse belanghebbenden;
 een aanvullende verkennende literatuurstudie naar enkele actuele thema’s op het gebied
van schoolleiderschap;
 een vergelijking van internationale beroepsprofielen voor schoolleiders.
Op basis van deze onderzoeksgegevens hebben we het beroepsprofiel herzien. We hebben
tussentijds feedbackrondes gehouden met de Adviesraad van Schoolleiders (van de VO-raad),
experts en de Denktank van SRVO.
Opzet van het rapport
In de hoofdstukken 2, 3 en 4 presenteren we de onderzoeksgegevens waar de wijzigingen in
het profiel op zijn gebaseerd. Het geactualiseerde profiel en een verantwoording van de
gemaakte wijzigingen presenteren we in hoofdstuk 5. Het betreft de antwoorden op de
onderzoeksvragen:
 Welke aanpassingen zijn volgens schoolleiders, bestuurders, opleiders, docenten en experts
nodig in het huidige beroepsprofiel?’
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 Welke aanpassingen zijn in het huidige beroepsprofiel te maken op basis van literatuur en
vergelijking van Internationale beroepsprofielen?

1.2. Inleiding en uitgangspunten voor herziening beroepsprofiel
schoolleider VO
Op verzoek van SRVO hebben we het beroepsprofiel voor schoolleiders in het vo aangepast, op
basis van interviews met diverse belanghebbenden, een literatuurstudie en een internationale
vergelijking van beroepsprofielen.
Het beroepsprofiel is bedoeld voor functionarissen met een leidinggevende functie en niet
zozeer een leidinggevende taak. Het profiel is bedoeld voor alle type schoolleiders (rectoren en
middenmanagers) en heeft daardoor een generiek karakter. Onder een schoolleider verstaan
we een functionaris die een integrale verantwoordelijkheid heeft in een onderwijsorganisatie.
Hieronder vallen rectoren, conrectoren, adjunct-directeuren en middenmanagers (zie
Beroepsstandaard Schoolleiders VO (VO-raad, 2014)). Het is aan de scholen of opleidingen zelf
om een concretisering te maken voor hun eigen situatie. Scholen verschillen in hoe zij de
verantwoordelijkheden tussen de schoolleiders verdelen. Daarom dienen schoolleiders,
bestuurders en opleidingen zelf vast te stellen wat het werken met het profiel voor hun
organisatie of opleiding betekent.
De opdracht bij het ontwikkelen van het bestaande profiel was destijds om competenties voor
schoolleiders te formuleren. Inmiddels wordt internationaal echter niet meer met
competenties gewerkt maar wordt gekozen voor het formuleren van leiderschapspraktijken en
persoonlijke kwaliteiten. Leiderschapspraktijken zijn bundelingen van activiteiten/handelingen
die leiders uitvoeren. Persoonlijke kwaliteiten verwijzen naar persoonlijke kenmerken
(cognitief, sociaal, psychologisch, zingevend) die schoolleiders inzetten bij het vorm geven aan
de leiderschapspraktijken. Om deze reden bestaat het herziene profiel uit
leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten.
Bij het uitwerken van het nieuwe profiel zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
-

Onder leiderschap verstaan we, in navolging van Leithwood (2012, p. 3): “Het uitoefenen
van invloed op organisatieleden en diverse stakeholders gericht op het identificeren en
realiseren van de visie en doelen van de organisatie”.

-

Alle leiderschapspraktijken zijn direct of indirect gericht op het leren van leerlingen en de
professionals.

-

Het beroepsprofiel brengt de gewenste situatie in beeld. Het geeft weer wat er van
schoolleiders verwacht wordt, op basis van wat uit onderzoek bekend is over succesvol
gebleken leiderschapspraktijken en het benutten van persoonlijke kwaliteiten.

-

Het beroepsprofiel is bedoeld om de ontwikkeling van de schoolleider te ondersteunen. Het
is geen beoordelingsinstrument. Beoordelingen zouden in onze ogen moeten plaatsvinden
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op basis van werkafspraken tussen werkgever en schoolleider. Het profiel biedt een kader
voor reflectie. Schoolleiders vertalen dit kader zelf, met hun bestuur, naar de eigen praktijk.
Er is bewust gekozen om niet te werken met rubrics waarin de ontwikkeling in niveaus, fases
of stadia is weergegeven, om twee redenen:
1) Er zijn binnen het vo veel verschillende leidinggevende functies, die door verschillende
naamgeving en inkleuring vaak niet scherp te onderscheiden zijn en elkaar overlappen.
Dit zou een enorme hoeveelheid rubrics opleveren, wat wij onwerkbaar en onwenselijk
vinden. Schoolleiders in verschillende lagen van de organisatie geven, in onderlinge
samenhang, een eigen inkleuring aan de leiderschapspraktijken met eigen accenten.
2) Een rubric of fasering suggereert een lineaire groei, bijvoorbeeld groei naar een steeds
hoger niveau, of een groei gekoppeld aan loopbaanfases. In de praktijk is leiderschap
echter sterk situationeel bepaald. De specifieke situatie bepaalt het meest wenselijke
gedrag, dat hoeft niet per definitie het ‘hoogste’ niveau van een bepaald
leiderschapsaspect te zijn. En hoewel is aangetoond dat schoolleiders in verschillende
fases van hun loopbaan verschillende professionaliseringsbehoeften hebben, is het niet
zo dat bepaalde leiderschapspraktijken meer of minder voorkomen in een bepaalde
fase, of dat er een niveau per fase kan worden vastgesteld.
-

Bij elke leiderschapspraktijk en persoonlijke kwaliteit zijn elementen beschreven om een
beeld te geven van de inhoud van de praktijk of kwaliteit. Deze elementen zijn nadrukkelijk
niet bedoeld als een ‘afvinklijstje’ waar elke schoolleider aan zou moeten voldoen.

-

Leiderschap is situationeel bepaald. Wat het beste handelen is, hangt af van de situatie
(fase van ontwikkeling in de school, populatie van leerlingen, kenmerken van medewerkers,
routines en structuren in de school, aard van een specifieke situatie).

-

Om een beeld te geven van het situationele karakter van leiderschapspraktijken zijn per
leiderschapspraktijk twee voorbeelden opgenomen. De voorbeelden zijn beslist niet
uitputtend, er hadden vele andere voorbeelden gegeven kunnen worden.

-

De verschillende onderdelen van het profiel kunnen meer of minder accent krijgen,
afhankelijk van de positie en verantwoordelijkheden van de betreffende schoolleider
binnen de school (van afdelingsleider tot rector). We hebben gekozen voor een brede
beschrijving, zodat schoolleiders het profiel voor hun situatie kunnen invullen en
accentverschillen kunnen aanbrengen.

-

Het onderliggende streven is een ontwikkeling naar leiderschap, zo laag mogelijk in de
organisatie (gespreid leiderschap), zodat eigenaarschap wordt ervaren bij alle
medewerkers en alle expertise in de organisatie wordt benut. De mate waarin dit mogelijk
is, hangt af van allerlei factoren. Het is een voortdurende afweging van sturen en loslaten
of ruimte bieden. De mate waarin gespreid leiderschap is gerealiseerd, bepaalt of de
schoolleider bij de geschetste leiderschapspraktijken zelf de regie neemt, dan wel toeziet
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dat de processen goed verlopen. Een formele leider is wel verantwoordelijk voor de
verschillende leiderschapspraktijken, maar hoeft dus niet alles zelf te doen.
 Omwille van de leesbaarheid wordt de schoolleider aangeduid met ‘zij’. Dat is natuurlijk
ook te lezen als ‘hij’.
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2. Literatuurverkenning
We hebben drie nieuwe thema’s theoretisch verkend, om na te gaan welke aanpassingen in
het huidige beroepsprofiel te maken zijn op basis van literatuur. Het gaat om de thema’s de
schoolleider als persoon (professionele identiteit of persoonlijk leiderschap), gespreid
leiderschap en strategisch leiderschap.
Persoonlijk leiderschap en gespreid leiderschap zijn thema’s die in de internationale literatuur
de laatste jaren veel aandacht hebben gekregen en die in gesprekken met schoolleiders vaak
naar voren worden gebracht. In het Nederlandse beleid is er nadruk gelegd op strategisch
leiderschap. Voor zover de bestaande componenten worden overgenomen verwijzen we naar
de eerdere literatuurstudie die door Andersen & Krüger (2013) verricht is.

2.1. De schoolleider als persoon
Professionele identiteit is de manier waarop professionals zichzelf (willen) zien en gezien willen
worden (Canrinus, 2011; Crow, Day & Møller, 2017). Hun professionele identiteit wordt tevens
gevoed door hoe anderen hen zien (Kelchtermans, 2008). Professionele identiteitsontwikkeling
is een proces van integratie van persoonlijke kennis, opvattingen, houdingen, normen en
waarden enerzijds en professionele eisen vanuit lerarenopleidingen en scholen, breed
geaccepteerde waarden en standaarden over onderwijs anderzijds (Pillen, 2013, p. 163;
Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004; Beiaard, 2019).
Professionele identiteit en vandaaruit persoonlijk leiderschap is niet statisch, maar is het
resultaat van een voortdurend interactief proces van betekenisverlening en constructie
(Kelchtermans, 2008). Schoolleiders stemmen leiderschapspraktijken af op de context en de
specifieke situatie en hun professionele identiteit. Het is de schoolleider die betekenis geeft
aan de situatie en de context en daar haar handelen op afstemt. Leiderschap valt dus niet los
te koppelen van de persoon; leiderschapspraktijken worden mede beïnvloed door de
(perceptie van de) context en de situatie en de persoonlijke en professionele identiteit van de
leider (Lord, Gatti & Chui 2016; Ritacco & Bolívar, 2018; Dorit, 2017; Ng, Nguyen, Wong & Choy,
2015; Ruijters, 2015; Cruz-Gonzalez, Segovia & Lucena, 2019). Door meerdere
leiderschapspraktijken in te zetten en hierop te reflecteren en feedback op te ontvangen, kan
de professionele identiteit zich verder ontwikkelen (Pauw, 2007).
Wanneer de schoolleider haar geleerde lessen ook deelt met andere schoolleiders, kan zij op
die wijze ook bijdragen aan de ontwikkeling van collectieve professionaliteit (Hargreaves &
O’Conner, 2018).

2.1.1. Persoonlijke kwaliteiten
Professionals kunnen conflicten ervaren tussen wat ze zelf belangrijk en waardevol vinden en
wat er van hen gevraagd wordt - zowel door de directe situatie of context als door de bredere
professionele en maatschappelijke context (Day & Leithwood, 2007; Vloet, 2015; Cruz9

Gonzalez, Segovia & Lucena, 2019). Dit kan leiden tot professionele identiteitsspanningen. Het
leren omgaan met deze spanningen draagt bij aan de professionele identiteitsontwikkeling
(Pillen, Meijer & Beijaard, 2016). Het kunnen omgaan met deze spanningen vraagt om het
benutten van ‘persoonlijke bronnen’ of persoonlijke kwaliteiten en sterk ontwikkelde waarden.
Kenneth Leithwood, een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van
effectief leiderschap in onderwijs, onderscheidt drie soorten persoonlijke bronnen: cognitieve,
sociale en psychologische bronnen (Leithwood, 2017; 2019) (zie tabel 1). Hij wijst erop dat deze
grotendeels overlappen met wat uit eerder onderzoek leiderschapskenmerken werden
genoemd. De mate waarin schoolleiders hierover beschikken draagt bij aan hun succes.
We spreken liever van persoonlijke kwaliteiten dan van bronnen, omdat dit beter aansluit bij
de taal uit het onderwijsveld (zoals ook bleek uit onze interviews met verschillende
stakeholders). Ook in het herziene beroepsprofiel voor de schoolleider PO wordt er gesproken
over persoonlijke kwaliteiten.

Tabel 1
Persoonlijke kwaliteiten (vertaald overgenomen uit Leithwood, 2019, p. 36), aangevuld met
zingevende kwaliteiten
Persoonlijke kwaliteiten
Cognitieve kwaliteiten

Sociale kwaliteiten

Psychologische kwaliteiten

Zingevende kwaliteiten

Onderverdeling
Probleem-oplossende expertise
Domein-specifieke kennis
Systeem denken
Emoties kunnen waarnemen
Met emoties kunnen omgaan
Op emotioneel juiste wijze reageren
Optimisme
Professioneel zelfvertrouwen (vertaling van self-efficacy)
Veerkracht
Proactiviteit
Morele verantwoordelijkheid
Waardengerichtheid
Multiperspectiviteit

Cognitieve kwaliteiten
Leithwood (2019) beschrijft drie cognitieve kwaliteiten:
Probleemoplossende expertise
Hierbij gaat het om de manier waarop schoolleiders omgaan met ongestructureerde
problemen die niet op een routinematige manier kunnen worden opgelost. Ze nemen de tijd
om eerst het probleem (bij voorkeur samen met leraren) goed in kaart te brengen, voordat ze
tot actie overgaan (Katz, Earl & Jaffaar, 2009).
Domein-specifieke kennis
Schoolleiders beïnvloeden indirect het leren van de leerlingen. Kennis over condities (op klasen schoolniveau) die het leren beïnvloeden is dan ook van groot belang. Schoolleiders kunnen
de leercondities diagnosticeren, bepalen welke het meest belangrijk zijn en deze versterken.
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Om het acroniem van Hattie (2017) toe te passen voor de schoolleider: schoolleiders zijn ‘to
DIE for’ (Diagnose, Intervene en Evaluate).
Systeemdenken
Systeemdenken betreft het zien van verbanden tussen verschillende beleidsdomeinen,
praktijken en structuren binnen de organisatie en het rekening kunnen houden met het lange
termijneffect en de bijeffecten van genomen beslissingen. Schoolleiders die kunnen
systeemdenken realiseren zich dat een interventie in het ene domein invloed heeft op het
andere domein.
Sociale kwaliteiten
Schoolleiders met sterk ontwikkelde sociale kwaliteiten zijn in staat om de gevoelens,
gedachten en het gedrag van zichzelf en van anderen te begrijpen en vanuit dit begrip te
handelen. Het is vergelijkbaar met wat Ruijters (2015, p. 200) typeert als wijsheid: de rust om
vanuit een helder onderscheid tussen de eigen kleur en de kleur van de ander toegevoegde
waarde te leveren.
Leithwood (2019) beschrijft drie sets van sociale kwaliteiten:
Emoties kunnen waarnemen
Hierbij gaat het om het kunnen (h)erkennen van emoties, zowel die van de leidinggevende zelf
als die van anderen.
Met emoties kunnen omgaan
Schoolleiders kunnen omgaan met hun eigen emotionele reacties, ze weten deze te verklaren,
en realiseren zich wat het mogelijke effect op anderen kan zijn. Ze ondersteunen anderen om
te reflecteren op hun emoties.
Op emotioneel juiste wijze reageren
Hierbij gaat het om het reageren op de emoties van anderen op een functionele manier.
Schoolleiders die dit sterk ontwikkeld hebben kunnen verstandelijk nagaan welke emoties hun
acties ondersteunen. Ze kunnen anderen ook ondersteunen om emotioneel op de juiste manier
te reageren - op een manier die aansluit bij wat ze willen bereiken.
Aanvullend op Leithwood (2019) noemen we communicatieve vaardigheden. De schoolleider is
zowel mondeling als schriftelijk communicatief sterk. Ze kan een boodschap goed overbrengen
en is zich bewust van non-verbale aspecten van de communicatie (Tschannen-Moran, 2014).
Psychologische kwaliteiten
Leithwood (2019) onderscheidt vier kwaliteiten die vooral krachtig zijn als ze in synergie
worden benut:
Optimisme
Optimisme is de verwachting goed met uitdagingen en veranderingen om te kunnen gaan.
Optimistische schoolleiders verwachten dat er goede dingen zullen voortvloeien uit hun
handelen.
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Professioneel zelfvertrouwen (vertaling van self-efficacy)
Professioneel zelfvertrouwen is het geloof dat je een taak goed kunt realiseren of een doel kunt
bereiken. Het is een gevoel over capaciteit, niet de capaciteit zelf. Hoe groter het professionele
zelfvertrouwen, hoe groter het doorzettingsvermogen. Hattie (2016) laat zien dat collectief
professioneel zelfvertrouwen de grootste invloed heeft op leerlingenresultaten. Een groot
collectief professioneel zelfvertrouwen onder leraren heeft meer impact dan bijvoorbeeld de
sociaaleconomische status, eerdere ervaringen, thuissituatie en ouderlijke betrokkenheid
(Donohoo, 2017).
Veerkracht
Veerkracht is het vermogen jezelf te herstellen van tegenvallers of veranderingen. Donders
(2015) hanteert een meer proactieve benadering, door te spreken over veerkracht als het
vermogen om op zinvolle en constructieve manier om te gaan met tegenvallers, stress etc.
Ruijters (2015, p. 197) beschrijft veerkracht als het kunnen omgaan met veranderingen en
ontwikkelingen, zonder jezelf kwijt te raken.
Proactiviteit 1
Proactief handelen betekent dat je niet afwacht, maar zelf actie onderneemt. Top performers
creëren proactieve omstandigheden wanneer ze hun doelen nastreven die bijdragen aan hun
eigen persoonlijke en organisatorische successen. “Proactivity may be broadly characterized as
an active facilitation of meaningful personal and/or environmental change” (Thomas, Whitman
& Viswesvaran, 2010).
Zingevende kwaliteiten
Het is opvallend dat Leithwood bij de persoonlijke kwaliteiten niet expliciet ‘zingeving’ of
zingevende bronnen benoemt. Juist in een tijd waarin verandering de enige constante is, is een
combinatie van expertise en engagement van belang (Kelchtermans, 2018). Zingevende
bronnen geven richting en betekenis aan het handelen (Heng Wang, Gurr & Drysdale, 2016;
Clapp-Smith, Hammond, Lester & Palanski, 2019). Handelen vanuit waarden en reflecteren op
het eigen handelen helpt om te gaan met (emotionele) spanningen die voortvloeien uit de
externe eisen die gesteld worden en draagt op die manier bij aan professionele
identiteitsontwikkeling en schoolontwikkeling (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004; Geijsel &
Meijers, 2005; Miedema & Stam, 2008; Crow, Day & Møller, 2017; Notman, 2017; Dorit, 2017).
Gezien het belang dat in de literatuur gehecht wordt aan waarden, betekenisgeving en ethische
perspectieven, onderscheiden we aanvullend op Leithwood (2019) drie zingevende kwaliteiten:

1

In beide publicaties geeft Leithwood (2017, 2019) geen verdere beschrijving van proactiviteit. We gebruiken
daarvoor een andere publicatie.
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Morele verantwoordelijkheid
Schoolleiders voelen een morele verantwoordelijkheid voor het leren en welbevinden van
leerlingen en medewerkers (Louis & Murphy, 2018).
Waardengerichtheid
Waardengerichte schoolleiders zijn zich bewust van waarden en ethische perspectieven in
relatie tot het eigen handelen, werkwijzen in de school en kenmerken van de organisatie, en ze
kunnen hierop reflecteren. Zij hebben zicht op hun eigen waarden in relatie tot hun handelen.
Op basis hiervan zijn zij in staat om in een specifieke situatie tot een afgewogen oordeel (eigen
opvatting) te komen en deze te verantwoorden.
Multiperspectiviteit
De schoolleider kan verschillende zienswijzen en achtergronden van betrokkenen herkennen,
is in staat om gebeurtenissen en vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken
en kan verbindingen leggen over verschillen heen.

2.1.2. Conclusie voor herziening
Persoonlijk leiderschap, in de vorm van persoonlijke kwaliteiten, is een belangrijke aanvulling
op het oorspronkelijke beroepsprofiel. Leiderschap valt niet los te koppelen van de persoon;
leiderschapspraktijken worden mede beïnvloed door de (perceptie van de) context, de situatie
en de persoonlijkheid van de leider.
Het belangrijkste instrument dat de schoolleider kan inzetten is zichzelf. Het is van belang dat
de schoolleider zichzelf goed kent en haar persoonlijke kwaliteiten weet te benutten. Het gaat
hierbij om persoonlijke kwaliteiten waarvan uit onderzoek is gebleken dat deze behulpzaam
kunnen zijn bij het uitvoeren van (eveneens uit onderzoek gebleken succesvolle)
leiderschapspraktijken. Deze persoonlijke kwaliteiten worden gezien als belangrijke bronnen
(voorwaarden) voor de vormgeving van leiderschapspraktijken (Sleegers, 2020).
In de literatuur worden cognitieve, sociale en psychologische kwaliteiten genoemd. We hebben
zingevende kwaliteiten toegevoegd, omdat deze de schoolleider helpen om haar positie te
bepalen en tevens anderen daarin te ondersteunen. De zingevende kwaliteiten ondersteunen
het zelfsturende vermogen van de schoolleider; ze helpen haar overeind te blijven in lastige
situaties (als een tuimelaar die weer terugkeert naar haar basis).

2.2. Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap is een vorm van leiderschap waarvoor de laatste jaren veel belangstelling
is, zowel in de praktijk als in onderzoek. In het denken over leiderschap bestaat echter nog vaak
het beeld van daadkrachtige, formele leiders die bijzondere kwaliteiten bezitten die het hen
mogelijk maken om ‘de kar te kunnen trekken’. Leiderschap wordt hierbij gelijkgesteld aan de
invloed die individuen hebben in formeel leidinggevende posities (Hulsbos & Van Langevelde,
2017). In dit zogenaamde heldenparadigma wordt de schoolleider gezien als visionair die de
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grote lijnen uitzet terwijl de werkvloer zich richt op de primaire processen. De huidige tijd van
snelle en complexe veranderingen maakt het echter noodzakelijk dat alle expertise in de school
optimaal wordt benut (Harris, 2008). De schoolleider is niet meer de enige die besluiten neemt,
besluiten over onderwijsverbetering worden genomen door degene in de school die hier de
meeste expertise over heeft (Uhl-Bien, Marion, & McKelvey, 2007). Gespreid leiderschap kan
worden gezien als een integrale benadering met elementen van onderwijskundig leiderschap
en transformationeel leiderschap (Marks & Printy, 2003; Day & Sammons, 2016).
We lichten hieronder eerst het begrip toe om vervolgens in te gaan op het belang van gespreid
leiderschap en toe te lichten hoe gespreid leiderschap zich kan ontwikkelen in de school. Ook
gaan we in op de mogelijke effecten van gespreid leiderschap en bespreken we de rol van de
schoolleider bij het ontwikkelen van gespreid leiderschap.
Gedeeld en gespreid leiderschap
Er is veel verwarring rond het begrip gespreid leiderschap, in het Engels distributed leadership.
Er kunnen twee stromingen worden onderscheiden:
-

Een stroming die als gedeeld leiderschap kan worden getypeerd, legt de nadruk op het
verdelen van leiderschapstaken over zogenaamde teacher leaders of specialisten.
Geselecteerd op hun kwaliteiten en expertise nemen deze personen het voortouw in
innovaties. Een valkuil daarbij is dat andere leraren zich niet meer ontwikkelen als een
teacher leader of specialist alle besluiten voor hen neemt. Dit creëert een afhankelijke
positie en wordt als ongewenst gezien (Snoek, Hulsbos & Andersen, 2019).

-

De andere stroming, gespreid leiderschap, benadrukt dat leiderschap kan worden genomen
door verschillende personen in de school en dat dit kan verschillen per situatie (Spillane,
2006; Gronn, 2002; Kessels, 2012). Een van de belangrijkste onderzoekers in deze stroming
is James P. Spillane (Spillane, 2006; Diamond & Spillane, 2016); hij laat zien dat leiderschap
vorm krijgt in de interactie tussen leiders, volgers en de situaties waar het leiderschap
betrekking op heeft.

Een taxonomie van gespreid leiderschap
Om na te gaan in welke mate er sprake is van gespreid leiderschap, hebben verschillende
onderzoekers een taxonomie opgesteld. De taxonomie van MacBeath, MacBeath, Oduro &
Waterhouse (2005) gaat uit van zes stadia, en loopt van een nadruk op formeel leiderschap via
gedeeld naar gespreid leiderschap.
1. Formele aanpak (top-down)
In de formele aanpak is het leiderschap bewust gedelegeerd of toegewezen, waarbij besluiten
worden genomen door formele leiders zoals (adjunct-)schoolleiders. Initiatieven voor
verbetering komen van de schoolleiding en teamleden vragen bij de schoolleiding om
toestemming om af te wijken van regels.
2. Pragmatische aanpak (top-down en ad hoc probleemoplossing)
Bij de pragmatische aanpak worden leiderschapsrollen en verantwoordelijkheden
onderhandeld en verdeeld over verschillende actoren (door de formele leider), teneinde taken
goed te verdelen.
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3. Strategische aanpak (top-down, in het teken van schoolverbetering op de lange termijn)
Taken, bijbehorend leiderschap en verantwoordelijkheden worden toebedeeld door de
schoolleider, gericht op langere termijndoelen en schoolontwikkeling. Op basis van hun
expertise worden coördinatoren of kartrekkers aangewezen om het voortouw te nemen in
vernieuwingen. Ook wordt het aantrekken van nieuwe mensen met specifieke vaardigheden,
kennis en/of toegang tot gegevens bedoeld.
4. Incrementele aanpak (schoolleiders laten meer los)
In deze aanpak is nog steeds sprake van toegekend leiderschap in formele rollen, zoals
coördinatoren of kartrekkers van werkgroepen, maar daarnaast wordt in vergelijking met de
voorgaande aanpakken meer gebruik gemaakt van de expertise van leraren. De schoolleider
moedigt leraren aan om initiatieven te nemen om het onderwijs in de school te verbeteren, en
hij plaatst teamleden in de positie om zelf leiderschap te kunnen nemen.
5. Opportunistische verdeling (bottom-up, verspreid, leiderschap wordt genomen)
Leraren nemen vrijwillig, op relatief ongeplande wijze, aanvullende verantwoordelijkheden die
de verantwoordelijkheden van de eigen specifieke functie overstijgen. Het teamlid dat de
meeste expertise en kennis heeft over een bepaald thema trekt het leiderschap naar zich toe.
Dit betekent dat leraren vanuit een schoolbreed perspectief kunnen denken en handelen.
Leraren zien wat nodig is en nemen zelf initiatieven. Ze doen dit vanuit een doorleefde,
gezamenlijke visie op onderwijs.
6. Een culturele inbedding (leiderschap is onderdeel van werkprocessen)
In deze variant van gespreid leiderschap wordt op natuurlijke wijze uitgegaan van leiderschap
van teamleden en wordt het leiderschap op organische wijze gedeeld tussen individuen. Het
leiderschap is niet meer individueel aan te wijzen, omdat binnen de groep voortdurend
leiderschap wordt getoond.
Effecten van gespreid leiderschap
Er is nog weinig bekend over de effecten van gespreid leiderschap op leerlingenresultaten en
schoolontwikkeling (Malloy & Leithwood, 2017). Wel hebben Drewes, Sleegers en Verhoeven
(2019) een literatuurstudie uitgevoerd naar de invloed van gespreid leiderschap op
schoolverbetering. Ze noemen vier sets van leiderschapspraktijken, die van invloed zijn op de
verbetering van schoolcondities:
1. Het ontwikkelen van een visie en missie, stellen van doelen en verwachtingen, en het belang
van waardengerichtheid.
2. Activiteiten gericht op lesgeven, instructie en het coördineren van het curriculum.
3. Het stimuleren van het leren en het versterken van de capaciteit van onderwijspersoneel
en de school.
4. Het leiding geven aan schoolverbetering (‘schoolimprovement’) en onderwijsvernieuwing
Daarnaast is er sprake van indirecte invloed van gespreid leiderschap op de lespraktijk van
leraren, doordat het leiderschap ook de overtuigingen van leraren beïnvloedt, waardoor zij hun
handelen aanpassen.
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De rol van de schoolleider en gespreid leiderschap
Wat betekent het concept ‘gespreid leiderschap’ voor de rol van de schoolleider? Uit onderzoek
blijkt dat de rol van de schoolleider verandert, maar niet minder belangrijk wordt (Ros & Van
den Bergh, 2018). Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de rol van de formele
schoolleider bij en in de ontwikkeling naar gespreid leiderschap (Drewes, Sleegers &
Verhoeven, 2019). De wijze waarop leiderschap gedeeld en gespreid wordt, verschilt tussen
scholen en verschilt ook in verschillende fasen van schoolontwikkeling.
Bij de ontwikkeling naar gespreid leiderschap is het van belang dat schoolleiders bewust hun
leiderschapsstrategie aanpassen, op basis van hun analyse van waar de school in ontwikkeling
is (Day, Gu & Sammons, 2016). Dit betekent dat schoolleiders voortdurend afwegingen maken
tussen sturen en ruimte bieden. Ook is van belang dat schoolleiders de leraren die leiderschap
krijgen/nemen, coachen en ondersteunen in hun leiderschapsontwikkeling (Ikemoto, Taliaferro
& Adams, 2012). Niet alle leraren met een bepaalde expertise beschikken immers over
leiderschapsvaardigheden. Dit betekent bijvoorbeeld het voeren van gesprekken over het
creëren van eigenaarschap en draagvlak, maar ook het ‘in positie zetten’ van leraren, het
stimuleren van de verdere ontwikkeling van expertise en het uitspreken van vertrouwen en
hoge verwachtingen (Li, 2017). Uit Nederlandse kwalitatieve studies van Ros en Van Rossum
(2019) in het basisonderwijs en van Ros, Van Wessum en Schenke (2020) in het voortgezet
onderwijs blijkt daarnaast dat het realiseren van ondersteunende structuren van belang is,
zoals:
 een overlegstructuur waarin ruimte is voor een reflectief dialoog;
 een heldere communicatie;
 een effectieve en efficiënte wijze van besluitvorming waarin de expertise binnen en buiten
de school wordt benut (zie ook Jones, Harvey, Lefoe & Ryland, 2012).
Daarnaast zijn een open, transparante, professionele cultuur en het op een onderzoeksmatige
manier werken aan onderwijsverbetering en innovatie (zie ook Tucker, Young & Koschoreck,
2012) voorwaarden. Dit betekent dat de schoolleider verandering moet aanbrengen in
werkroutines (Sherer & Spillane, 2011). In een vergevorderd stadium van gespreid leiderschap
(fase 5 en 6) is de rol van schoolleider vooral belangrijk in:
 het verbinden van initiatieven binnen de school;
 het bewaken van het totale proces van schoolontwikkeling;
 het strategisch anticiperen op interne en externe ontwikkelingen (Ros & Van Rossum,
2019; Tian, Risku & Collin, 2016).

2.2.1. Conclusie voor herziening
Gespreid leiderschap is van belang om de talenten van iedereen optimaal te benutten. De rol
van de schoolleider bij het realiseren van gespreid leiderschap is vooral gericht op het creëren
van voorwaarden om het voor docenten mogelijk en aantrekkelijk te maken om leiderschap te
nemen op basis van hun expertise. Deze voorwaarden zijn zowel gericht op
structuurkenmerken (zoals de wijze van besluitvorming, de verdeling van taken en het inrichten
van de communicatie en overleg) als op cultuurkenmerken (een open, transparante en lerende
cultuur, gebaseerd op hoge verwachtingen, vertrouwen en ondersteuning). De mate waarin
een schoolleider leiderschap kan overlaten aan docenten hangt bovendien af van de mate
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Om deze reden kiezen we er niet voor om gespreid leiderschap als een aparte
leiderschapspraktijk op te nemen, maar integreren we gespreid leiderschap in de andere
leiderschapspraktijken, waarbij we in de toelichting benadrukken dat schoolleiders
voortdurend nagaan op welke wijze zij zelfsturing van docenten kunnen stimuleren en welke
interventies nodig zijn om (voorwaarden voor) gespreid leiderschap te bevorderen. Ook geven
we concrete voorbeelden waarin schoolleiders op basis van een analyse van de situatie
verschillende keuzes maken in de mate waarin ze sturen of juist loslaten, of ruimte bieden.

2.3. Strategisch leiderschap
Onderwijsverbetering en innovatie vragen volgens de Onderwijsraad (2018) om een eigentijdse
schoolleider die strategisch denkt en handelt. Centraal daarbij staat het oog hebben voor de
wisselwerking tussen processen - binnen en buiten de organisatie - bij het ontwikkelen en
verbeteren van het onderwijs en het bieden van een goede werk- en leeromgeving aan leraren.
Het gaat met andere woorden om het verbinden van onderwijskundig en strategisch
leiderschap.
De rol van schoolleiders is zowel in strategisch als onderwijskundig opzicht cruciaal. Een
schoolleider moet inzicht hebben in onderwijskundige processen om inhoudelijk invulling te
geven aan het schoolbeleid (Hallinger, 2011), maar moet daarbij ook strategisch opereren en
verbinding zoeken tussen de wereld binnen en buiten de school (Camps, 2011). Strategisch en
onderwijskundig leiderschap zouden dan ook moeten worden gecombineerd. De interacties
van een schoolleider in zowel de interne als de externe schoolomgeving spelen hierbij een
belangrijke rol. Een schoolleider kan stimuleren dat de verbinding tussen intern en extern
gezocht wordt, ook in andere lagen van de organisatie. Strategisch onderwijskundig leiderschap
heeft in deze zin betrekking op het samenbrengen van de twee werelden en de wijze waarop
zij elkaar beïnvloeden.
Strategisch onderwijskundig leiderschap heeft ook betrekking op het leggen van verbindingen
in het leiderschap tussen verschillende organisatielagen. Binnen scholen zijn er verschillende
typen leiders. In de praktijk wordt er daarmee soms een sterke knip gemaakt tussen
onderwijskundig en strategisch leiderschap (Onderwijsraad, 2018; VO-academie, 2016).
Strategisch leiderschap wordt dan belegd bij de hoogste leidinggevende functies, zoals
rectoren, algemeen directeuren en centrale directies. Onderwijskundig leiderschap bevindt
zich dan lager in de organisatie bij teamleiders, afdelingsleiders en locatiedirecteuren. Het
samenwerken en samen leren van leidinggevenden in de schoolomgeving is echter van
essentieel belang voor de effectiviteit en het succes van het leiderschap (Day, Gu & Sammons,
2016). Strategisch onderwijskundig leiderschap houdt in dat binnen en tussen deze twee lagen
van de organisatie intensief wordt samengewerkt bij de vormgeving en de inhoud van
leiderschap.
Deze samenwerking en afstemming vraagt om overleg en interpersoonlijke relaties: binnen en
tussen verschillende lagen in de organisatie, gericht op het leren van elkaar en het ontwikkelen
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van gedeelde opvattingen. Het is daarbij een uitdaging om opvattingen over onderwijskwaliteit
van (bestuurders en) schoolleiders van verschillende organisatielagen op een betekenisvolle
manier samen te brengen (De Wit, 2012; Hooge, Janssen, Van Look, Moolenaar & Sleegers,
2015; Honingh, Ruiter & Van Thiel, 2017). Het stellen en bespreken van doelen ten aanzien van
de onderwijsleerprocessen helpt hierbij, omdat het een beroep doet op de inzet van
professionele waarden (Hooge e.a., 2015).
Onderwijskundig en strategisch leiderschap raken elkaar sterk rondom de visie van de school.
De schoolleider is de spil in het proces waarin de onderwijsvisie wordt ontwikkeld in
samenspraak met stakeholders (Andersen & Krüger, 2013; Leithwood, 2013). Vanuit
strategisch perspectief gaat het om de organisatievisie. De organisatievisie is gericht op het in
stand houden en de ontwikkeling van de organisatie. Onderwijsvisie en organisatievisie in een
school liggen in elkaars verlengde, omdat succesvol leiderschap het leren centraal stelt in de
hele school. Het gaat niet alleen over (condities voor) het leren van leerlingen, maar ook over
het leren van docenten, schoolleiders en organisatieleren, in relatie tot ontwikkelingen in de
omgeving (Van Wessum & Verheggen, 2018, 2019). Er wordt in dit kader ook wel over ‘strategic
alignment’ gesproken (Scheepers, 2015). Strategisch onderwijskundige schoolleiders oefenen
in afstemming invloed uit op de middelen die zij ter beschikking hebben om de visie te
verwezenlijken. Zo stellen zij beleidsrijke begrotingen op en voeren zij strategisch
personeelsbeleid uit met het oog op onderwijskundige doelen, en daaraan gekoppeld de
professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders (VOacademie, 2019).
Strategisch onderwijskundig leiderschap vraagt ten slotte om reflectie op de eigen
leiderschapspraktijk en om afstemming van het leiderschap op de behoeftes uit de organisatie.
De kwaliteit van leiderschapspraktijken is namelijk sterk afhankelijk van persoonlijk leiderschap
(VO-academie, 2019).

2.3.1. Conclusie voor herziening
Naast het leggen van verbindingen tussen interne en externe betrokkenen is het voor
schoolleiders van belang om verbindingen te bewerkstelligen in het leiderschap tussen de
organisatielagen. Het bouwen aan relaties tussen leidinggevenden in een school - om van elkaar
te leren en leiderschapspraktijken op elkaar af te stemmen - zien we als een belangrijk aspect
van schoolontwikkeling, dat een plaats moet krijgen in het profiel.
Succesvol leiderschap stelt leren centraal in de hele school, dus het leren van leerlingen,
docenten, leidinggevenden en de organisatie als geheel. Om het leren op alle niveaus te
bereiken is strategisch ‘alignment’ nodig in de vorm van integraal beleid: beleidsrijk begroten
en strategisch personeels- en professionaliseringsbeleid, met het oog op onderwijskundige en
pedagogische doelen. Ook dit zien we als een belangrijk toe te voegen aspect van
schoolontwikkeling. Dit doet ook recht aan het door de VO-raad aangemerkte speerpunt
‘strategisch personeelsbeleid’.
Ten slotte wordt het belang van persoonlijk leiderschap benadrukt. Om zichzelf als strategisch
leider te kunnen positioneren is reflectie op het eigen functioneren en afstemming op de
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behoefte van de organisatie voorwaardelijk. Dit benadrukt nog eens het belang van
nadrukkelijke aandacht voor persoonlijk leiderschap in het beroepsprofiel.
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3. Vergelijking van internationale profielen
Uit mondiaal onderzoek naar succesvolle schoolsystemen (systemen die hoog scoren op de
internationale rankings) komen meerdere systeeminterventies naar voren die hebben
bijgedragen aan het succes van deze schoolsystemen (Barber & Mourshed, 2007; Mourshed,
Chijioke, & Barber, 2010; Darling-Hammond e.a., 2017; Tucker, 2019). Een daarvan is het
formuleren en werken vanuit een beroepsstandaard voor schoolleiders, in lijn met die van
leraren en afgestemd op de leerdoelen voor leerlingen (OECD, 2013). Voor individuele
beroepsbeoefenaars maakt dat profiel duidelijk wat er van hen verwacht wordt. De
beroepsprofielen zijn in die zin normatief van aard. Volgens de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD, 2013) is het een van belangrijkste uitdagingen om
waardering van schoolleiders te baseren op een gedeeld beeld van succesvol leiderschap, bij
voorkeur gebaseerd op onderzoek naar succesvolle leiderschapspraktijken.
Diverse landen hebben professionele standaarden ontwikkeld om schoolleiders te selecteren,
ontwikkelen en te evalueren (Leithwood, 2019). De standaard wordt in die landen gebruikt als
strategisch HRM-instrument op systeemniveau (zie ook hoofdstuk 3). In succesvolle landen
worden schoolleiders actief gerekruteerd binnen het onderwijs, ondersteund door training en
support en begeleid in hun nieuwe rol (Darling-Hammond e.a., 2017).
Canada, de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben een voortrekkersrol
vervuld in de internationale ontwikkeling van beroepsstandaarden voor schoolleiders, en
hebben bovendien een actueel en herzien profiel (met concreet uitgewerkte instrumenten) 2.
We hebben het bestaande beroepsprofiel voor schoolleiders VO vergeleken met de
beroepsprofielen uit deze landen. Het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO) had
eerder al aan onderzoekers de opdracht gegeven een analyse te maken van internationale
standaarden. De onderzoekers hebben naar de profielen van de hierboven genoemde landen
gekeken, aangevuld met het profiel uit Zuid-Afrika om ook een niet-westers land
vertegenwoordigd te hebben 3. In andere landen wordt in profielen en standaarden geen
onderscheid gemaakt tussen schoolleiders uit het po en vo. We maken in onze rapportage dan
ook dankbaar gebruik van deze publicatie van Drewes, Verhoeven en Sleegers (2019). In
bijlage 1 staat een tabel opgenomen met de vergelijking van de internationale profielen.

2

Met name Australie en Canada hebben een hoog niveau (OECD, 2013)
https://www.slideshare.net/OECDEDU/oecd-review-on-evaluation-and-assessment-frameworks-for-improvingschool-outcomes-synthesis-report-what-have-we-learned
3

Het Zuid-Afrikaanse profiel wordt echter niet gebruikt als HRM-instrument op nationaal niveau (Daniels,
Schenke, Van Wessum, Eisenschmidt & Heystek (2019).
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Uit de vergelijking van standaarden blijkt dat deze vooral ontwikkeld zijn met het oog op de
professionele ontwikkeling van schoolleiders. De standaarden dragen bij aan de erkenning van
de beroepsgroep en zijn niet bedoeld als beoordelingsinstrument. Voor alle vergeleken landen
geldt dat de beschreven aspecten van leiderschap in de eigen context vertaald en
geconcretiseerd moeten worden door schoolleiders en hun werkgevers om ze te gebruiken
voor de evaluatie van het functioneren van schoolleiders. In Canada, de Verenigde Staten,
Australië en het Verenigd Koninkrijk worden de standaarden dan ook omschreven als gids,
wegwijzer, richtlijn of leerweg. Wanneer de invulling en concretisering van deze ‘richtlijnen’
samen met schoolleiders gebeurt, kan dit een kernelement van de professionalisering van
schoolleiders vormen (Waslander e.a., 2012).
Alleen de Canadese standaard geeft een expliciete definitie van leiderschap. Leiderschap wordt
daar, gebaseerd op de definitie van Leithwood (2012), omschreven als ‘exercise of influence on
organizational members and other stakeholders toward the identification and achievement of
the organization’s vision and goals’. In de andere standaarden wordt wel aangegeven waar
leiderschap op gefocust zou moeten zijn, maar daar ontbreekt een definitie.
In de profielen van andere landen wordt leiderschap uitgedrukt in leiderschapspraktijken en
persoonlijke bronnen (of kwaliteiten). In Nederland wordt in het oorspronkelijke beroepsprofiel
nog gesproken over competenties. De ontwikkelaars hebben destijds ook nadrukkelijk de
opdracht gekregen om een competentieprofiel te maken. Uit onderzoek komt echter
nauwelijks bewijs dat competenties bijdragen aan verbeterde organisatorische uitkomsten.
Onderzoek naar effectief leiderschap in onderwijs is namelijk sterk gericht op succesvolle
praktijken (Leithwood, 2017). Praktijken worden gevormd door een set bij elkaar behorende
activiteiten. Om die activiteiten uit te voeren maken schoolleiders gebruik van persoonlijke
bronnen of kwaliteiten.
De verschillende profielen hebben een aantal leiderschapspraktijken (of competenties)
gemeenschappelijk, namelijk:
 het ontwikkelen van een visie en missie, gebaseerd op en gericht op waarden;
 gerichtheid op (het ondersteunen, coördineren, verbeteren en vernieuwen van) het
primaire proces en het curriculum;
 het leiding geven aan schoolverbetering (School Improvement);
 het stimuleren van het leren en het versterken van de capaciteit van onderwijspersoneel
en de school;
 het aangaan van verbindingen en betekenisvolle relaties met ouders en de (lokale)
gemeenschap;
 het managen van de school als organisatie.
Wanneer we de inkleuringen van bovenstaande leiderschapspraktijken vergelijken met het
profiel van Nederland, zien we in andere landen een aantal inhouden terug die in Nederland
niet expliciet zijn opgenomen. Tabel 2 geeft deze inhouden weer.
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Tabel 2
Vergelijking van inhouden van internationale beroepsprofielen
Canada Ontario

Verenigde Staten

Australië

Verenigd Koninkrijk

Waarden
Emoties
Psychologische kenmerken

Kernwaarden
Ethiek
Moreel leiderschap
Gelijkheid van kansen en
culturele sensitiviteit
Community > tweezijdige
relatie

Waarden (individueel,
organisatie, omgeving)

Waarden
Moreel leiderschap

Focus op relaties binnen
en buiten de organisatie

Gezondheid,
welbevinden, werkbalans
Gespreid leiderschap
Sterke focus op
leerlingresultaten
Beleidsrijk begroten

Gezondheid,
welbevinden, werkbalans
Empowerment van
leraren
Hoge verwachtingen van
leerlingen
Management, systemen,
technologie,
verantwoording

Inclusief denken
Community > tweezijdige
relatie, school is
onderdeel van
community
Gezondheid,
welbevinden, werkbalans
Gespreid leiderschap
Ambitieuze
standaarden
Financiële planning,
management,
systemen,
verantwoording

Enkele zaken vallen op:
-

In elk van de vier landen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan waarden en ethische
aspecten. Dit is in Nederland niet het geval.

-

In andere landen dan Nederland wordt meer nadruk gelegd op de waarde of betekenis van
scholen voor de ‘community’ om de school heen.

-

In de Verenigde Staten en Australië wordt expliciet melding gemaakt van maatschappelijke
waarden die worden nagestreefd, zoals democratie en gelijkheid van kansen.

-

Drie van de vier internationale standaarden geven expliciet aandacht aan gespreid
leiderschap en hoge verwachtingen ten aanzien van leerlingen. In het Nederlandse profiel
komt dit hooguit impliciet aan de orde.

-

In drie van de vier internationale standaarden krijgen financiële - en managementaspecten
van het werk ook een duidelijke plek. In het Nederlandse profiel is dit onderdeel van de
brede competentie ‘vorm geven aan een coherente organisatie vanuit een
onderwijskundige gerichtheid’. Hier is destijds voor gekozen om de samenhang van
financiële, personele, culturele en structurele aspecten te benadrukken bij het vormgeven
aan onderwijs.
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3.1. Conclusie voor herziening
Aansluitend bij de leiderschapsliteratuur hebben de internationale standaarden de volgende
aandachtspunten gemeenschappelijk:
 het ontwikkelen van een visie en missie, gebaseerd en gericht op waarden;
 gerichtheid op (het ondersteunen, coördineren, verbeteren en vernieuwen van) het
primaire proces en het curriculum;
 het leiding geven aan schoolverbetering (School Improvement);
 het stimuleren van het leren en het versterken van de capaciteit van onderwijspersoneel
en de school;
 het aangaan van verbindingen en betekenisvolle relaties met ouders en de (lokale)
gemeenschap;
 het managen van de school als organisatie.
In de herziening nemen we deze aspecten allemaal op.
Het managen van de organisatie wordt in de bestudeerde internationale profielen beschreven
als een aparte praktijk of geïntegreerd als zichtbaar aspect in andere leiderschapspraktijken.
Wij kiezen ervoor om het managen van de school als organisatie sterker terug te laten komen
dan in het oorspronkelijke profiel, maar wel te integreren in de andere leiderschapspraktijken.
In onze ogen versterkt het integreren van de managementaspecten van leiderschap de
verbinding van organisatorische en beheersmatige taken met onderwijskundige en
pedagogische doelen. Dit past ook bij de inkleuring van strategisch leiderschap als het
verbinden van beleidsterreinen.
De internationale standaarden bevestigen verder de wereldwijde aandacht voor ethische
aspecten en waarden en voor gespreid leiderschap. Dit sluit aan bij de eerder beschreven
resultaten van de literatuurstudies. In het herziene profiel willen we dit dan ook terug laten
komen.
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4. Interviews met meerdere stakeholders
Het is interessant om vanuit verschillende perspectieven opvattingen over de rol van de
schoolleider te verzamelen. Daarom hebben we verschillende doelgroepen geïnterviewd,
namelijk schoolleiders (zowel eindverantwoordelijk als middenmanagement), bestuurders,
opleiders van schoolleiders (post-hbo en master), leerlingen (uit leerlingenraden), docenten en
expert-leden van de klankbordgroep, bestaande uit opleiders, bestuurders en sectorraden. De
aantallen staan vermeld in tabel 3. De respondenten hebben we benaderd vanuit het de
netwerken van SRVO en de onderzoekers. We hebben de interviews gehouden om antwoord
te krijgen op de onderzoeksvraag:
 Welke aanpassingen zijn volgens schoolleiders, bestuurders, opleiders, docenten en experts
nodig in het huidige beroepsprofiel?

Tabel 3
Aantallen van geïnterviewde stakeholders
Schoolleiders
Bestuurders
P&O medewerkers
Opleiders
Leerlingen
Docenten
Experts
Totaal aantal geïnterviewden

68
15
15
10
3
7
8
126

In de interviews zijn we nagegaan wat de geïnterviewden vinden van het oorspronkelijke
beroepsprofiel, of zij het werk van de schoolleider hierin herkennen en of er aanvullingen nodig
zijn die recht doen aan het werk van de schoolleider. We hebben hen specifiek bevraagd over
de thema’s ‘de schoolleider als persoon’, ‘strategisch leiderschap’ en ‘gespreid leiderschap’,
omdat voor deze thema’s zowel in de literatuur als in de praktijk veel belangstelling is. In dit
hoofdstuk bespreken we de antwoorden van de verschillende respondentgroepen. Tevens
hebben we vertegenwoordigers van de doelgroepen gevraagd op welke wijze zij vinden dat het
beroepsprofiel functioneel gemaakt kan worden; wat is er nodig om het beroepsprofiel bij te
laten dragen aan (reflectie op) de professionele ontwikkeling van de schoolleider- gerelateerd
aan schoolontwikkeling?
Het onderzoek is uitgevoerd door een onderzoeksteam van vier schoolleiders uit het vo (hierna
schoolleider-onderzoekers genoemd) en drie (associate) lectoren. De interviews met
schoolleiders en leerlingen zijn gehouden door de schoolleider-onderzoekers. Daarnaast
hebben vertegenwoordigers van SRVO enkele interviews gehouden. De lectoren voerden
tevens interviews met schoolleiders, besturen en opleiders van schoolleiders, experts die in de
klankbordgroep zaten en docenten.
De lectoren hebben een korte interviewtraining en instructie verzorgd voor de schoolleideronderzoekers over de wijze van analyseren van de uitspraken van respondenten. De
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gesprekken zijn opgenomen en door de onderzoekers geanalyseerd. De resultaten van alle
interviews zijn in matrices geordend per respondent en geanalyseerd in fasen (Miles &
Huberman, 1995). In de eerste fase heeft elke onderzoeker de resultaten van de interviews
geanalyseerd door de antwoorden per interviewvraag op te nemen in de matrix. In de tweede
fase bespraken de onderzoekers de (tot dan toe) verzamelde data in het onderzoeksteam. In
de derde fase zijn alle uitspraken van de respondenten door de lectoren geanalyseerd en
samengevat per interviewvraag.
De lectoren schreven een compacte samenvattende rapportage op basis van de data. Per
doelgroep staan deze rapportages in dit hoofdstuk opgenomen. Per doelgroep is een weergave
gegeven van de antwoorden onder Beroepsprofiel, met beschrijving van de reacties bij de
competenties, en onder Aanvullingen. Ter illustratie zijn citaten opgenomen. Op basis van de
interview-analyses zijn wijzigingen aangebracht in het vigerende beroepsprofiel. We bespreken
deze wijzigingen in de paragraaf Conclusie voor herziening.

4.1. Interviews met schoolleiders
We hebben in totaal 68 schoolleiders gesproken. Daarvan hebben we 29 schoolleiders in
individuele interviews gesproken. De overige gesprekken betroffen groepsinterviews.

4.1.1. Beroepsprofiel
Uit de interviews kwam naar voren dat het bestaande profiel inhoudelijk nog steeds (h)erkend
wordt. Zo geeft een schoolleider aan:
“In de praktijk kloppen de competenties bij schoolleiders. Wel spreekt de ene je meer aan
dan de andere, afhankelijk van de situatie en je functie.”
Enkele schoolleiders noemen het een ‘houvast’ en denken dat een gezamenlijk beroepsprofiel
een verbindende rol kan spelen. Sommige schoolleiders geven wel aan dat ze het taalgebruik
wat abstract vinden.
We bespreken hieronder per competentie de reacties van de schoolleiders.
Het creëren van een gezamenlijke visie en richting
Het gezamenlijk ontwikkelen van een richtinggevende visie wordt door alle schoolleiders
belangrijk gevonden. Het belang van een gemeenschappelijke focus wordt daarbij benadrukt.
Schoolleiders vinden visie-gestuurd werken essentieel en een zeer belangrijke kerntaak die
boven alles gaat:
“Het grootste deel van het werk is gericht op visie, hierop draagvlak creëren en van
strategisch beleidsplan naar schoolplan en jaarplan werken.” … “Dit is het belangrijkste
om te doen en te bewaken.”
Enkele schoolleiders benadrukken dat het een taak is voor schoolleiders en docenten samen.
Zo geeft een schoolleider aan:
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“Ik zie dit als taak voor schoolleiding en docenten samen: draagvlak creëren door goed
te luisteren naar wat speelt (niet manipulatief). Kijk hebben op je mensen is een
voorwaarde voor een gezamenlijke visie.”
Realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire proces
Ook deze competentie wordt breed herkend. Schoolleiders wijzen op het belang van de
gerichtheid op het onderwijs:
“Goede competentie en goed dat het na visie komt. Als je weet waar je heen gaat weet
je ook wat je moet doen om daar te komen. Gerichtheid op het primaire proces is heel
belangrijk.”
Het in samenhang vormgeven aan organisatiekenmerken wordt belangrijk gevonden, al geven
enkele schoolleiders wel aan dat de gewenste samenhang er in de praktijk niet altijd is. Zo geeft
een schoolleider aan dat het prettig zou zijn als er meer vanuit een teamplan, een duidelijke
leidraad en doelen, gewerkt zou worden. Enkele schoolleiders geven aan dat deze competentie
“vooral ligt bij leiders met integrale verantwoordelijkheid”.
Schoolleiders noemen het een brede competentie waar veel onder valt, zoals bijvoorbeeld het
vinden van de juiste mensen die bij de visie passen en het begeleiden van beginnende leraren,
maar ook het komen tot een goede samenstelling van klassen en het maken van passende
roosters. Ongeveer een derde van de geïnterviewden geeft aan dat de financiële aspecten van
leiderschap meer accent zouden mogen krijgen in het profiel. Volgens schoolleiders zit dit nu
“een beetje verstopt” in de tweede competentie.
Doordat in deze competentie veel dingen samenkomen, dreigen sommige
managementaspecten naar de achtergrond te verdwijnen. Een aantal schoolleiders wijst
daarnaast op het belang van creatief ‘out of the box’ kunnen denken, ook met het oog op
innovatie. Zo geeft een schoolleider aan:
“Het is belangrijk dat de verschillende aspecten van de organisatie elkaar versterken, dat
alles bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarvoor is het soms nodig om dingen
los te laten die we vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Je moet bewust anders of creatiever
willen kijken en het lef hebben om dingen dan ook anders te gaan doen. Dat aspect zou
ik graag meer aangezet zien.”
Bevorderen van samenwerken, leren en onderzoeken
Alle schoolleiders vinden deze competentie belangrijk. Een schoolleider geeft aan:
“Inspireren en leren van het leren is super cruciaal.”
Een ander benoemt:
“Samenwerkend leren is voor alle betrokkenen erg belangrijk; schoolleiders moeten het
faciliteren, effecten monitoren en praktijkonderzoek bevorderen”.
Weer een ander benadrukt:
“Samenwerkend leren en samen onderzoeken vind ik erg waardevol. Door dit te leren en
minder ad hoc te reageren verdiept het werken met elkaar”.
Het samenwerken verloopt niet altijd succesvol:
“Bij samenwerking en het verdelen van taken is het lastig om elkaar aan te spreken”.
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Tegelijkertijd geeft een aanzienlijk deel van de schoolleiders aan dat samenwerken, leren en
onderzoeken wel beoogd wordt, maar vaak nog onvoldoende zichtbaar is. Met name
(systematisch) onderzoek doen gebeurt volgens hen te weinig. Schoolleiders geven
bijvoorbeeld aan:
“Dit is heel belangrijk, maar lukt het ons ook? Hier is echt nog veel ontwikkeling op
mogelijk.”
Een ander vindt:
“Leren en onderzoeken is een ondergeschoven iets”.
Twee andere schoolleiders geven eveneens aan dat het onderzoek in de school nog in de
kinderschoenen staat:
“Dit wordt wel nagestreefd, maar met name het onderzoeken moet nog handen en
voeten krijgen.” … “We werken steeds meer samen, maar er is nog niet veel focus op
onderzoek.”
Strategisch omgaan met de omgeving
Schoolleiders zien het belang in van deze competentie:
“Deze is van belang en moet zeker in het profiel blijven.”
Veel schoolleiders geven aan dat de schoolleider betrokken moet zijn bij (ontwikkelingen in) de
samenleving en de directe omgeving, en dat zij de buitenwereld ook naar binnen moet halen.
Zo zegt een schoolleider:
“Je bent als school onlosmakelijk verbonden met jouw omgeving. Daarin vind ik dat je
zelf een verantwoordelijkheid hebt als school om dit te doen. Je zou behalve de
samenleving in de school te ontvangen, ook met de school de samenleving in moeten
trekken.”
In zijn algemeenheid, maar vooral bij deze competentie geven schoolleiders aan dat de
inkleuring sterk afhangt van de context waarin zij werken. In situaties van krimp wordt het
strategisch omgaan met de omgeving bijvoorbeeld erg belangrijk gevonden. De inkleuring
wordt bij deze competentie ook sterk bepaald door de functie die schoolleiders hebben. Met
name het strategische aspect vinden enkele schoolleiders bijvoorbeeld meer iets voor
bestuurders:
“Het strategische vind ik meer bij de bestuurder passen.”
“De directeur-bestuurder is bij ons de strateeg.”
Een teamleider geeft aan:
“Dit is minder dan 3% van mijn werk.”
Het belang van samenwerking met andere organisaties wordt benadrukt door schoolleiders.
Dat geldt in sterke mate voor vmbo en praktijkonderwijs:
“Deze competentie kan ons helpen om ons onderwijs beter te maken. Met ons soort
onderwijs hebben wij de omgeving (bedrijven, jeugdhulpverlening, ouders) nodig.”
Analyseren en probleem oplossen (hogere orde-denken)
De meeste schoolleiders geven aan dat het belangrijk is om te reflecteren op hun handelen en
op zoek te gaan naar achterliggende oorzaken bij problemen die zich voordoen in de school:
“Hogere orde denken is heel belangrijk en een voorwaarde voor schoolleiders.”
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Ook een onderzoekende houding wordt genoemd en het goed uit kunnen leggen waarom een
schoolleider doet wat zij doet:
“Overview houden en je niet te veel laten afleiden door ruis, vragen blijven stellen.”
Een andere schoolleider benoemt:
“Een onderzoekende, vragende houding vind ik een belangrijk uitgangspunt”.
Verschillende schoolleiders geven aan dit toch ook wel een moeilijke competentie te vinden.
Zo geeft een schoolleider aan:
“Deze vind ik moeilijk, ik zou op deze competentie wel intervisie willen hebben.”
Enkele schoolleiders geven aan dat deze competentie sterk te maken heeft en misschien zelfs
samenvalt met het in samenhang vormgeven aan een coherente organisatie en/of met het
strategisch omgaan met de omgeving.
“We zitten in een krimpregio. Dat vraagt om oplossingen voor complexe vraagstukken.”

4.1.2. Aanvullingen
We zijn met de schoolleiders in gesprek gegaan over mogelijke aanvullingen bij het bestaande
profiel zoals ‘de schoolleider als persoon’, ‘strategisch denken’ en ‘gespreid leiderschap’.
De schoolleider als persoon
Bewustzijn en bewustwording van wie je zelf bent en leiding geven aan jezelf, zijn zaken die
veel schoolleiders belangrijk vinden. Uit zichzelf noemden schoolleiders al veel aspecten van
persoonlijk leiderschap als gewenste aanvulling op het profiel:
“Je kunt anderen pas aansturen als je jezelf kunt sturen.”
“Persoonskenmerken spelen in mijn ogen een belangrijke rol.”
“Persoonlijke eigenschappen, jezelf kennen en jezelf kunnen en durven laten zien. Dat is
volgens mij belangrijk.”
“Betrouwbaar, geloofwaardig en authentiek zijn.”
Schoolleiders geven bovendien aan dat zij de communicatieve, interactieve en relationele kant
van leiderschap benadrukt willen zien. Het gaat dan om inspireren en verbinden, om het
bevorderen van goede relaties en om de kwaliteit van de communicatie:
“Ik mis nog het relationele leiderschap. De competentie om goede relaties te faciliteren
in het team.”
Een andere schoolleider geeft aan:
‘’Volgens mij speelt het kunnen werken vanuit eigen waarden en het verbinden van
mensen op waarden een belangrijke rol.”
Nog een ander benoemt dit als volgt:
“Goed met mensen omgaan, relatie, vertrouwen, luisteren.”
Strategisch denken
Over dit thema wordt verschillend gedacht. Veel schoolleiders geven aan dat zij proactief zijn
en het doelgericht leggen van verbindingen tussen organisatielagen en tussen mensen en
organisaties belangrijk vinden. Zo geeft een schoolleider aan:
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“Meer verbindend leiderschap: blenden en integreren op alle vlakken binnen de totale
organisatie, maar wel doelgericht.”
Een groot deel van de schoolleiders geeft echter aan dat dit aspect al valt binnen de
competenties ‘strategisch omgaan met de omgeving’ en ‘vorm geven aan een coherente
organisatie’. Enkele schoolleiders vinden aparte aandacht voor het doelgericht werken en het
balanceren tussen belangen, verwachtingen en politieke aspecten juist wel erg belangrijk.
“Het belang van een politiek strategische blik zou ik graag apart aandacht willen geven.”
Gespreid leiderschap
De meeste schoolleiders staan positief tegenover gespreid leiderschap. Zij denken dan aan het
bevorderen van eigenaarschap en ruimte voor leraren, en het benutten van talenten en
expertise. Een groot deel van de schoolleiders geeft aan dat aandacht hiervoor in het profiel
gewenst is.
“Ik kan me niet voorstellen dat ik mijn werk zou kunnen doen zonder aandacht voor
gespreid leiderschap.”
“Het bevorderen van eigenaarschap en professionele ruimte via gespreid leiderschap
vind ik essentieel.”
“Ik vind gespreid leiderschap iets waar we altijd naar moeten streven.”
Een ongeveer even groot deel geeft echter nadrukkelijk aan dat gespreid leiderschap niet iets
is dat je altijd en overal nastreeft. Het gaat volgens hen meer om het vinden van en goede
balans tussen autonomie en sturing.
“Gespreid leiderschap is geen doel op zich, maar een middel.”
“De mate van gespreid leiderschap is altijd situationeel.”
“Het hangt van de context af welke plek gespreid leiderschap krijgt.”
”Het is een leiderschapsstijl, maar die zou ik niet willen voorschrijven.”
“Niet elke situatie vraagt om gespreid leiderschap.”
Het belang van aspecten als vertrouwen geven en het benutten van expertise wordt wel breed
benadrukt.
“Vertrouwen uitspreken en geven, daar gaat het om.”
“Gespreid leiderschap kan bijdragen aan het benutten van talenten en expertise. Maar
het gaat om dat laatste.”

4.1.3. Conclusie voor herziening
Uit de gesprekken met de schoolleiders blijkt dat er veel draagvlak is voor de inhoud van de
huidige competenties, maar dat de omschrijvingen verbeterd kunnen worden en een andere
ordening gewenst is:
-

De competentie ‘realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire
proces’ omvat te veel verschillende aspecten.

-

Het analyseren en probleem oplossen (hogere orde-denken) is van een iets andere orde
en zou beter geïntegreerd kunnen worden in de andere elementen van het
beroepsprofiel.
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-

Verder benadrukken de schoolleiders het belang van leiding geven aan innovaties en leren
van leraren, dit aspect kan nog worden versterkt in de omschrijvingen.

-

Ook het aspect financiën zou nadrukkelijker benoemd kunnen worden.

-

Uit de interviews valt af te leiden dat het aan te bevelen is om ‘de schoolleider als
persoon’ een plek te geven in het herziene profiel, waarbij opgemerkt moet worden dat
de aspecten die de schoolleiders noemen geen leiderschapspraktijken zijn, maar
vaardigheden en eigenschappen.

-

Gespreid leiderschap dient eveneens een plek te krijgen in het herziene profiel, waarbij
rekening wordt gehouden met het sterke situationele karakter van gespreid leiderschap
en dit niet als doel op zich wordt gezien. De rol van de schoolleider is daarbij gericht op
het creëren van condities.

4.2. Interviews met bestuurders
In totaal zijn 15 bestuurders individueel geïnterviewd in hun rol als leidinggevenden van
schoolleiders. Daarnaast is nog een groepsinterview uitgevoerd met zeven bestuurders.

4.2.1. Beroepsprofiel
De bestuurders geven als algemene reactie op het profiel dat de competenties herkenbaar en
van belang zijn voor schoolleiders. Twee bestuurders vragen zich wel af of alle verschillende
competenties wel te verenigen zijn in één persoon en of een goede schoolleider niet als een
schaap met vijf poten beschouwd moet worden. De taak van schoolleider is volgens hen
zwaarder geworden:
“Zowel management als leiderschap is nodig. Is dat te matchen in één persoon? Het
heeft ook te maken met lef: durf je te zijn wie je bent als persoon?”
We bespreken hieronder de reacties van de bestuurders per competentie uit het huidige
beroepsprofiel.
Het creëren van een gezamenlijke visie en richting
Alle geïnterviewde bestuurders zijn van mening dat het ontwikkelen van een doorleefde visie
voor schoolleiders een zeer belangrijke competentie c.q. leiderschapspraktijk is, die bovenaan
moet blijven staan. Tegelijk geven verschillende bestuurders aan dat dit voor schoolleiders vaak
niet eenvoudig te realiseren is. Een van de bestuurders geeft aan:
“Dit is een van de belangrijkste opdrachten die je als schoolleider hebt. Vanuit de visie
en de maatschappelijke opdracht van de school moet je proberen vorm te geven aan de
toekomst van de organisatie. Dit is natuurlijk een megaopdracht. Schoolleiders moeten
hun ogen voortdurend gericht houden op de toekomst. Ze moeten opereren vanuit de
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kernwaarden van de organisatie en voortdurend op basis van de visie een richting en
koers bepalen.”
Een andere bestuurder merkt op dat na vertrek van een schoolleider “er vaak weinig over blijft
van een visie”. Borging is daarom volgens hem belangrijk. Nog een andere bestuurder geeft aan
dat hij van de drieslag ‘’richting, inrichting, verrichting” is. Deze moeten in elkaars verlengde
liggen en de schoolleider speelt daarbij volgens hem een hele belangrijke rol. Een visie moet
tijdloos en leidend zijn, vindt een bestuurder, en moet door de schoolleider (top down) worden
bewaakt. Weer een andere bestuurder geeft aan dat bij deze competentie het daadwerkelijk
sturing geven aan het onderwijs meer accent zou mogen krijgen.
Tot slot geven twee bestuurders aan dat zij vinden dat de visie gekoppeld zou moeten worden
aan waarden. Eén van hen, onlangs overgestapt uit de zorg, geeft aan dat ze aandacht voor de
kernwaarden, de ‘unique selling points’ van de school mist. Ze vindt in de zorg de communicatie
op dit punt professioneler:
“Je moet aangeven wat het bestaansrecht is van de school, waartoe je onderwijs geeft.
Wie willen jullie zijn, wat wil je uitdragen?”
Realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire proces
De meeste bestuurders vinden het inrichten van een coherente organisatie eveneens een
belangrijke competentie. Twee van hen benadrukken het belang van integraliteit hierbij, het
integraal beschouwen van de organisatie.
“Als je niet kunt helikopteren heb je geen idee hoe het een met het ander samenhangt.”
Een ander geeft aan dat schoolleiders niet over alle zaken met alle medewerkers in dialoog
zouden moeten gaan. Hij benadrukt dat oriëntatie op cultuur, structuur en systemen essentieel
is. “Daar is wel een zekere deskundigheid voor nodig”, waarschuwt hij.
Een andere bestuurder benoemt het planmatig kunnen doorvoeren van een interventie als
aanvullende competentie. Weer een ander geeft aan dat “het zoeken van mensen die bij de
visie passen een belangrijke taak binnen dit domein is”.
Een bestuurder merkt op dat het bij deze competentie tegenwoordig niet alleen gaat om
strategie – dus om een bepaalde structuur en cultuur te bereiken – het gaat ook over financiën,
over marketing, over de kwaliteit van het onderwijs, HRM en om faciliteiten. Daarbij is het de
vraag volgens deze bestuurder of een schoolleider dit allemaal zelf moet doen. Een combinatie
met goede staffunctionarissen op portefeuilles die ondersteunen, maakt de schoolleider
succesvoller. Al met al worden er daarmee wel heel veel dingen samengenomen in één
competentie, geven twee bestuurders aan. Zij zijn bang dat, doordat de formulering zo breed
is, zaken als personeelsbeleid en beleidsmatig begroten te veel naar de achtergrond
verdwijnen. Zij doen dan ook de suggestie om deze competentie op te splitsen.
Verschillende bestuurders vinden het belangrijk dat schoolleiders zicht hebben op wat er speelt
in het primaire proces. Gerichtheid op het onderwijs noemen zij essentieel. Een van hen vindt
voorbeeldgedrag van de schoolleider essentieel om docenten in beweging te krijgen op de
werkvloer. Interesse voor docenten is daarbij van belang, en inlevingsvermogen voor wat hen
beweegt.
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Twee bestuurders van vrijescholen vinden schoolleiders soms ‘blauwer’ en hiërarchischer dan
wat passend is bij hun organisatie. Dat levert soms spanning op. De bestuurder die uit de zorg
komt vindt dat schoolleiders het docenten gemakkelijk moeten maken en goed moeten
faciliteren voor hun primaire taak.
“Het valt me op dat er op deze school heel weinig overleg is, dus gezamenlijke momenten
met het hele team. Het is niet duidelijk vastgelegd welke vergaderstructuur we hanteren
en waar welke besluiten worden genomen, dat kan professioneler. Ook wie waarvoor
verantwoordelijk is, bijvoorbeeld in de functieomschrijving, is niet duidelijk. Er staat
weinig op papier, daardoor is het te informeel. Het onderwijs loopt enorm achter op
HRM-gebied, vergeleken met de zorg. Bijvoorbeeld bij gesprekken met nieuwe
medewerkers is er in de zorg een protocol, daar worden automatisch gesprekken
gepland, hier gebeurt de begeleiding daarvan handmatig en ad hoc. Er zit niet een
bepaalde structuur achter. Dat geldt voor alle HRM-processen. Bijvoorbeeld
leeftijdsbewust personeelsbeleid, vitaliteit, preventie van uitval, ik zie dat niet. Het is er
wel, maar er zit geen bewust beleid achter.”
Deze bestuurder noemt ook de wijze van communiceren een belangrijk aandachtspunt voor
schoolleiders:
“Professionaliteit van de communicatie is een probleem, mensen zien onvoldoende het
belang ervan in. Ik zie communicatie als een heel belangrijk sturingsmiddel, zowel intern,
om de neuzen dezelfde kant op te krijgen, maar ook extern: je imago, werving van
nieuwe collega’s. Er wordt te weinig over de communicatie nagedacht. Juist in deze
sector zijn mensen zeer communicatief vaardig, maar ze staan er te weinig bij stil. Er is
te weinig oog voor hoe je overkomt bij de ander.”
Bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken
Alle bestuurders zijn het er over eens dat het bevorderen van samenwerking, leren en
onderzoeken een belangrijke competentie van schoolleiders is; één noemt het zelfs
“hyperbelangrijk”. De combinatie van leren en onderzoeken wordt door de bestuurders
onderschreven.
Verschillende bestuurders geven daarbij aan dat het bij deze ontwikkelingsgerichte component
vooral gaat om het ontwikkelen van een professionele cultuur en een verbetercultuur. Daarbij
is sprake van situationeel leiderschap, de schoolleider moet aansluiten bij wat het team aan
kan en nodig heeft. Een van hen benoemt daarbij dat het waartoe, het doel van het
samenwerken en onderzoeken meer aandacht mag krijgen in het beroepsprofiel:
“Je doet het omdat je iedere dag een beetje beter wilt worden in het primaire proces.”
Het realiseren van gespreid leiderschap en het inrichten van een systeem waarin schoolleiders
voortgangsgesprekken (in plaats van beoordelingsgesprekken) voeren met het CvB zou de
organisatie ‘in beweging’ moeten houden.
Verschillende bestuurders hechten veel belang aan praktijkgericht onderzoek voor het proces
van schoolontwikkeling, ook al geven ze aan dat dit niet eenvoudig te realiseren is. Eén van hen
merkt op:
“Wij zijn zelf een academische opleidingsschool en onderzoek speelt daarin een heel
belangrijke rol. Onderzoek is essentieel voor het proces van schoolontwikkeling, het helpt
32

in het hele proces. Tegelijkertijd is het nog wel een onderbelicht gebied. Er valt hier nog
veel winst te behalen. Voor mij is er een duidelijke link met de lerende organisatie, het
voortdurend werken aan verbetering van het onderwijs. Bij onderzoek speelt zowel het
interne element van leren van elkaar, als het leren van de buitenwereld, zoals
samenwerking met universiteiten en hogescholen.”
Een andere bestuurder benadrukt eveneens het belang van onderzoeken.
“We hebben te veel aannames in de scholen, ik zou naar een team van onderzoekers
willen.”
Sommige bestuurders vinden niet dat schoolleiders zelf hoeven te (kunnen) onderzoeken,
anderen vinden dat leren en onderzoeken een attitude is die alle schoolleiders zouden moeten
hebben. Een van hen benoemt het als volgt:
“Als we leerlingen een onderzoekende houding willen bijbrengen, moeten we het zelf ook
doen.”
Verschillende bestuurders vragen zich af of het leren van docenten en het onderzoeken wel
voldoende aandacht krijgt. De organisatie coherent inrichten wordt als voorwaarde genoemd.
Een van de bestuurders verklaart:
“Doordat er in het verleden te veel van de docenten is gevraagd, is het leggen van de
verbinding met de ander, zowel de leerling als andere docenten, er wel een beetje bij
ingeschoten. Je moet docenten hiertoe wel faciliteren en uitdagen.”
Ook een andere bestuurder is sceptisch:
“Het is voor een deel illusie om de ultieme samenwerking te kunnen realiseren. Je zou de
structuur zakelijk kunnen afdwingen en dan de invoering wat zachter kunnen realiseren.”
Volgens weer een andere bestuurder gaat het echter veel meer om verantwoordelijkheid en
vertrouwen geven en het tonen van kwetsbaarheid, naast het inrichten van leerprocessen voor
docenten.
Enkele bestuurders benadrukken het belang van innovatiekracht:
“Bewustzijn dat je mensen opleidt voor een leven lang leren. Voortdurend innoveren,
aanpassen op basis van maatschappelijke ontwikkelingen.”
Tot slot vindt ook de bestuurder die afkomstig is uit de zorg dat schoolleiders beleid moeten
ontwikkelen om met elkaar de synergie te zoeken, in het belang van de leerlingen.
“Ik probeer docenten zo veel mogelijk op talenten in te zetten. Ik vraag docenten wat ze
leuk vinden, waar ze zich in willen ontwikkelen. Docenten pakken nog weinig
verantwoordelijkheid op schoolniveau. Het CAO met taakbeleid helpt daar niet bij; de
zorg is veel flexibeler. Het taakbeleid zou het eerste zijn dat ik af zou willen afschaffen.
De contracten en de taken liggen dan al bijna voor een jaar vast, je bent daardoor
helemaal niet flexibel. Variabele contracten, waardoor mensen meer of minder werken,
dat bestaat hier niet. De verbinding in het team is ook minder hecht, omdat docenten
vaste vrije dagen hebben. Dat kennen we in de zorg niet.”
Strategisch omgaan met de omgeving
Ook de competentie ‘strategisch omgaan met de omgeving’ vinden de meeste bestuurders een
belangrijke competentie:
“Oog voor de brede context is erg belangrijk. Ook leidinggevenden op een meer
uitvoerend niveau moeten goed weten wat er speelt en welke ontwikkelingen er zijn.”
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Andere bestuurders geven juist aan dat zij dit vooral zien als een taak van rectoren en
bestuurders.
De ‘omgeving’ wordt door de meesten breed opgevat: ouders, gemeente, bedrijven en
instellingen in de regio, maatschappelijke omgeving, et cetera. Verbinding met de samenleving
is van belang, omdat het onderwijs anders te veel een eiland wordt. Het betrekken van externe
stakeholders helpt om het onderwijs beter te verbinden met maatschappelijke vraagstukken
en echte opdrachten, vooral voor vmbo-scholen.
“Contacten met bedrijven zijn van groot belang. Je moet iets ondernemends hebben om
tot samenwerking te komen”.
Ook het organiseren van externe feedback op de scholen vinden verschillende bestuurders van
belang. Een andere reden om een goede verbinding met de omgeving te realiseren heeft
betrekking op de maatschappelijke opdracht van de school. Hieraan gerelateerd is het afleggen
van verantwoording naar de omgeving, waarin de omgeving bevraagd wordt over de school:
“Levert de school wat we beloven en is dat ook wat jullie willen? Levert dit nu op wat je
nodig hebt om als leerling in de toekomst te functioneren?”
Dit laatste geldt vooral voor rectoren.
Het betrekken van de ‘buitenwereld’ kan ook ondersteunend zijn bij het creëren van urgentie
voor verandering, geven enkele bestuurders aan.
“Het vraagt veel inspanning, diplomatie en overtuigingskracht van schoolleiders om
verandering in de school teweeg te brengen, maar als de buitenwereld daar de noodzaak
voor aangeeft en voor kritische reflectie zorgt, helpt dat enorm”.
Verschillende bestuurders geven aan dat schoolleiders gevoel voor het onderhouden van
goede relaties met stakeholders en externe partners moeten hebben, maar dat niet alle
schoolleiders dat hebben. Twee bestuurders vinden het meer iets voor de bestuurders zelf
om hier de leiding in te nemen. De doorvertaling ervan ligt volgens hen meer bij de
schoolleiders.
Twee bestuurders benoemen ook het belang van het positioneren van de school.
“Scholen zouden meer klantgericht mogen zijn, wat betreft de positionering van de
school naar ouders en leerlingen. We zitten in een krimpregio, we vissen in dezelfde
vijver, dus is het belangrijk om commercieel te denken. De uitstraling van de school, een
opgeruimd gebouw, een beetje aankleding – laten zien waar de school goed in is, dat
krijgt nog weinig aandacht.”
Analyseren en probleem oplossen (hogere orde-denken)
De associaties die bestuurders hebben bij deze competentie zijn:
 organisatiesensitiviteit;
 het nemen van meer doordachte en onderbouwde besluiten;
 double-loop leren;
 denken in scenario’s;
 hogere orde-denken;
 het leggen van verbindingen;
 boven je eigen praktijk kunnen hangen;
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een onderzoekende houding;
meebewegen en tegelijk koers houden.

Hoewel bestuurders deze eigenschappen van schoolleiders belangrijk vinden, of zelfs een
voorwaarde voor leiderschap, aarzelen sommigen om deze op te nemen in het nieuwe
schoolleidersprofiel. Veel van hen geven aan dat het te maken heeft met het ‘niveau van
denken’ en vragen zich af of schoolleiders dit kunnen leren. Verschillende bestuurders geven
aan dat een masteropleiding ondersteunend kan zijn bij de ontwikkeling van deze competentie.
De bestuurders zijn het er over eens dat niet alle schoolleiders dit momenteel kunnen en vragen
zich of alle schoolleiders dit zouden moeten hebben of dat schoolleiders elkaar kunnen
aanvullen.
“Sommige schoolleiders zijn meer gericht op het goed lopen van de operatie en dat is
ook van belang.”
Een van de bestuurders geeft aan dat scholen – om goede besluiten te kunnen nemen –
eigenlijk een beleidsmedewerker nodig hebben die voor goede informatie zorgt
(leerlingenprestaties, financiën, benchmarks, wetgeving, et cetera) om goed de kansen en
risico’s te kunnen afwegen. Anderen zien dat juist als een belangrijke taak voor de schoolleider
zelf.

4.2.2. Aanvullingen
We spreken met de bestuurders over mogelijke aanvullingen bij het bestaande profiel zoals ‘de
schoolleider als persoon’, ‘strategisch denken’ en ‘gespreid leiderschap’.
De schoolleider als persoon
De bestuurders zijn het eens over het feit dat ‘de schoolleider als persoon’ een belangrijke
toevoeging kan zijn, omdat de mens achter de schoolleider van grote invloed is. Het gaat
volgens hen dan met name om:
 het zichzelf kunnen sturen;
 zich kwetsbaar kunnen opstellen;
 hoge eisen stellen aan integriteit;
 vermogen tot zelfreflectie;
 interpersoonlijke vaardigheden;
 empathie;
 het kunnen anticiperen op de veranderende leerling en de veranderende omgeving;
 het kennen van eigen drijfveren en opvattingen;
 het authentiek blijven en te blijven staan voor eigen waarden;
 het legitimeren van besluiten;
 het hebben van een sensor voor de dynamiek en de balans in het systeem.
Schoolleiders hebben hierin een belangrijke voorbeeldrol naar (andere schoolleiders en)
docenten. Volgens een bestuurder gaat het om “de zachte kant, relationele kant, irrationele
kant, snappen hoe het werkt, hoe de onderstroom werkt”.
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Enkele bestuurders vragen zich af of dit een competentie is of een persoonskenmerk. Ook
wordt er door enkele bestuurders overlap geconstateerd met de competentie ‘Analyseren en
probleem oplossen’. Een van de bestuurders voegt toe:
”Wat ik hierbij nog mis is dat een schoolleider altijd een dubbele loyaliteit heeft,
bijvoorbeeld naar leerlingen, naar docenten en naar collega’s. Schoolleiders moeten
altijd alle dialogen open houden en zorgen voor alignment, afstemming met het grotere
geheel. Het gaat om het kalibreren, het afstemmen en daarin de goede gedragingen
vertonen. Soms moet een schoolleider het proces kunnen vertragen om te overdenken
welke de juiste beslissing is en te bepalen hoe hij of zij er in gaat zitten.”
Een ander spreekt in die context van het kunnen overbruggen van botsende waarden.
“Daarvoor moet je allereerst heel goed weten wie je zelf bent”.
Strategisch denken
Hoewel de bestuurders dit een belangrijke competentie vinden, vinden de meeste bestuurders
dat deze al bij competentie 4 (strategisch omgaan met de omgeving) voldoende aan bod komt.
Ze geven verder aan dat het van belang is dat schoolleiders dit samen in het MT doen
(‘meedenken met de bestuurder’) en dat strategieën in lijn moeten zijn met het meerjarenplan
vanuit het bestuur. Schoolleiders moeten deze lijnen planmatig uitvoeren.
Andere bestuurders vinden het juist een welkome aanvulling, omdat strategisch denken niet
alleen gaat om de buitenwereld, maar juist ook om het brengen van alignment in de organisatie
zelf. Eén van de bestuurders benadrukt dat het van belang is dat scholen wendbaar zijn voor
nieuwe ontwikkelingen en dat scholen beleid niet te lang vooruit moeten plannen. Een ander
geeft echter aan dat schoolleiders zich ook niet te veel moeten laten afleiden door hypes en
zich moeten concentreren op “de grote maatschappelijke taak om leerlingen voor te bereiden
voor de samenleving”. Sommige bestuurders geven aan dat teamleiders vaak te operationeel
bezig zijn.
“Het is van belang dat docenten zich ontwikkelen in professioneel gedrag zodat ze niet
elk wissewasje bij een leidinggevende neerleggen. Teamleiders moeten ook meer
aangeven dat ze niet continu aanspreekbaar zijn.”
Gespreid leiderschap
De bestuurders verschillen van mening of gespreid leiderschap toegevoegd zou moeten
worden aan het profiel. Sommigen vinden het heel erg belangrijk, anderen vinden het weinig
toevoegen. Wel vinden ze het bijna allemaal van belang dat er een goede balans is tussen
autonomie en sturing, en geven ze aan dat ook anderen (dan de formele schoolleiders)
leiderschap zou moeten kunnen nemen. Het realiseren van professionele ruimte voor docenten
hoort daar bij. Tegelijk geven enkelen aan dat de schoolleider soms wel knopen moet
doorhakken en “in control moet blijven bij hete hangijzers” en dat de mate van sturing van de
organisatie en de situatie afhangt. Een aantal bestuurders vindt dat gespreid leiderschap past
bij het inrichten van een coherente organisatie (competentie 2).
Twee bestuurders benadrukken dat schoolleiders vertrouwen in anderen moeten uitstralen en
een omgeving moeten creëren die vertrouwen geeft. Een ander noemt het belangrijk dat een
schoolleider transparant is en laat zien dat hij/zij ook maar een mens is, zodat er rust komt en
ruimte voor borging.
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Gespreid leiderschap kan ook behulpzaam zijn voor teamleiders, om strategisch te denken. Een
bestuurder geeft aan:
“Het is belangrijk om niet andermans problemen steeds op te lossen, maar
verantwoordelijkheid en ondernemerschap bij de docenten zelf neer te leggen en te
stimuleren. Dit kan door docenten zelf besluiten te laten nemen.”
Al met al zien de meeste bestuurders gespreid leiderschap als iets dat afhankelijk van de situatie
meer of minder van toepassing is. Het situationele karakter en het maken van afwegingen zou
volgens veel bestuurders benoemd mogen worden in het beroepsprofiel. Eén bestuurder geeft
dit als volgt aan:
“Volgens mij ben je als leider altijd aan het balanceren tussen gespreid leiderschap en
het zelf nemen van regie. Dat balanceren zou er wat mij betreft in mogen komen.”

4.2.3. Conclusie voor herziening
Uit de gesprekken met de bestuurders blijkt – net als bij de schoolleiders – dat er veel draagvlak
is voor de inhoud van de huidige competenties, behalve voor de competentie ‘analyseren en
probleem oplossen (hogere orde-denken)’. Hoewel bestuurders het belang ervan erkennen,
vragen ze zich af of dit te leren is en of het wel een competentie betreft. Verder blijkt dat de
omschrijvingen verbeterd kunnen worden en dat een andere ordening gewenst is. De
bestuurders hebben soms verschillende beelden bij eenzelfde competentie. De bestuurders
benadrukken het belang van een ontwikkelingsgericht karakter van leiderschapspraktijken, met
veel aandacht voor het situationele karakter ervan. Dit moet in het herziene profiel
terugkomen. Een goede analyse van wat in een specifieke situatie nodig is, is volgens hen de
basis van goed leiderschap. Ze benadrukken vooral het belang van het bevorderen van
samenwerking, leren en onderzoeken in de school.
De bestuurders pleiten voor de toevoeging van ‘de schoolleider als persoon’ in het profiel,
omdat de mens achter de schoolleider van grote invloed is. Het gaat hierbij om
persoonskenmerken, minder om een competentie of leiderschapspraktijk. Op basis van de
interviews met bestuurders is er geen reden om ‘gespreid leiderschap’ als een aparte
leiderschapspraktijk toe te voegen, maar wel om hier binnen de beschrijvingen aandacht aan
te besteden, met name aan het situationele karakter ervan. ‘Strategisch leiderschap’ dient te
worden geïntegreerd in de verschillende leiderschapspraktijken.

4.3. Interviews met P&O-medewerkers
In totaal hebben we 15 P&O-medewerkers (HRM’ers) geïnterviewd.
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4.3.1. Beroepsprofiel
De geïnterviewde P&O’ers geven opvallend vergelijkbare antwoorden. Zij vinden dat het
beroepsprofiel de beroepspraktijk voldoende weergeeft. Een aantal geeft aan dat verdere
differentiatie en concretisering prettig zou zijn:
“Wij zetten het in voor gesprekscyclussen, maar wat je dan mist is informatie over of er
een groei zichtbaar is: waar moet je aan het begin staan en waar als je meer gevorderd
bent? Een rubric zou bijvoorbeeld helpend kunnen zijn. Schoolleiders zien het zelf nog
niet als helpend, zij ervaren het als containerbegrippen. Het zou mooi zijn als dit door
een wat concretere invulling meer helpend kan zijn, bijvoorbeeld als het groei inzichtelijk
kan maken.”
Er is bij enkele P&O’ers behoefte aan een uitwerking van meerdere profielen voor meerdere
niveaus.
“Al die vijf competenties zijn wel nodig, maar de mate waarin en diepgang verschilt
tussen bijvoorbeeld de rector en de teamleider”.
Drie geïnterviewden verwijzen hierbij nadrukkelijk naar de competenties ‘coherent vormgeven
aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid’ en ‘strategisch omgaan
met de omgeving’:
“Teamleiders zijn meer op het onderwijs gericht; financiën en personeelsbeleid liggen
meer op het bord van rectoren en conrectoren.”
“Het hangt van je functie af in welke mate en op welke manier je je met de bredere
omgeving bezig houdt.“
De bestaande vijf competenties vinden ze allen van belang; de geïnterviewde P&O’ers
gebruiken woorden als ‘goed’, ‘wezenlijk’, ‘essentieel’ en ‘vanzelfsprekend’ bij de
competenties.
Het creëren van een gezamenlijke visie en richting
Deze competentie vinden de P&O’ers erg belangrijk, maar ze melden er inhoudelijk niet zo veel
over.
Vorm geven aan een coherente organisatie vanuit een onderwijskundige gerichtheid
Drie geïnterviewden wijzen erop dat bedrijfsvoering explicieter aandacht mag krijgen:
“Bedrijfsvoering wordt zo belangrijk; dat zou in het profiel sterker benadrukt mogen
worden. Het is een conditie ‘sine qua non’, als je dat niet beheerst kun je geen
schoolleider zijn.”
“Ik mis de organisatorische – en managementkant van het verhaal”.
Bevorderen van samenwerken, leren en onderzoeken
Deze competentie vinden de P&O’ers erg belangrijk, maar ze melden er inhoudelijk niet zoveel
over.
Strategisch omgaan met de omgeving
Bij de competentie ‘strategisch omgaan met de omgeving’ wijzen P&O’ers op het belang van
omgevingsbewustzijn:
“…dat de schoolleider invloed heeft op zijn omgeving door er proactief op te reageren.”
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“Ik ben blij dat de omgeving erbij staat, maar ik twijfel of de formulering gericht is op het
binnenbrengen van de omgeving in school of dat deze nog te veel vanuit intern belang is
geformuleerd. De beschrijving mag meer gericht zijn op het feit dat interactie twee
kanten op gaat: allebei handig gebruik maken van elkaar.”
Analyseren en probleem oplossen (hogere orde-denken)
De P&O’ers wijzen bij de competentie van analyseren op het belang van een gedeelde analyse
maken.
“Maar hogere orde denken hoort er wel bij, ook al hoeven ze van mij niet direct alle
problemen op te lossen. Ik wil liever dat ze anderen helpen te analyseren, om zo de
problemen op te lossen. In de advertentietekst voor een nieuwe schoolleider heb ik deze
competentie weggelaten.”
Een P&O’er vertelt dat het er vooral om gaat “een schifting te maken van zaken die prioriteit
hebben. Om binnen de waan van de dag de goede keuzes te kunnen maken, want als je de waan
van de dag volgt is het niet mogelijk een goede analyse te maken”.

4.3.2. Aanvullingen
De P&O’ers vinden het belangrijk om ontwikkelingsgericht te werken.
De schoolleider als persoon
De suggestie om persoonlijk leiderschap toe te voegen wordt omarmd.
“Als je zelf in staat bent tot zelfonderzoek en reflectie, dan ben je ook in staat om dat bij
de ander te doen: ik en de ander. Ik zou deze wel toevoegen.”
“Dit is van groot belang, het gaat om een stuk bewustzijn van jezelf als schoolleider en
je rol. Het staat vrij beknopt beschreven, maar je kan er van alles bij bedenken. Het is
dus wel van toegevoegde waarde, maar wellicht is het geen competentie. Je moet in
staat zijn om steeds te reflecteren, waar nodig je waarden en overtuigingen kunnen
parkeren, open staan voor ideeën en invalshoeken van anderen – bijvoorbeeld eigen
personeel. Het is noodzakelijk dat je zelf ook doet wat je van anderen verwacht, dat je
niet vanuit persoonlijk belang je werk doet, maar vanuit het grotere belang van de
organisatie.”
“Een uitwerking van de persoonlijke kant zou behulpzaam kunnenzijn bij
selectiegesprekken en in de gesprekkencyclus.”
Strategisch denken
Over de suggestie om ‘strategisch denken’ toe te voegen wordt verschillend gedacht. Sommige
geïnterviewde P&O’ers willen deze niet toevoegen, waarbij ze aangeven dit meer als de
bestuurlijke rol te zien. Andere P&O’ers vinden het wel een zinvolle aanvulling.
“Werken aan doelen en de strategie daarvoor bepalen, dingen in samenhang zien, dat
is belangrijk.”
Een aantal geïnterviewden geeft aan onvoldoende onderscheid te zien tussen ‘strategisch
omgaan met de omgeving’ en strategisch handelen.
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Gespreid leiderschap
De suggestie om ‘gespreid leiderschap’ toe te voegen vindt weerklank. Het merendeel van de
P&O’ers vindt dit een goede aanvulling. Ze vinden het van belang dat ieders expertise benut
wordt.
“Vanuit een eigen HRM-visie mag je zover gaan dat de schoolleider persoonlijk
leiderschap stimuleert bij iedereen. Dat is iets wat van bovenaf gedragen moet worden
en de schoolleider moet daarbij het goede voorbeeld geven. In de toekomst wordt dit
steeds belangrijker, in het kader van duurzame inzetbaarheid en zo, wat mist in het
onderwijs. Het zijn nog steeds te veel eigen koninkrijkjes.”
”Gespreid leiderschap is belangrijk voor samenwerking en ontwikkeling van leraren.”
Een P&O’er geeft aan gespreid leiderschap van belang te vinden bij visieontwikkeling:
“De visie wordt niet alleen door het team van leidinggevenden gecreëerd. Je moet ook
juist die beweging van bottom-up meenemen, in combinatie met gespreid en gedeeld
leiderschap. Het is goed dat daar ook aandacht voor is, bijvoorbeeld door LD’ers te
betrekken.”
Een P&O’er vindt dit meer een organisatievorm dan een competentie, twee anderen geven aan
het belang van gespreid leiderschap moeilijk in te kunnen schatten.

4.3.3. Conclusie voor herziening
Uit de gesprekken met de P&O’ers blijkt – net als bij de schoolleiders en bestuurders – dat er
veel draagvlak is voor de inhoud van de huidige competenties. P&O’ers kunnen goed met het
huidige profiel uit de voeten, maar hebben wel behoefte aan meer instrumenten waarmee ze
ontwikkeling bij schoolleiders kunnen meten en duiden. De aandacht voor de schoolleider als
persoon en gespreid leiderschap in het herziene profiel wordt op prijs gesteld.

4.4. Interviews met opleiders
We hebben in totaal 10 opleiders gesproken en een vertegenwoordiger van SAMOS, de
Samenwerkende Opleidingen voor Schoolleiders – het samenwerkingsverband van opleidingen
die verbonden zijn aan een hogeschool of universiteit. De gesprekken vonden plaats met
opleiders van post-hbo – en masteropleidingen.

4.4.1. Beroepsprofiel
De opleiders vinden dat de competenties een goed beeld geven van de beroepspraktijk van de
schoolleider. Ze spreken hun zorg uit dat er niet een integraal beroepsprofiel voor
leidinggevenden in het funderend onderwijs wordt opgesteld. Indien de profielen voor po en
vo te ver uiteen gaan lopen, voorzien zij dat dit grote consequenties voor de post-hbo
opleidingen zal hebben. Deze zijn te kwetsbaar om twee aparte opleidingen te kunnen
aanbieden. Opleiders doen de oproep om in taalgebruik zoveel mogelijk aan te sluiten bij het
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beroepsprofiel schoolleider PO. Ze willen ook aandacht voor de verschillende niveaus
(basisbekwaam, startbekwaam en master) en rollen (middenmanagement of rector). Twee
opleiders geven aan dat zij het de verantwoordelijkheid van de opleiding zelf vinden om
vertalingen naar functieniveaus te maken.
Creëren van een gezamenlijke visie en richting
Bij de competentie ‘creëren van een gezamenlijke visie en richting’ geven de opleiders aan dat
de schoolleider ervoor moet zorgen dat het gesprek in de teams over het onderwijs gaat, over
hoe je het onderwijs aan leerlingen kunt versterken.
“Schoolleiders moeten zelf een onderwijskundige gerichtheid hebben en ze moeten
ervoor zorgen dat er een onderwijskundige gerichtheid is bij docenten en dat ze handelen
vanuit de visie. Belangrijk is dat ze heel veel vragen blijven stellen: Waarom doen jullie
dit? Wat betekent dit voor leerlingen?”
Een ander geeft aan:
“Bij ons in de opleiding wordt ook nadrukkelijk stilgestaan bij de verbinding van de visie
en missie aan onderliggende waarden. Zowel de waarden waar je naar streeft in de zin
van een einddoel, als ook de waarden die je als kompas gebruikt op weg daarnaartoe.”
Realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire proces
Bij deze competentie wijzen de opleiders er op dat het van belang is de organisatie zo te
ontwikkelen “dat je tegen een stootje kunt”, want “er verandert veel binnen vijf jaar, er komt
een nieuwe wet, de gemeente vraagt dingen.”
Bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken
De opleiders benadrukken het belang van het aanspreken van innovatiekracht, “zowel bij de
schoolleider zelf als bij het team”.
“Vooral in het VO is het zo belangrijk om aan te sluiten bij nieuwe, grote
maatschappelijke ontwikkelingen. Op basis van een goede analyse van buiten naar
binnen: werkelijk vernieuwen.”
Een ander wijst op het belang van onderzoek:
“Onderzoeksmatig handelen is belangrijk en je moet daarbij steeds de check blijven
doen: wat gebeurt er in de omgeving?”
Een andere opleider vult aan:
“Uiteindelijk krijgen veranderingen en leerprocessen vorm in samenwerking en in
interactie. Belangrijk daarbij is dat je samen de juiste vragen stelt.”
Strategisch omgaan met de omgeving
De blik naar buiten vinden de opleiders van belang bij de competentie ‘strategisch omgaan met
de omgeving’. Het gaat hen hierbij ook om het politieke krachtenveld doorzien, zowel binnen
als buiten de school.
“Vooral binnen een vo-school met alle leiderschapslagen is het belangrijk om te doorzien:
Wie heeft welke positie, wie heeft welk gezag in een team, wie heeft een brokerfunctie?
Hoe kun je de mensen boven je in stelling zetten en hoe krijg je draagvlak bij mensen
onder je?”
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Schoolleiders moeten zich volgens de opleiders meer bewust zijn van en verantwoordelijk
voelen voor hun plaats in de keten – en zorgen voor een doorlopende leerlijn. Ze moeten
nadenken hoe ze hier betekenisvol in kunnen zijn. Het gaat ook om verantwoording afleggen
en rekenschap geven. Een van de opleiders geeft aan:
“Kwaliteitszorg is een belangrijk onderdeel. Strakke examinering maakt vo-scholen heel
bang. Het gaat ook om lef, maar dat kun je pas hebben als je goed zicht hebt op
kwaliteit”.
Analyseren en probleem oplossen (hogere orde-denken)
Over de competentie ‘analyseren en probleem oplossen’ zeggen de opleiders appreciative
inquiry belangrijk te vinden.
“Bij probleemoplossend vermogen hoort ook dat als je een probleem hebt opgelost, je
ervoor zorgt dat een dergelijk probleem niet opnieuw plaatsvindt. Dat betekent dat een
schoolleider problemen herkent in de context waarin ze hebben plaatsgevonden en
nagaat hoe ze hiervan kunnen leren. Dit vraagt een andere denktrant van schoolleiders.
Het onderwijs is vaak goed in korte scrummetjes bij een probleem, maar denken
vervolgens niet verder hoe de organisatie hiervan kan leren. Het gaat erom het lerend
vermogen van de organisatie te bevorderen.”
Een andere opleider vult aan:
“Schoolleiders moeten stimuleren dat docenten zich afvragen: Hoe draagt dit bij aan het
leren van leerlingen?’”

4.4.2. Aanvullingen
Op de voorgestelde wijzingen wordt inhoudelijk positief gereageerd. Wel spreken de opleiders
hun zorgen uit over de mogelijke wijzigingen die dit met zich meebrengt in het curriculum van
de opleiding (post-hbo) en de daarbij behorende accreditatiedruk.
De schoolleider als persoon
De opleiders zijn enthousiast dat er aandacht komt voor de schoolleider als persoon.
“Dit is meer een voedingsbodem voor al het andere, het ligt er als het ware onder.”
De opleiders geven aan liever de term ‘professionele identiteit van de schoolleider’ te
gebruiken, omdat deze meer omvat.
“Schoolleiders zijn veel bezig met how en what en minder met de why-vraag. Het is goed
dat er meer aandacht komt voor de persoonlijke kant en aandacht voor waardenvol
leiderschap en vanuit normen handelen (wie ben je, waar sta je voor en wat is je
impact).”
“Naast collectieve betekenisgeving is juist ook bewustzijn van je eigen waarden van
belang.”
Strategisch denken
De opleiders geven aan dat het bij strategisch denken ook gaat om toekomstbestendig
strategisch personeelsbeleid:
“Welke docenten heb je nodig, hoe kun je die ontwikkelen, of vinden?”
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Ook geven zij aan dat strategisch handelen een gerichtheid op ‘alignment’ inhoudt:
“Strategie gaat zowel om dingen die binnen de organisatie spelen als daarbuiten. Het is
ook van groot belang om verbinding te creëren tussen organisatielagen. Dat is ook
strategisch denken en strategisch omgaan met je omgeving.”
Gespreid leiderschap
Over gespreid leiderschap melden de opleiders het beter te vinden als de situatie wordt
meegenomen.
“Niet altijd is gespreid leiderschap mogelijk, het gaat wel om zelfsturing en
verantwoordelijkheid van docenten. Het gaat om het creëren van condities en
ondersteunende structuren. Het is een collegiaal model waardoor iedereen leiderschap
kan nemen op basis van expertise, waardoor meer eigenaarschap ontstaat. Dit betekent
dat de schoolleider daar ook mee moet kunnen dealen en zich niet in de kuif gepikt voelt
als iemand anders het podium neemt. Dat hij/zij aanvoelt wanneer de situatie sturing
vraagt en wanneer nodig het personeel de ruimte kan geven. Is er erkenning en
herkenning van expertise?”
Een andere opleider benoemt het als volgt:
“Uiteindelijk is het nooit helemaal gespreid leiderschap of helemaal individueel
leiderschap. Het gaat om het steeds opnieuw vinden van een balans tussen individueel
en gespreid leiderschap, afhankelijk van de situatie.”

De opleiders noemen verder nog, als aanvulling op het profiel, effectief communiceren en het
bevorderen van effectieve communicatie in de organisatie.

4.4.3. Conclusie voor herziening
Uit de gesprekken met de opleiders blijkt – net als bij de andere respondenten – dat er veel
draagvlak is voor de inhoud van de huidige competenties. Opleiders hechten veel belang aan
eenzelfde beroepsprofiel voor po en vo, dat handvatten biedt voor curriculumontwikkeling. De
opleiders pleiten voor aandacht aan de schoolleider als persoon in het herziene profiel. Ten
aanzien van gespreid leiderschap benadrukken de opleiders het belang van de balans tussen
individueel en gespreid leiderschap, afhankelijk van de situatie.
Verder dient op basis van de interviews met opleiders aandacht te worden besteed in het
nieuwe profiel aan:
 toekomstbestendig strategisch personeelsbeleid;
 het bevorderen van het lerend vermogen van de organisatie;
 effectief communiceren;
 het bevorderen van effectieve communicatie in de organisatie.

4.5. Interviews met leerlingen
Er zijn slechts drie leerlingen (leden van twee leerlingenraden) geïnterviewd.
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4.5.1. Beroepsprofiel
De leerlingen herkennen in het beroepsprofiel het handelen van de schoolleider. Ze geven aan
dat de schoolleider meer zou kunnen werken aan het ontwikkelen van een coherente
organisatie en hier de leerlingen bij zou kunnen betrekken.
“De schoolleiding probeert het wel, maar ze bevragen leerlingen niet. Eigenlijk is er te
weinig coherentie. Er zou er meer nadruk op moeten komen. Wij zijn één grote
scholengroep, dat weet bijna geen leerling.”
Ze wijzen erop het leren en talentontwikkeling van de leraren belangrijk te vinden, maar dat ze
dat niet herkennen binnen hun eigen school. Leerlingen vragen zich af of analyseren en
probleem oplossen (hogere orde-denken) bij de rol van de schoolleider hoort:
“Ik merk weinig over onderzoek doen en het leren van docenten. Het lijkt wel of ze daar
speciale mensen voor hebben, voor onderzoek.”
Een andere leerling geeft aan:
“Hier zie ik weinig tot niets van terug en ik weet niet of dit hier wel bij hoort.”

4.5.2. Aanvullingen
Leerlingen zouden het een verrijking vinden als “er meer interactie met de leerling zou zijn, de
schoolleider kan leerlingen uit alle geledingen (praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo) betrekken
bij de besluitvorming.”
De door de onderzoekers genoemde aanvullingen van persoonlijk en strategisch leiderschap
vinden de leerlingen belangrijk, waarbij ze bij persoonlijk leiderschap wijzen op het belang van
feedback:
“Dat is belangrijk, zeker wanneer er kritische feedback wordt gegeven door docenten,
ouders en/of leerlingen aan de schoolleiding.”
Over het belang van strategisch leiderschap geven ze als voorbeeld dat er bij de havo nu het
vak Techniek wordt gegeven, “omdat leerlingen te weinig praktijk krijgen en er behoefte is aan
technische mensen”. Ze wijzen eveneens op het belang te “leren van andere scholen zodat wij
goed kunnen doorstromen”.

4.5.3. Conclusie voor herziening
Uit de gesprekken met de leerlingen maken we op dat het van belang is dat schoolleiders
open staan voor de mening van leerlingen.

4.6. Interviews met docenten
Ook het aantal docenten waar we mee konden spreken is beperkt. In totaal hebben we 7
docenten gesproken. Er zijn individuele interviews afgenomen bij twee teacher leaders in
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opleiding (MLI-studenten), een leraar die als teacher leader werkzaam is en een havo-docent.
Daarnaast heeft er een informeel groepsgesprek plaatsgevonden met drie docenten van een
brede scholengemeenschap (vmbo, havo, vwo).

4.6.1. Beroepsprofiel
De docenten geven aan dat ze de vijf competenties herkennen in de dagelijkse praktijk van de
schoolleider. Ze vinden de competenties belangrijk.
Het creëren van een gezamenlijke visie en richting
Een gezamenlijke visie wordt door alle geïnterviewde docenten belangrijk gevonden, om
eilandvorming te voorkomen en een gezamenlijke richting te bewerkstelligen. De meeste
geïnterviewde docenten geven aan dat het heel belangrijk is dat visieontwikkeling niet topdown plaatsvindt, maar dat het team daarin wordt meegenomen.
“Als docenten zelf een bijdrage kunnen leveren is er veel meer commitment, anders voel
je je maar een poppetje dat moet uitvoeren. Een visie komt alleen tot zijn recht als
iedereen er achter staat.”
“Bij ons op school zijn we als docenten heel nadrukkelijk meegenomen in de
visieontwikkeling. Dat geeft me het gevoel dat het echt onze visie is en niet iets wat over
ons wordt uitgestort.”
De kernwaarden onder de visie zouden ook uit de docenten moeten komen, in plaats van de
kernwaarden van de schoolleiding als uitgangspunt te nemen. Wel geeft één van de docenten
aan het belangrijk te vinden dat de formele schoolleider het proces, de koers en het overzicht
bewaakt.
Realiseren van een coherente organisatie ten behoeve van het primaire proces
Om tot samenhang en afstemming in de organisatie te komen, moeten schoolleiders in dialoog
gaan met docenten. De helft van de docenten geeft aan dat het belangrijk is dat zij weten
waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Schoolleiders moeten in hun ogen goed
beargumenteren waarom zij bepaalde interventies doen.
“Als je snapt waarom iets gebeurt, als je het belang of de afweging kunt inzien, kun je je
er beter voor inzetten.”
“Mijn schoolleider heeft ons laatst een vraagstuk voorgelegd en zijn afwegingen met ons
gedeeld. Hij vroeg ons om mee te denken en of er dingen waren die hij misschien over
het hoofd zag. Ik voelde me daardoor serieus genomen en snap nu ook beter waar de
uiteindelijke keuze vandaan komt.”
Om tot afstemming te komen is het ook belangrijk dat leidinggevenden met elkaar in gesprek
gaan.
“Bij ons in school zijn veel lagen (teamleider, adjunct, rector, CvB), waardoor informatie
niet altijd goed doorkomt en leiders die wat hoger in de organisatie zitten ook niet altijd
goed geïnformeerd zijn over wat er op de werkvloer gebeurt. De adjunct-directeuren
verschillen in de mate waarin ze vrijheid geven aan het personeel. Ze zouden dat meer
moeten afstemmen. Bij ons stelt de directeur de visie vast, maar de conrectoren gaan er
heel verschillend mee om. De directeur (rector) neemt de besluiten bij ons, maar die heeft
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niet altijd zicht op wat er speelt. Die is afhankelijk van de conrectoren, of die het goed
doorgeven.”
Eén van de docenten geeft aan dat afstemming en coherentie geen eenheidsworst moet
worden.
“In de praktijk gebeurt het vaak dat een schoolleider een model in de organisatie dropt
en toepast. Dat past niet altijd bij de organisatie, bij de situatie of de context. Een
schoolleider moet steeds opnieuw kijken wat er nodig is in elke situatie.”
Twee docenten geven aan dat het belangrijk is om vorm te geven aan een professionele
organisatie, met ruimte voor feedback in twee richtingen.
“Feedback wordt heel snel gezien als kritiek. Dat komt ook door de eilandjes in de school.
Bij ons op school is er nog een lange weg te gaan.”
Verder geven deze docenten aan dat de wijze waarop schoolleiders structuren en systemen
inrichten of in stand laten, belemmerend kan werken.
“Bij ons zijn ze heel goed in het creëren van taken en rollen. Dan zit er iemand op die
taak en die blijft daar dan jaren zitten. Er wordt helemaal niet gekeken of iemand anders
dat misschien beter zou kunnen en of degene die dat doet zich daar beter in kan
ontwikkelen. Kansen blijven daardoor onbenut.”
“Er worden soms ook mensen in werkgroepen gezet, omdat anderen die dat graag
zouden willen (zoals ik) geen tijd hebben – star taakbeleid. Nu doe ik een onderzoek apart
van de conrector, die de MLE doet en ook een onderzoek moet uitvoeren.”
De docenten benadrukken het belang van innovatiekracht. Het gezamenlijk werken aan
vernieuwing wordt belangrijk gevonden. Zo geeft een docent aan:
“Als wij een vergadering hebben en er wordt een voorstel gedaan, dan schiet iedereen
meteen in de weerstand. Iedereen is bang dat er weer iets bij komt, werkdruk, angst om
te veranderen. Leiders moeten laten zien dat ze docenten horen en hun opvattingen
serieus nemen, doordat er iets mee gebeurt. Soms zijn het best goede ideeën, maar
docenten zijn soms angstig of ze het wel kunnen. Of ze weten niet hoe ze het moeten
aanpakken en dan verlies je ze. Facilitering en ondersteuning kan dan helpen. Docenten
zijn ook bang om te experimenteren, het moet in een keer goed gaan.”
Dat de besluitvorming bij innovaties niet altijd transparant verloopt blijkt uit het volgende
voorbeeld:
“Als er een probleem is, gaan we daar een aantal vergaderingen over in gesprek en dan
wordt er opeens een besluit genomen en dan denk ik: Hè? Waren we al klaar met deze
discussie? Dan hebben ze het er in de directie over gehad en dan hebben ze ons niet
meegenomen in het proces.”
Een andere docent geeft eveneens een voorbeeld van een besluitvormingsproces, waarin te
weinig rekening wordt gehouden met de mening van docenten.
“Soms hebben we een goede oplossing bedacht en dan veegt het CvB dat in een keer van
tafel. Wij hebben bijvoorbeeld een winkelcentrum in de buurt van de school gekregen en
besloten dat de vmbo-leerlingen daar niet naar toe mochten. Daar hadden we een heel
plan voor opgesteld over hoe we dat wilden aanpakken en handhaven, dus daar was
goed over nagedacht, maar dat werd door het CvB in één keer van tafel geveegd, want
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zij besloten dat leerlingen daar wel naar toe mogen omdat er te weinig omzet werd
gemaakt in het winkelcentrum.”
Eén van de docenten geeft juist aan dat, sinds er een nieuwe schoolleider is gekomen, op haar
op school de besluitvorming heel anders verloopt:
“Vroeger gebeurden er veel dingen waarbij ik dacht waar komt dat nu ineens vandaan?
Maar onze nieuwe schoolleider pakt het heel anders aan. Hij gaat met ons in gesprek
voordat er een beslissing wordt genomen, niet pas daarna. Ik voel me meer gezien dan
eerst.”
Ten slotte vinden de docenten het belangrijk dat schoolleiders zichtbaar zijn. Een docent geeft
aan:
“Onze directeur trekt zich vaak terug in zijn kantoor.”
Een andere docent verwacht eveneens een actievere rol van de schoolleider:
“Ze zijn vooral met administratieve dingen bezig, ze zouden veel meer met de kwaliteit
van het onderwijs bezig moeten zijn. Ik zou ze graag veel vaker in de lessen zien, zodat
ze zien waar we mee bezig zijn en zien waar we tegenaan lopen. Ik denk vaak: waarom
loop je niet elke dag een rondje langs alle klassen? Loop overal even binnen, waarom
doe je dat niet? Dan zie je ook de kwaliteiten van docenten veel beter. En als een docent
super gemotiveerd en goed bezig is, kun je die docent ook gebruiken om andere docenten
te motiveren.”
“Ik zie onze nieuwe schoolleider veel vaker dan de vorige. Dat vind ik fijn.”
Bevorderen van samenwerking, leren en onderzoeken
Het bevorderen van samenwerken en leren wordt ‘een must’ genoemd en ‘heel belangrijk’.
Toch zien docenten het hun schoolleiders lang niet altijd doen. Zo geeft een docent aan:
“Ik kan geen voorbeeld geven van wat onze schoolleiders hierop doen”.
Een andere docent zegt:
“Ze geven mij de ruimte om de opleiding te doen. Ze vinden het fijn als het wat oplevert
voor de school, maar ze zijn hierin niet proactief. Ze zouden veel meer kunnen halen uit
het feit dat ik de MLI-opleiding doe. Er is wel een werkgroep waar ik overleg mee kan
voeren. Het moet wel allemaal uit jezelf komen. Ik wilde een opleiding doen en dat was
prima, maar eigenlijk zouden schoolleiders moeten kijken wie welke kwaliteiten heeft
om zo’n opleiding te gaan doen en om een bijdrage te leveren aan de school. Er komt
geen schoolleider naar je toe die zegt: ‘Kijk, dat zou mooi zijn voor jou om te doen’.”
Ook de organisatie en facilitering van samenwerking wordt belangrijk gevonden:
“Bij ons op school wordt samenwerking belangrijk gevonden. Maar qua roosters is het
nagenoeg onmogelijk om met een volledige werkgroep bij elkaar te komen. Er is altijd
een ander overleg waar iemand heen moet, of onze lesroosters matchen niet. Er is
eigenlijk nooit tijd.”
“Ik hoorde van een andere school, waar leraren samen voorbereiden en ook samen
lesgeven. De samenwerking gaat dan meer vanzelf, denk ik. Want ook als samen leren
en werken belangrijk gevonden wordt is het best moeilijk te organiseren.”
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Strategisch omgaan met de omgeving
Docenten noemen het belangrijk dat schoolleiders zicht hebben op wat er bij verschillende
scholen gebeurt. Om doelen te bereiken zou er volgens enkele docenten meer samengewerkt
kunnen worden, bijvoorbeeld met andere opleidingen:
“Wat ik een onbenutte kans vind, is dat we een vmbo- en een mbo-afdeling hebben en
dat er nu langzaam wat samenwerking ontstaat, maar nog lang niet met alle
opleidingen. We weten niet goed van elkaar wat we doen.”
Ook hier blijkt de organisatie en facilitering van belang:
“Het is best wel moeilijk om de omgeving bij het onderwijs te betrekken, omdat we zo
vastzitten aan ons rooster. Ze willen het wel, alleen het lukt niet echt om het te
organiseren. Ook schoolbezoek aan andere scholen is lastig te organiseren. Er moeten
daar altijd lessen voor uitvallen, dat zijn voor collega’s wel barrières. Dan denken ze: red
ik het dan met mijn programma’s? Ze voelen de druk van examens en dan doen ze het
toch maar niet.”
Een andere docent geeft aan:
“Op het vmbo werken ze samen met bedrijven. Als het daar kan, waarom dan niet bij
ons? We zouden veel meer van elkaar kunnen leren.”
Analyseren en probleem oplossen (hogere orde-denken)
Vier docenten geven aan dat zij het belangrijk vinden dat een schoolleider overzicht houdt via
een helicopterview en daarbij de visie bewaakt. Ook hier wordt aangegeven dat dat in de
praktijk niet altijd zichtbaar is:
“Misschien doet mijn schoolleider dat wel, maar ik zie het nooit. Ik weet eigenlijk niet
goed wat hij doet. Schoolleiders zouden wel wat meer mogen laten zien van wat ze
doen.”
Vier docenten benadrukken het belang van het stellen van goede vragen en weloverwogen
beslissingen nemen.
“Ik zie vooral dat dingen snel opgelost moeten worden, brandjes die moeten worden
geblust. Maar kiezen we dan de juiste oplossing en zien we wel goed wat het probleem
is? Ik denk daar soms wel over na. Ik zou het fijn vinden als schoolleiders hierin een
stimulerende, voortrekkende rol spelen; even de boel vertragen en goed nadenken. Maar
mijn teamleider moet zelf vast weer heel veel van zijn eigen leidinggevende, haha.”
“We zijn als docenten zelf ook wel erg geneigd om snel in een praktische oplossing te
schieten, ook door de druk die we ervaren om alles af te krijgen. Ik zou graag willen dat
er meer tijd wordt genomen en dat het bewust gestimuleerd wordt om dieper te kijken
en bewuste afwegingen te maken.”

4.6.2. Aanvullingen
Ten aanzien van de aanvullingen uit de literatuur hebben de docenten de volgende
opmerkingen.

48

De schoolleider als persoon
Alle docenten benadrukken het belang van goede communicatie en gespreksvoering. Ook het
bevorderen van goede relaties en gesprekken in het team wordt benadrukt.
“Ik mis nog hoe je goed gesprekken voert met docenten. Ik denk dat je met de ene docent
hele andere gesprekken moet voeren dan met andere docenten.”
Een andere docent vult aan:
“Goede communicatie, volgens mij staat of valt daar alles mee. Hoe vaak wordt er nu
echt met elkaar gesproken?”
Strategisch denken
Eén van de docenten geeft aan dat dit aspect al in competentie 4 verwerkt is. Anderen vinden
het wel een belangrijke toevoeging, omdat zij het nadenken over de lange termijn belangrijk
vinden:
“Schoolleiders zouden wat meer naar de lange termijn mogen kijken. Ze kiezen soms ook
voor een verouderd model als leidraad voor onderwijsvernieuwing, en dan denk ik:
Waarom dat model? Hoe gaat dat bijdragen aan onze doelen?”
Doelen stellen wordt sowieso belangrijk gevonden:
“Ik denk dat het belangrijk is om doelen te stellen, niet alleen over resultaten of
doorstroom, maar juist over waar we naar streven met ons onderwijs; hoe dat onderwijs
er uit zou kunnen zien en hoe we daar kunnen komen.”
“Ik denk dat het ook strategisch is om na te denken of we de dingen moeten blijven doen
zoals we ze nu doen. Hoe we het nu doen staat het halen van doelen misschien wel in de
weg”.
Gespreid leiderschap
Aandacht voor gespreid leiderschap in het nieuwe profiel wordt positief gewaardeerd. Een
docent geeft aan:
“Ik vind dat een hele mooie, want ik heb altijd het idee dat ik wel iets zelf mag doen,
maar dat de schoolleider het altijd moet goedkeuren. En dan doe je het nooit voor jezelf
of voor de leerlingen, maar voor hen. Als je er meer zelf voor verantwoordelijk bent, denk
ik dat mensen meer gemotiveerd raken.”
Een ander zegt:
“Bij ons op school wordt eigenaarschap van docenten echt nagestreefd. Het is soms nog
wel even wennen, het gaat misschien nog niet perfect, maar ik heb wel het gevoel dat
serieus wordt geprobeerd om docenten meer invloed te geven.”
Een andere docent is minder positief:
“Bij ons noemen ze het zelfsturende teams, maar volgens mij is het nog steeds top-down.
Er zijn maar weinig dingen waar je echt zelf over mag beslissen. Bij ons heeft elk team
een doel – bijvoorbeeld het aantal klokuren voor de mavo-leerlingen terugbrengen –
maar ik weet nu al dat als we een voorstel doen waar het MT het niet mee eens is, we
het niet mogen uitvoeren. Dan denken wij: waarom moeten wij dan met een voorstel
komen? Waarom gaan jullie dan zelf niet een plan maken? Dat gevoel heerst er bij ons
erg. Als het hele team er achter staat moet het MT wel met goede argumenten komen,
maar dat mis ik wel eens.”
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Drie docenten geven aan dat het wel belangrijk is dat de schoolleiding daadwerkelijk achter
zo’n visie op leiderschap staat, en daar dan ook naar handelt.
“Het werkt demotiverend als je met leuke ideeën komt (professionele ruimte wordt
nagestreefd, volgens onze schooldocumenten) die keer op keer worden overruled.”
Eén docent heeft twijfels bij gespreid leiderschap. Deze docent geeft aan het erg belangrijk te
vinden dat er een duidelijke kapitein op het schip is. Er kunnen dan wel meerdere voortrekkers
zijn, maar iemand moet het overzicht bewaren.

4.6.3. Conclusie voor herziening
Uit de gesprekken met de leerlingen maken we op dat het van belang is dat schoolleiders open
staan voor de mening van leerlingen. Uit de gesprekken met de docenten blijkt dat deze net als
de andere respondenten de inhoud van de huidige competenties belangrijk vinden voor het
werk van schoolleiders, ze geven daarvan voorbeelden. Aanvullend noemen ze het belang van
een goede communicatie en gespreksvoering.

4.7. Interviews met experts
We spreken met acht experts4 met verschillende achtergronden, zoals onderzoekers, opleiders,
ontwikkelaars en beleidsadviseurs, allen met expertise op het gebied van (de ontwikkeling van)
schoolleiders. De experts zijn in twee groepsinterviews geïnterviewd (volgens hetzelfde
protocol) over hun mening ten aanzien van de huidige competenties, de gewenste aanvullingen
en gewenste bijstellingen voor het nieuwe profiel.

4.7.1. Beroepsprofiel
De experts bespreken de competenties vooral gezamenlijk en hebben opmerkingen over de
aard en doel van het beroepsprofiel.

4

De acht gesproken experts zijn: Peter Sleegers, BMC (betrokken bij beroepsprofiel PO); Sam Terpstra,
zelfstandig ondernemer (betrokken bij eerdere ontwikkeling profiel schoolleiders); Jannie Bakker, zelfstandig
(interim) schoolleider en bestuurslid SRVO; Gabrielle Taus, NIVOZ; Bart Schipmölder: directeur NSO-CNA; Marcel
Bos: directeur bureau Scolix voor interim schoolleiders; Leonie Schouten, Hoofd VO-academie (betrokken bij
eerdere ontwikkeling profiel schoolleiders); Ewoud van Luik: docent bij NSO-CNA.
Aanwezig waren ook Ferry Koolen, onderzoekadviseur SRVO; Caroline Middendorp, projectleider SRVO en
Leezan van Wijk, directeur SRVO.
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De experts hebben een voorkeur voor leiderschapspraktijken boven competenties, daarmee
internationale ontwikkelingen volgend. Onder ‘praktijken’ verstaan ze: ‘betekenisvolle
activiteiten en interacties gericht op resultaatgebieden’. Het gaat bij leiderschapspraktijken
volgens een expert vaak om clusters van competenties. Een voordeel van praktijken is dat ze
actiever zijn geformuleerd. De leiderschapspraktijken kunnen worden aangevuld met
persoonlijke kwaliteiten, die eigenschappen, vaardigheden en kennis van de schoolleiders zelf
betreffen.
Een vraag die werd gesteld was: gaat het in het profiel om een beschrijving van de huidige
praktijk van schoolleiders of om een ambitie, wat ze idealiter zouden moeten doen? De meeste
experts zijn voorstander van het aangeven wat wenselijk leiderschap zou zijn. In die zin zou er
sprake zijn van een normatief kader. Een van de experts spreekt over een ontwikkelmodel met
gelaagdheid:
“Het heeft een veranderkundig element: wat is je opdracht als leider? Het gaat om het
doorzien wat er nodig is. Het persoonlijke is heel belangrijk: wat breng je in en ben je
goed in persoonlijke contacten?”
De experts geven aan dat de competenties door de schoolleiders ‘vertaald’ zou moeten worden
naar actualiteit of kernvraagstukken, zoals de rol van people manager, gericht op het
lerarentekort of het strategisch nadenken over het advies van de Onderwijsraad. Ook wordt de
suggestie gegeven om de doelgroep duidelijker af te bakenen: wie behoort precies tot de
doelgroep van het profiel? Toegelicht wordt dat de beschrijving van de doelgroep onderdeel is
van de beroepsstandaard, niet van het beroepsprofiel.
Er wordt gediscussieerd over de vraag hoe specifiek de leiderschapspraktijken beschreven
moeten worden. Sommige experts geven aan dat competenties specifieker benoemd zouden
kunnen worden, zoals HRM. Een van de experts geeft aan dat de context bepaalt wat een
schoolleider moet doen. Competenties zijn daarom volgens hem niet voor elke schoolleider
even bruikbaar. Hij geeft de voorkeur aan leiderschapsbronnen naast leiderschapspraktijken.
Volgens een andere expert zou het profiel antwoord moet geven op de vraag wat goed
leiderschap is en hoe je dat zou kunnen vaststellen.
De experts komen tot de conclusie dat het profiel zich zou moeten richten op bundeling van
leiderschapspraktijken tot hoofdzaken en dat schoolleiders deze zelf moeten specificeren voor
hun eigen situatie, wellicht met behulp van een tool. De leiderschapspraktijken moeten
eenduidig worden gekoppeld aan de kernopdracht waar schoolleiders voor staan.
De experts geven aan dat het profiel vooral moet aanzetten tot professionele ontwikkeling en
daarom generiek mag zijn. Bestuurders zouden het profiel niet als beoordelingsinstrument
moeten gebruiken.
“Het moet geen protocol zijn dat schoolleiders wijst op hun verantwoordelijkheden. Daarom
moeten schoolleiders het zelf context-specifiek maken. Voorbeelden van praktijkverhalen
zouden behulpzaam kunnen zijn bij de focus op professionalisering. Het profiel zou aanleiding
moeten geven tot dialoog met elkaar en tot het reflecteren op het eigen handelen. Het zou ook
mooi zijn als het profiel (of aanvullende praktijkbeschrijvingen) een bijdrage levert aan
collectieve identiteit, aan het tot stand brengen van beroepstrots.”
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Specifieke opmerkingen bij de competenties
Adviezen van de experts bij de beschrijvingen van de huidige competenties zijn:









Analytisch onderscheid maken tussen de competenties.
“Bijvoorbeeld: wat is hogere orde-denken precies? Reflectie en onderzoek doen?”
Meer aandacht voor resultaatverantwoordelijkheid.
“Hoe zorg je voor kwaliteitsbewustzijn, hoe verantwoord je wat je bereikt? Dat is een
ingewikkeld thema op alle niveaus: wat wordt er precies verwacht? Het gaat om het
systematisch vooruitdenken en met het team aan de slag gaan. Het inzetten van
instrumenten en de communicatieve kant vinden ze vaak leuk”.
Opmerkingen over competentie 2 (het realiseren van een coherente organisatie ten
behoeve van het primaire proces:
o Het managen, wat ze persoonlijk moeten kunnen en doen, kan sterker in het profiel.
“Het praktisch managen is 80% van het werk, dat zit nu te veel verstopt.”
o Communicatieve vaardigheden zouden meer benadrukt kunnen worden
(competentie 2).
“Daar zit ook techniek in. Personeelsbeleid, serieus sturen op kwaliteiten, spelen
met financiën; de meesten vinden dat buitengewoon ingewikkeld.”
o “Onder competentie 2 valt veel, kan deze wellicht worden uitgesplitst?”
Opmerkingen over competentie 3 (bevorderen van samenwerken, leren en onderzoeken):
o Licht de thematiek HRM apart uit.
“Dit is een belangrijke instrument voor schoolleiders. Het gaat om specifieke
interactie tussen schoolleider en leraar. Het betreft ook het beantwoorden van
vragen zoals: hebben we goed personeel, doen ze goede dingen, past wat we
doen bij de gewenste resultaten?”
o Het onderzoeksmatige, de gerichtheid op innovaties, op een onderbouwde
manier, zou meer aandacht kunnen krijgen.
“Scholen lopen de PDCA-cyclus nooit af; de check, evaluatie, ontbreekt vaak.
Scholen moeten een infrastructuur creëren, waarin ook nagedacht wordt of we
hebben bereikt wat we willen bereiken. Het gaat om het samen leren en
onderzoeken.”
o Er zou meer aandacht besteed kunnen worden aan samenwerking in de regio, ook
met externe partners.
Opmerking over competentie 4 (het strategisch omgaan met de omgeving):
o Er zou meer aandacht besteed kunnen worden aan het samen creëren van waarden
en aan het feit dat de school ook betekenis toevoegt aan de omgeving.
“Schoolleiders zouden zelf meer initiatieven naar hun omgeving toe moeten
nemen.”
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4.7.2. Aanvullingen
Ten aanzien van de drie aanvullingen uit de literatuur hebben de experts de volgende
opmerkingen:
De schoolleider als persoon
De experts vragen zich af of ‘de schoolleider als persoon’ een competentie is. Volgens een
expert hebben schoolleiders een voorkeur voor persoonlijk leiderschap, maar, benadrukt hij,
dat moet in functie staan tot het resultaat.
”We moeten wel zorgen dat het onderwijs er beter van wordt. Dat mag er explicieter in.”
Een ander vult aan:
“Het hebben van ambitie en de lat hoog leggen, dat is nog een uitdaging voor scholen.”
Strategisch denken
De experts vragen zich af op welke manier strategisch denken en handelen een rol speelt in
verschillende schoolleidersfuncties. De meningen zijn verdeeld. Sommigen zijn van mening dat
leidinggevenden die dicht op het primaire proces zitten, zoals teamleiders, minder nadruk
zullen leggen op strategisch denken en handelen. Anderen zijn juist van mening dat strategisch
denken en handelen voor elke leidinggevende relevant is.
Gespreid leiderschap
Gespreid leiderschap is volgens de experts wel een belangrijk thema, maar is vooral een
organisatieconstructie.
“Hier zijn duizend verschillende invullingen mogelijk.”
Ze vragen zich af of de rol van de schoolleider bij gespreid leiderschap wellicht al voldoende in
de andere competenties naar voren komt. Ook geeft een expert aan:
“Een praktische visie op leiderschap in jouw school, dat gaat vooraf aan gespreid
leiderschap.”
Ethisch leiderschap (Code Goed Bestuur) is van belang; de voorbeeldfunctie van de schoolleider
kan uitdrukkelijker aan orde komen.
“Het gaat om betekenis geven”.

4.7.3. Conclusie voor herziening
Uit de gesprekken met de experts trekken we de volgende conclusies voor de herziening van
het beroepsprofiel voor schoolleiders.
In de eerste plaats pleiten de experts voor leiderschapspraktijken in plaats van competenties,
omdat deze actiever zijn geformuleerd. In de tweede plaats geven de meeste experts de
voorkeur aan gewenste leiderschapspraktijken (in plaats van huidige), waarbij het
ontwikkelingsgerichte karakter wordt benadrukt. In de derde plaats geven experts aan dat de
leiderschapspraktijken generiek moeten zijn en zich zouden moeten richten op de hoofdzaken.
Schoolleiders moeten worden uitgedaagd om deze zelf specifiek te maken voor hun eigen
situatie.
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Verder vragen de experts expliciete aandacht voor de volgende aspecten van
leiderschapspraktijken die in het herziene profiel benadrukt zouden moeten worden:
 het praktisch leiding geven aan het primaire proces;
 het bevorderen van kwaliteitsbewustzijn en resultaatgerichtheid;
 communicatieve vaardigheden;
 HRM;
 onderzoeksmatig werken aan verbeteringen;
 het samen creëren van waarden met de omgeving;
 een proactieve houding naar de omgeving.
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5. Herziening beroepsprofiel schoolleider VO
5.1. Herziene beroepsprofiel schoolleider VO
Het herziene profiel bestaat uit leiderschapspraktijken en persoonlijk leiderschap in de vorm
van persoonlijke kwaliteiten. Bij leiderschapspraktijken gaat het om wat schoolleiders doen
(handelingen) in hun rol als schoolleiders. Het belangrijkste instrument dat de schoolleider kan
inzetten is zichzelf. Het is van belang dat de schoolleider zichzelf goed kent en haar persoonlijke
kwaliteiten weet te benutten. Het gaat bij persoonlijk leiderschap om persoonlijke kwaliteiten
waarvan uit onderzoek is gebleken dat deze behulpzaam kunnen zijn bij het uitvoeren van
(eveneens uit onderzoek gebleken succesvolle) leiderschapspraktijken. Deze persoonlijke
kwaliteiten worden gezien als belangrijke voorwaarden voor de vormgeving van
leiderschapspraktijken.
Leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten zijn op die manier met elkaar verbonden.
Dit is weergegeven in figuur 1.
Cognitieve
kwaliteiten

Sociale
kwaliteiten

Psychologische
kwaliteiten

Zingevende
kwaliteiten

Leiding geven aan visie-gestuurd werken
Leiding geven aan onderwijskwaliteit
Leiding geven aan de ontwikkeling van medewerkers
Leiding geven aan schoolontwikkeling
Leiding geven aan verbinding met de (bredere) omgeving

Figuur 1. Verbinding tussen de leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten van
schoolleiders
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5.1.1. Leiderschapspraktijken
1) Leiding geven aan visie-gestuurd werken
De schoolleider geeft leiding aan het ontwikkelen, concretiseren en communiceren van een
gezamenlijke inspirerende visie op leren, onderwijzen en pedagogisch handelen. Hierbij
gebruikt zij gezamenlijke waarden als basis. De visie is voldoende concreet, zodat deze sturing
geeft aan het primaire proces. De schoolleider geeft daarmee richting aan de toekomst van de
school.
Bij deze leiderschapspraktijk horen de volgende aspecten:
 Focus houden op het leerproces van leerlingen; gerichtheid op het ‘waartoe’.
 Gezamenlijk formuleren van een gedeelde visie en daaraan gekoppelde ambities en doelen
(die bijdragen aan het waartoe).
 Doorwerking naar het primaire proces: verbinden van waarden en visie aan vraagstukken
en afwegingen in de praktijk.
 Hoge verwachtingen hebben van de prestaties en mogelijkheden van leerlingen en leraren.
 Bevorderen van commitment van alle betrokkenen door het helder communiceren van de
visie.
Situationeel voorbeeld 1 van Leiding geven aan visie-gestuurd werken
Een conrector werkt sinds drie maanden op een school. Op basis van gesprekken en
observaties heeft zij de bestaande situatie geanalyseerd en samen met betrokkenen
geconstateerd dat:
1) er wel een schoolvisie is, maar dat mensen verschillende interpretaties hebben van de
gebruikte algemene termen. Over achterliggende waarden is niet gesproken;
2) er sprake is van eilanden;
3) docenten hun eigen gang gaan.
De conrector kiest er voor om, als eerste stap, met de teams in gesprek te gaan om samen
betekenis te geven aan de visie. Wat is ons antwoord op lokale, landelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen? Waarom kiezen we hier eigenlijk voor? Wat vinden we
belangrijk en waarom? Wat doen we al wel? Wat nog niet?
Situationeel voorbeeld 2 van Leiding geven aan visie-gestuurd werken
Een conrector werkt sinds drie maanden op een school. Op basis van gesprekken en
observaties heeft zij de bestaande situatie geanalyseerd en samen met betrokkenen
geconstateerd dat:
1) er een heldere schoolvisie is die in gezamenlijkheid is ontstaan en waar mensen in geloven.
Eigenaarschap van leerlingen en docenten staat hierin centraal;
2) teams al wel samenwerken in de zin van taken die verdeeld worden, maar dat expertises
nog beter benut kunnen worden om van elkaar te leren.
De conrector kiest er voor om, als eerste stap, met de teamleiders te gaan praten en hen de
komende periode te ondersteunen in hoe zij de samenwerkingsprocessen in de teams
kunnen verdiepen. Zij stimuleert hen om samen met het team eigenaarschap van leerlingen
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concreter te maken. Wat willen we leerlingen zien doen? Wat moeten de docenten dan
(anders) doen? Wat hebben zij aan randvoorwaarden nodig? Ze spreken af dat de teams van
daaruit zelf verbetervoorstellen gaan maken.

2) Leiding geven aan onderwijskwaliteit
De schoolleider houdt zicht op de onderwijskundige en pedagogische processen in de school.
Zij draagt zorg voor een samenhangend curriculum, de personele en organisatorische inrichting
en ondersteuning van het primaire proces. De schoolleider organiseert, op basis van
systematische en cyclische informatieverzameling, ondersteuning en feedback aan leraren.
Bij deze leiderschapspraktijk horen de volgende aspecten:
 Ontwikkelen en vormgeven van een samenhangend en up-to-date curriculum.
 Het ondersteunen van leraren bij het onderwijs en organiseren van feedback.
 Monitoren en cyclisch evalueren van het onderwijs, gericht op de verwezenlijking van visie
en kwaliteitsstandaarden.
 Het bevorderen van praktijkonderzoek ten behoeve van het versterken van de kwaliteit van
het primaire proces.
 Zorgdragen voor passende formatie en duidelijke afspraken over taken en
verantwoordelijkheden.
 Het afschermen (bufferen) van medewerkers tegen verstoringen van hun werk.
Situationeel voorbeeld 1 van Leiding geven aan onderwijskwaliteit
Een afdelingsleider wil het cyclisch evalueren en verbeteren in haar afdeling versterken. Zij
zorgt voor analyses van de leerprestaties van de leerlingen van de afgelopen drie jaar, ook in
vergelijking met andere scholen. Zij stelt de secties voor dat ze naar de resultaten kijken, dat
ze trachten verschillen te verklaren en deze zo mogelijk te gebruiken bij het verbeteren van
het onderwijs.
Sommige secties pakken dit goed op. Zij bespreken de resultaten in open sfeer met elkaar
en gaan systematisch mogelijke oorzaken voor tegenvallende prestaties na. Ze maken een
plan hoe ze hier onderzoek naar kunnen doen. In andere secties wordt nauwelijks iets
gedaan met de resultaten. De afdelingsleider laat de secties met positieve ervaringen
uitgebreid hierover vertellen en spreekt de verwachting uit dat andere secties hier een
voorbeeld aan nemen en biedt aan hen daarbij te ondersteunen.
Situationeel voorbeeld 2 van Leiding geven aan onderwijskwaliteit
Een teamleider constateert dat veel leerlingen te laat komen in de les, vooral na de pauze.
Zij onderzoekt de oorzaken en stelt vast dat veel docenten ook pas na de bel naar hun klas
gaan en daardoor te laat de les opstarten. Dit gaat ten koste van de lestijd. Docenten gaan
ook verschillend om met leerlingen die na de pauze te laat komen.
De teamleider brengt dit in het teamoverleg ter sprake. Zij bespreekt met het team haar
bevindingen van een week observaties van het gedrag van docenten bij het opstarten van
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lessen na de pauze. Enkele docenten geven aan dat zij zich eraan storen dat andere docenten
de leerlingen géén briefje laten halen, waardoor hun eigen populariteit afneemt. Er volgt een
verhitte discussie, die de teamleider in goede banen leidt. Aan het eind van de bijeenkomst
vat de teamleider de nieuwe afspraken samen en bespreekt ook hoe ze elkaar aanspreken
als een docent deze afspraken niet nakomt.

3) Leiding geven aan de ontwikkeling van medewerkers
De schoolleider stelt leren centraal in de hele school en creëert een rijke leeromgeving voor
professionals. Zij stimuleert een reflectieve, onderzoekende houding op alle niveaus binnen de
organisatie en vervult daarbij zelf een voorbeeldrol. Om de betrokkenheid en leerbereidheid
van medewerkers te bevorderen, gaat zij het gesprek aan over opvattingen en drijfveren.
Hiermee wordt samen betekenis gegeven aan het werk en de gestelde (leer)doelen.
Bij deze leiderschapspraktijk horen de volgende aspecten:
 Bevorderen van een gevoelde gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerlingen en
gedeelde opvattingen over goed onderwijs.
 Bevorderen dat leraren kritisch reflecteren op het eigen handelen en doelen formuleren
voor hun professionele ontwikkeling (in relatie tot schooldoelen).
 Bevorderen van het stellen van vragen en de bereidheid om feedback te geven en
ontvangen.
 Medewerkers stimuleren en ondersteunen om zich te ontwikkelen.
 Zicht hebben op, versterken en benutten van kwaliteiten van medewerkers (erkende
ongelijkheid).
 Coachen op leiderschapsontwikkeling.
Situationeel voorbeeld 1 van Leiding geven aan de ontwikkeling van medewerkers
Een teamleider organiseert collegiale consultatie in haar team door docenten de
mogelijkheid te bieden om bij elkaar in de klas te kijken en elkaar feedback te geven op het
differentiëren. De docenten maken zelf duo’s, zodat ze een collega kunnen kiezen die ze
vertrouwen. De docent die wordt bezocht geeft aan op welk punt hij of zij feedback wil
hebben. De docent die feedback krijgt maakt een kort verslag.
Hoewel de docenten achter het idee staan, vindt de teamleider de opbrengst toch een beetje
teleurstellend. Ze constateert dat de docenten het heel moeilijk vinden om elkaar feedback
te geven. Ze geven elkaar wel veel complimenten, maar geven nauwelijks aan wat er beter
kan. De teamleider bespreekt dit in een teamvergadering. De docenten beamen dat ze het
moeilijk vinden om goede feedback te geven.
De teamleider bereidt samen met twee docenten een studiemiddag voor, waarin docenten
oefenen in het feedback geven. De teamleider laat een video-opname maken van een eigen
les en vraagt docenten om daar met behulp van het artikel over goede feedback, die ze
vooraf hebben gelezen om goede feedback te geven. Ze bespreken wanneer feedback
respectvol is en hoe je daar optimaal van kunt leren. De tweede ronde collegiale consultatie
verloopt een stuk beter.
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Situationeel voorbeeld 2 van Leiding geven aan de ontwikkeling van medewerkers
Op de havo loopt het project ‘grip op leren’, waarbij leerlingen meer eigenaarschap krijgen
over hun leerproces, doordat ze meer keuzes krijgen in wat en hoe ze leren. De
afdelingsleider merkt na enige weken dat docenten mopperen op de leerlingen en op het
project. Ze vermoedt dat docenten niet goed weten hoe ze leerlingen moeten begeleiden.
Hier wordt echter niet over gesproken.
Zij kent een afdelingsleider van een andere school waar ze een paar jaar geleden hetzelfde
proces hebben doorgemaakt. In overleg daarmee nodigt zij een docent van die school uit,
die aan het team vertelt hoe zij het hebben aangepakt. De docent geeft concrete
voorbeelden van interventies die goed werken, maar ook voorbeelden van lessituaties die
niet goed uitpakten en dat het tijd kostte om de nieuwe manier van begeleiden te leren. De
voorbeelden zijn herkenbaar en hierdoor ontstaat ruimte in het team, waardoor docenten
ook durven aangeven waar zij tegenaan lopen. De afdelingsleider laat de docenten
vervolgens op een vast moment in de week in kleine groepjes problemen en oplossingen
bespreken. Eens per maand wordt in het teamoverleg hiervan verslag gedaan.

4) Leiding geven aan schoolontwikkeling
De schoolleider geeft samen met medewerkers vorm aan de ontwikkeling van de school als
professionele organisatie. Zij bevordert een professionele cultuur en leidt of ondersteunt
verbeterings- en innovatieprocessen. Ze bevordert gespreid leiderschap waar mogelijk en kiest
een bij de ontwikkeling van de school passende veranderstrategie.
Bij deze leiderschapspraktijk horen de volgende aspecten:
 Bouwen aan een cultuur van respect, vertrouwen en openheid, gericht op kennisdeling en
verbetering.
 Stimuleren van samenwerkingsprocessen en gedeelde besluitvorming.
 Sturing geven aan veranderingsprocessen en het herontwerpen van belemmerende
structuren en routines.
 Zorgdragen voor een passend functiehuis en managementstructuur en de werving en
positionering van de juiste medewerkers voor nu en in de toekomst.
 Bouwen aan relaties met collega-leidinggevenden en bestuur om leiderschapspraktijken op
elkaar af te stemmen.
 Integraal beleid ontwikkelen en vormgeven om collectieve ambities en doelen te bereiken
(beleidsrijk begroten en strategisch personeels- en professionaliseringsbeleid uitvoeren,
met het oog op onderwijskundige en pedagogische doelen).
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Situationeel voorbeeld 1 van Leiding geven aan schoolontwikkeling
In de scholengemeenschap wordt gewerkt aan een onderwijsvernieuwing waarin het
eigenaarschap van leerlingen wordt vergroot. In een tussenevaluatie op basis van gesprekken
met docenten en leerlingen constateert een rector dat systemen en werkwijzen in de school
sterk zijn gebaseerd op regels en controle. De wijze waarop het huiswerk wordt
gecontroleerd, de manier van toetsing, de regels over absentie, het (gebrek aan flexibiliteit
in) rooster, de opstelling van de tafels in de lokalen; dit zijn allemaal voorbeelden van in de
systemen gestolde waarden, gericht op controle en volgzaamheid. Deze botsen met de
nagestreefde waarden van autonomie en zelfregie. Dit zorgt voor het weglekken van energie,
zowel bij leerlingen als docenten.
De rector presenteert deze analyse aan het MT en stelt een projectgroep aan waarin MT,
docenten en leerlingen vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep analyseert de knelpunten en
verkent alternatieven, resulterend in een voorstel dat past bij de schoolvisie.
Situationeel voorbeeld 2 van Leiding geven aan schoolontwikkeling
Een rector is niet tevreden over de cyclus van functioneringsgesprekken en beoordeling op
haar school. Zij zet een vragenlijst onder medewerkers uit en zij blijken ook niet blij te zijn
met de cyclus. Medewerkers noemen het een momentopname aan de hand van te algemene
punten. Uit daarop volgende gesprekken met docenten en teamleiders en uit literatuur die
zij heeft opgezocht, maakt zij op dat de cyclus te veel op zichzelf staat. Iedere medewerker
stelt voor zichzelf wel ontwikkeldoelen op en kiest professionaliseringsactiviteiten uit, maar
er mist een duidelijke link met de nagestreefde ontwikkelingen binnen hun teams.
Samen met het MT van haar school verkent de rector vervolgens mogelijkheden om tot een
meer integrale werkwijze te komen waarbinnen lesobservaties, gesprekken,
ontwikkeldoelen en professionaliseringsactiviteiten sterker zijn afgestemd op visie en
strategie. De resultaten van deze verkenning brengt zij in tijdens het eerstvolgende overleg
met de andere rectoren binnen het bestuur, om te kijken of er ook breder in de organisatie
afstemming kan worden gevonden.

5) Leiding geven aan verbinding met de (bredere) omgeving
De schoolleider anticipeert op ontwikkelingen en zet dit om in strategisch en (maatschappelijk)
ondernemend handelen. De schoolleider geeft doelbewust vorm aan verbinding en
samenwerking met de omgeving om onderlinge relaties, onderwijsprocessen en leerresultaten
te optimaliseren en om vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid ook bij te dragen aan de
omgeving. Zij (creëert en) benut netwerken met het oog op kennisdeling en versterking van het
onderwijs en de school als organisatie.
Bij deze leiderschapspraktijk horen de volgende aspecten:
 Anticiperen op en positioneren t.o.v. lokale, landelijke en bredere maatschappelijke
ontwikkelingen vanuit een helicopterview.
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 Zorgen voor doelgerichte verbindingen en effectieve samenwerking met diverse
stakeholders en aanpalende organisaties (bestuur, aanleverende en afnemende scholen,
stagebedrijven, jeugdzorg et cetera) ter versterking van het onderwijs en de school als
organisatie.
 Samenwerken met ouders, vanuit een gezinsperspectief op leren.
 Vorm geven aan verticale en horizontale verantwoording.
 Netwerken benutten op alle niveaus gericht op kennisdeling en het verkrijgen van feedback.
 Ruimte bieden voor ondernemerschap.
Situationeel voorbeeld 1 van Leiding geven aan verbinding met de (bredere) omgeving
Een rector constateert op basis van een aantal gesprekken met ouders en docenten en haar
eigen observaties tijdens een ouderavond, dat de communicatie met ouders verbetering
behoeft. Zij vraagt advies van een communicatieadviseur en stelt het MT voor om hier een
speerpunt van te maken voor het volgende schooljaar. Zij geeft aan dat de communicatie
naar ouders professioneler moet en meer de waarden waar de school voor staat moet
uitstralen. De communicatie is nu te eenzijdig op procedures en ‘straffen’ van leerlingen
gericht en te weinig op het samen opvoeden en ontwikkelen van de leerlingen. Dit geldt
zowel voor de schriftelijke communicatie, de website als de presentaties op de
ouderavonden en open dagen. Ook intern moet de communicatie beter, zodat alle docenten
op de hoogte zijn van zowel besluiten als pilots en ontwikkelingen en ouders hier
desgevraagd over kunnen informeren.
De rector stelt samen met het MT een communicatiebeleidsplan op en vraagt daar feedback
op vanuit de teams. Hierop volgt een bijstelling en daarna communiceert de rector hierover
conform het beleidsplan.
Situationeel voorbeeld 2 van Leiding geven aan verbinding met de (bredere) omgeving
Een rector van een vmbo hecht veel belang aan de samenwerking van zijn school met het
lokale bedrijfsleven. Zij besteedt veel tijd aan het ontwikkelen en onderhouden van een groot
netwerk in de regio met organisaties en bedrijven die relevant zijn voor de verschillende
opleidingen in haar school. Vaak neemt zij een coördinator of een docent mee en bespreekt
ontwikkelingen in het beroep. Zij stimuleert het MT van haar school om zelf ook op de hoogte
te blijven van ontwikkelingen in het bedrijfsleven en contacten daarmee te onderhouden.
Het onderwijs bestaat steeds meer uit ‘echte’ opdrachten uit de beroepspraktijk, die
docenten en bedrijfsleven gezamenlijk formuleren en beoordelen. Bedrijven maken soms
gebruik van de praktijkruimtes van de school voor bijscholing en ook worden gezamenlijke
professionaliseringsbijeenkomsten georganiseerd.
De rector stimuleert het MT en docenten te reflecteren op het creëren van kansen voor rijke
leersituaties voor leerlingen en deze te verbinden aan de leerdoelen.
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5.1.2. Persoonlijke kwaliteiten
Onderstaande persoonlijke kwaliteiten helpen de schoolleider om de leiderschapspraktijken
vorm te geven.
Cognitieve kwaliteiten
De schoolleider kan meerdere cognitieve kwaliteiten benutten.
-

Probleemoplossende expertise
De schoolleider kan omgaan met ongestructureerde problemen die niet op een
routinematige manier kunnen worden opgelost. Ze neemt de tijd om eerst het probleem
(bij voorkeur samen met anderen) goed in kaart te brengen, voordat ze tot actie overgaat.

-

Domein-specifieke kennis
De schoolleider heeft kennis over condities (op klas- en schoolniveau) die het leren
beïnvloeden. Ze kan de leercondities diagnosticeren, bepalen welke het meest belangrijk
zijn en deze versterken.

-

Systeemdenken
De schoolleider kan vanuit het systeem denken. Ze ziet verbanden tussen de verschillende
beleidsdomeinen, praktijken en structuren binnen de organisatie en houdt rekening met
het langetermijneffect en bijeffecten van de genomen beslissingen.

Sociale kwaliteiten
De schoolleider is in staat om gevoelens, gedachten en gedrag van zichzelf en van anderen te
begrijpen en vanuit dit begrip te handelen.
-

Emotionele sensitiviteit
De schoolleider kan emoties (h)erkennen, zowel die van zichzelf als die van anderen. Ze kan
omgaan met haar eigen emotionele reacties en weet deze te verklaren en realiseert zich
wat het mogelijke effect op anderen kan zijn. Ook reageert ze functioneel op de emoties
van anderen. Ze ondersteunt anderen om te reflecteren op hun emoties en hier functioneel
mee om te gaan.

-

Communicatieve vaardigheden
De schoolleider is zowel mondeling als schriftelijk communicatief sterk. Ze kan een
boodschap goed overbrengen en is zich bewust van non-verbale aspecten van de
communicatie.

Psychologische kwaliteiten
Er zijn vier psychologische kwaliteiten, die vooral krachtig zijn als ze in synergie worden benut.
-

Optimisme
De optimistische schoolleider verwacht goed met uitdagingen en veranderingen om te
kunnen gaan. Ze verwacht dat er goede dingen zullen voortvloeien uit haar handelen.
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-

Professioneel zelfvertrouwen
De schoolleider met een groot professioneel zelfvertrouwen gelooft dat ze haar doelen zal
bereiken of haar taak kan uitvoeren. Het is een verwachting over capaciteit, niet de
capaciteit zelf. Hoe groter het professionele zelfvertrouwen, hoe groter het
doorzettingsvermogen.

-

Veerkracht
De veerkrachtige schoolleider heeft het vermogen om constructief om te gaan met
tegenvallers of veranderingen en zich te kunnen herstellen. Ze kan omgaan met
veranderingen en ontwikkelingen, zonder zichzelf kwijt te raken.

-

Pro-activiteit
De proactieve schoolleider wacht niet af, maar anticipeert en onderneemt actie.

Zingevende kwaliteiten
De schoolleider moet overzicht behouden over het geheel en verbindingen leggen over
verschillen heen. Dit vraagt om het kunnen reflecteren op eigen waarden en tegelijkertijd om
het open kunnen en durven staan voor andere perspectieven. Vanuit de verbinding met je
morele kompas en je eigen waarden en normen, kun je verbindingen leggen met anderen en
omgaan met ethische dilemma’s.
-

Moreel kompas
De schoolleider met een moreel kompas voelt een morele verantwoordelijkheid voor het
leren en welbevinden van leerlingen en medewerkers.

-

Waardengerichtheid
De waardengerichte schoolleider is zich bewust van waarden en ethische perspectieven in
relatie tot het eigen handelen, werkwijzen in de school en kenmerken van de organisatie.
Ze kan hierop reflecteren en is zich bewust van de eigen waarden en overtuigingen en
betekenis daarvan voor haar werk. Op basis hiervan is zij in staat om in een specifieke
situatie tot een afgewogen oordeel (eigen opvatting) te komen en dit te verantwoorden.

-

Multiperspectiviteit
De schoolleider kan verschillende zienswijzen en achtergronden van betrokkenen
herkennen en opsporen. Ook is ze in staat om gebeurtenissen en vraagstukken vanuit
verschillende perspectieven te bekijken en verbindingen te leggen over verschillen heen.

5.2. Verantwoording wijzigingen beroepsprofiel
De aanpassingen in het hierboven beschreven herziene beroepsprofiel - ten opzichte van het
oorspronkelijke beroepsprofiel - zijn gebaseerd op onderzoeksgegevens uit interviews, een
vergelijking met internationale beroepsprofielen en een verkennende literatuurstudie.
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5.2.1. Wijzigingen betreffende leiderschapspraktijken
Oorspronkelijke beroepsprofiel
Competenties

Herziene beroepsprofiel
Leiderschapspraktijken

Toelichting op wijziging
Wij kiezen ervoor om in het herziene Nederlandse beroepsprofiel van de schoolleider
voortgezet onderwijs te spreken over leiderschapspraktijken, om twee redenen:
-

Onderzoek naar effectief leiderschap in onderwijs is bijna altijd gericht op succesvolle
praktijken. In de internationale beroepsprofielen van de schoolleider wordt inmiddels dan
ook niet meer uitgegaan van competenties, maar van leiderschapspraktijken.

-

Leiderschapspraktijken zijn op handelen gericht en kunnen onderscheiden worden van
persoonlijke kwaliteiten (in competenties is dit geïntegreerd en minder duidelijk te
onderscheiden). Aparte aandacht voor praktijken maakt duidelijker op welke wijze
schoolleiders impact kunnen hebben op leerlingenresultaten in brede zin.

Om bovenstaande redenen raden ook de experts die we hebben geïnterviewd het gebruik van
leiderschapspraktijken aan.
Oorspronkelijke beroepsprofiel
Competentie 1: Het creëren van een
gezamenlijke visie en richting

Herziene beroepsprofiel
Leiderschapspraktijk 1: Leiding geven aan
visie-gestuurd werken

De schoolleider kan richting geven aan de
toekomst van de organisatie en creëert
daarvoor commitment door leiding te geven
aan het ontwikkelen, concretiseren en
communiceren van een gezamenlijke
inspirerende visie op leren en onderwijzen.

De schoolleider geeft leiding aan het
ontwikkelen, concretiseren en
communiceren van een gezamenlijke
inspirerende visie op leren, onderwijzen en
pedagogisch handelen. Hierbij gebruikt zij
gezamenlijke waarden als basis. De visie is
voldoende concreet, zodat deze sturing
geeft aan het primaire proces. De
schoolleider geeft daarmee richting aan de
toekomst van de school.
Bij deze leiderschapspraktijk horen de
volgende aspecten:
 Focus houden op het leerproces van
leerlingen; gerichtheid op het ‘waartoe’.
 Gezamenlijk formuleren van een
gedeelde visie en daaraan gekoppelde
ambities en doelen (die bijdragen aan
het waartoe).
 Doorwerking naar het primaire proces:
verbinden van waarden en visie aan
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vraagstukken en afwegingen in de
praktijk.
 Hoge verwachtingen hebben van de
prestaties en mogelijkheden van
leerlingen en leraren.
 Bevorderen van commitment van alle
betrokkenen door het helder
communiceren van de visie.
Toelichting op wijziging
Ten opzichte van het oorspronkelijke profiel zijn toegevoegd:
 De verbinding aan waarden (in verband met het in de literatuur benadrukte belang van
zin- en betekenisgeving).
 De pedagogische component (n.a.v. opmerkingen van experts en vergelijking
internationale profielen).

Oorspronkelijke beroepsprofiel
Competentie 2: Realiseren van een
coherente organisatie ten behoeve van het
primaire proces

Herziene beroepsprofiel
Leiderschapspraktijk 2: Leiding geven aan
onderwijskwaliteit

De schoolleider kan in dialoog met
medewerkers optimale condities realiseren
voor leren en onderwijzen vanuit kennis van
de onderlinge samenhang van
organisatiekenmerken.

De schoolleider houdt zicht op de
onderwijskundige en pedagogische
processen in de school. Zij draagt zorg voor
een samenhangend curriculum, de
personele en organisatorische inrichting en
ondersteuning van het primaire proces. De
schoolleider organiseert, op basis van
systematische en cyclische
informatieverzameling, ondersteuning en
feedback aan leraren.

Onder organisatiekenmerken verstaan we
structuur, cultuur, onderwijsorganisatie,
personeel en faciliteiten.

Bij deze leiderschapspraktijk horen de
volgende aspecten:
 Ontwikkelen en vormgeven van een
samenhangend en up-to-date
curriculum.
 Het ondersteunen van leraren bij het
onderwijs en organiseren van feedback.
 Monitoren en cyclisch evalueren van het
onderwijs, gericht op de verwezenlijking
van visie en kwaliteitsstandaarden.
 Het bevorderen van praktijkonderzoek
ten behoeve van het versterken van de
kwaliteit van het primaire proces.
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 Zorgdragen voor passende formatie en
duidelijke afspraken over taken en
verantwoordelijkheden.
 Het afschermen (bufferen) van
medewerkers tegen verstoringen van
hun werk.
Toelichting op wijziging
Competentie 2 uit het oorspronkelijke profiel is erg omvangrijk en omvat zowel het leiding
geven aan het primaire proces als leiding geven aan de secundaire processen. In het
oorspronkelijke
profiel is gekozen voor samenvoeging om de samenhang tussen
beleidsdomeinen te benadrukken. In de praktijk blijken de secundaire processen echter naar
de achtergrond te verdwijnen en zijn schoolleiders van mening dat er te veel samenkomt in één
omschrijving.
We hebben het aandachtsgebied ‘coherent organiseren ten behoeve van het primaire proces’
daarom toegespitst op leidinggeven aan onderwijskwaliteit. Dit was ook de wens van de
geraadpleegde experts. ‘Leidinggeven aan onderwijskwaliteit’ richt zich direct op het primaire
proces (zowel onderwijskundig als pedagogisch). Aspecten die betrekking hebben op het
vormgeven aan meer algemene condities binnen de school zijn ondergebracht bij ‘Leiding
geven aan schoolontwikkeling’. Hieronder scharen we ook Human Resource Management,
ofwel de meer organisatorische aspecten van personeelsbeleid. Aspecten van personeelsbeleid
die gericht zijn op professionalisering en ontwikkeling van medewerkers (Human Resource
Development) zijn opgenomen onder de leiderschapspraktijk ‘Leidinggeven aan ontwikkeling
van medewerkers’. Hoewel de verschillende leiderschapspraktijken op deze manier duidelijker
van elkaar onderscheiden kunnen worden, blijft gelden dat de verschillende praktijken integraal
bezien moeten worden.
We hebben het belang van de schoolleider als hitteschild, het afschermen van leraren tegen
verstoringen van hun werk, overgenomen van het herziene beroepsprofiel PO. Het belang
hiervan wordt ook in de literatuur benadrukt.

Oorspronkelijke beroepsprofiel
Competentie 3: Bevorderen van
samenwerking, leren en onderzoeken

Herziene beroepsprofiel
Leiderschapspraktijk 3: Leiding geven aan de
ontwikkeling van medewerkers

De schoolleider kan strategieën hanteren
die gericht zijn op het stimuleren en
organiseren van samenwerking en
professionele ontwikkeling van leraren en
stimuleert onderzoek op alle niveaus binnen
de organisatie teneinde een continu proces
van school- en onderwijsontwikkeling te
realiseren.

De schoolleider stelt leren centraal in de
hele school en creëert een rijke
leeromgeving voor professionals. Zij
stimuleert een reflectieve, onderzoekende
houding op alle niveaus binnen de
organisatie en vervult daarbij zelf een
voorbeeldrol. Om de betrokkenheid en
leerbereidheid van medewerkers te
bevorderen, gaat zij het gesprek aan over
opvattingen en drijfveren. Hiermee wordt
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Vormen van leiderschap die samenwerking,
leren en onderzoek bevorderen zijn
transformatief, moreel, inspirerend,
onderzoeksmatig en gedeeld leiderschap.

samen betekenis gegeven aan het werk en
de gestelde (leer)doelen.
Bij deze leiderschapspraktijk horen de
volgende aspecten:
 Bevorderen van een gevoelde
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
leerlingen en gedeelde opvattingen over
goed onderwijs.
 Bevorderen dat leraren kritisch
reflecteren op het eigen handelen en
doelen formuleren voor hun
professionele ontwikkeling (in relatie tot
schooldoelen).
 Bevorderen van het stellen van vragen
en de bereidheid om feedback te geven
en ontvangen.
 Medewerkers stimuleren en
ondersteunen om zich te ontwikkelen.
 Zicht hebben op, versterken en benutten
van kwaliteiten van medewerkers
(erkende ongelijkheid).
 Coachen op leiderschapsontwikkeling.

Leiderschapspraktijk 4: Leiding geven aan
schoolontwikkeling
De schoolleider geeft samen met
medewerkers vorm aan de ontwikkeling van
de school als professionele organisatie. Zij
bevordert een professionele cultuur en leidt
of ondersteunt verbeterings- en
innovatieprocessen. Ze bevordert gespreid
leiderschap waar mogelijk en kiest een bij de
ontwikkeling van de school passende
veranderstrategie.
Bij deze leiderschapspraktijk horen de
volgende aspecten:
 Bouwen aan een cultuur van respect,
vertrouwen en openheid, gericht op
kennisdeling en verbetering.
 Stimuleren van
samenwerkingsprocessen en gedeelde
besluitvorming.
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 Sturing geven aan
veranderingsprocessen en het
herontwerpen van belemmerende
structuren en routines.
 Zorgdragen voor een passend
functiehuis en managementstructuur en
de werving en positionering van de
juiste medewerkers voor nu en in de
toekomst.
 Bouwen aan relaties met collegaleidinggevenden en bestuur om
leiderschapspraktijken op elkaar af te
stemmen.
 Integraal beleid ontwikkelen en
vormgeven om collectieve ambities en
doelen te bereiken (beleidsrijk begroten
en strategisch personeels- en
professionaliseringsbeleid uitvoeren,
met het oog op onderwijskundige en
pedagogische doelen).
Toelichting op wijziging
Competentie 3 uit het oorspronkelijke beroepsprofiel combineerde het ontwikkelen van een
op leren en samenwerking gerichte cultuur en het werken aan school- en
onderwijsontwikkeling in veranderkundige zin, bijvoorbeeld via professionalisering en
ontwikkeltrajecten. Met het oog op helderheid en het duidelijk van elkaar onderscheiden van
leiderschapspraktijken, hebben we er voor gekozen om deze twee aspecten te ontkoppelen.
Schoolleiders, opleiders en experts vonden het bovendien belangrijk om nadrukkelijk (apart)
aandacht te besteden aan het werken aan schoolontwikkeling.
-

De leiderschapspraktijk ‘Leiding geven aan ontwikkeling van medewerkers’ richt zich op
professionalisering van medewerkers. Het aandacht hebben voor verschillende kwaliteiten
van medewerkers (erkende ongelijkheid) en het coachen op leiderschapsontwikkeling zijn
opgenomen vanwege het belang dat in de literatuur - in de praktijk en onder opleiders en
experts - gehecht wordt aan het leren van docenten, loopbaanontwikkeling en het
vormgeven aan gespreid leiderschap.

-

De leiderschapspraktijk ‘Leiding geven aan schoolontwikkeling’ is gericht op het bouwen
aan een professionele organisatie. Het gaat hier om het scheppen van goede
organisatorische condities, zoals een op leren en samenwerking gerichte cultuur, passend
personeel en voldoende middelen voor nu en in de toekomst, en het waar nodig
herontwerpen van (verander)processen.

Herontwerpen van belemmerende structuren en routines hebben we als aandachtspunt
opgenomen, omdat uit interviews en literatuurstudie bleek dat ‘alignment’ van groot belang is.
In de school zijn vaak nog structuren en werkwijzen aanwezig die vanzelfsprekend worden
gevonden en niet meer ter discussie worden gesteld. Dit terwijl zij mogelijk een belemmering
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vormen voor het bereiken van ambities en verwezenlijken van de visie. Ook is in de aspecten
nadrukkelijk aandacht besteed aan ‘alignment’ tussen leiderschapslagen (strategisch denken
en handelen) en strategisch personeelsbeleid.

Oorspronkelijke beroepsprofiel
Competentie 4: Strategisch omgaan met de
omgeving

Herziene beroepsprofiel
Leiderschapspraktijk 5: Leiding geven aan
verbinding met de (bredere) omgeving

De schoolleider kan anticiperen op
ontwikkelingen in de omgeving en zet de
omgeving doelbewust in om onderlinge
relaties, onderwijsprocessen en
leerresultaten te optimaliseren.

De schoolleider anticipeert op
ontwikkelingen en zet dit om in strategisch
en (maatschappelijk) ondernemend
handelen. De schoolleider geeft doelbewust
vorm aan verbinding en samenwerking met
de omgeving om onderlinge relaties,
onderwijsprocessen en leerresultaten te
optimaliseren en om vanuit
maatschappelijke verantwoordelijkheid ook
bij te dragen aan de omgeving. Zij (creëert
en) benut netwerken met het oog op
kennisdeling en versterking van het
onderwijs en de school als organisatie.

Onder omgeving verstaan we bestuur, weten regelgeving, ouders, maat schappelijke
omgeving en andere relevante organisaties.

Bij deze leiderschapspraktijk horen de
volgende aspecten:
 Anticiperen op en positioneren t.o.v.
lokale, landelijke en bredere
maatschappelijke ontwikkelingen vanuit
een helicopterview.
 Zorgen voor doelgerichte verbindingen
en effectieve samenwerking met diverse
stakeholders en aanpalende organisaties
(bestuur, aanleverende en afnemende
scholen, stagebedrijven, jeugdzorg et
cetera) ter versterking van het onderwijs
en de school als organisatie.
 Samenwerken met ouders, vanuit een
gezinsperspectief op leren.
 Vorm geven aan verticale en horizontale
verantwoording.
 Netwerken benutten op alle niveaus
gericht op kennisdeling en het verkrijgen
van feedback.
 Ruimte bieden voor ondernemerschap.
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Toelichting op wijziging
Het oorspronkelijke profiel bevatte de competentie ‘Strategisch omgaan met de omgeving’.
Hierin wordt het strategische karakter van verbinden benadrukt: het benutten van de omgeving
om het onderwijs en leerresultaten te versterken. Internationaal gezien wordt het leggen van
verbindingen ook nadrukkelijk gekoppeld aan het belang van community’s en aan het nemen
van maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door het nastreven van gelijke
kansen en inclusiviteit. Naast het strategische aspect hebben we ook het verbindende karakter
willen benadrukken. Tegelijkertijd zien we dat de Onderwijsraad aangeeft dat sterk moet
worden ingezet op het versterken van het strategisch denken en handelen van schoolleiders.
Het belang van het actief leggen van verbindingen tussen organisatielagen en van het
verbinden van onderwijskundig leiderschap en strategisch leiderschap wordt benadrukt. In dit
licht hebben wij ook bestuur en afdelingen als partijen in de omgeving aangemerkt. Uit de
interviews komt bovendien naar voren dat schoolleiders aangeven dat verantwoording ook een
belangrijk onderdeel uitmaakt van strategisch omgaan met de omgeving.

5.2.2. Wijzigingen betreffende persoonlijke kwaliteiten
We hebben het profiel uitgebreid met persoonlijke kwaliteiten. Uit de literatuurverkenning
kwam duidelijk naar voren dat succesvolle schoolleiders beschikken over sterk ontwikkelde
persoonlijke kwaliteiten. Deze kwaliteiten kleuren de leiderschapspraktijken die schoolleiders
gebruiken. De interviews met diverse stakeholders en de vergelijking van de internationale
beroepsprofielen onderstreepten dit eveneens.

Oorspronkelijke beroepsprofiel
Competentie 5: Analyseren en probleem
oplossen (hogere orde-denken)

Herziene beroepsprofiel
Persoonlijke kwaliteiten:

De schoolleider kan problemen creatief
oplossen door zaken diepgaand te
analyseren op basis van adequate
informatieverzameling en vanuit
alternatieve denkmodellen. Hierbij is hij of
zij in staat om verbanden te leggen met
persoonlijke waarden en met alle factoren in
de bredere organisatie die een rol spelen bij
het leren van leerlingen.

 Cognitieve kwaliteiten
De schoolleider kan meerdere cognitieve
kwaliteiten benutten.
Probleemoplossende expertise
De schoolleider kan omgaan met
ongestructureerde problemen die niet op
een routinematige manier kunnen worden
opgelost. Ze neemt de tijd om eerst het
probleem (bij voorkeur samen met anderen)
goed in kaart te brengen, voordat ze tot
actie overgaat.
Domein-specifieke kennis
De schoolleider heeft kennis over condities
(op klas- en schoolniveau) die het leren
beïnvloeden. Ze kan de leercondities
diagnosticeren, bepalen welke het meest
belangrijk zijn en deze versterken.
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Systeemdenken
De schoolleider kan vanuit het systeem
denken. Ze ziet verbanden tussen de
verschillende beleidsdomeinen, praktijken
en structuren binnen de organisatie en
houdt rekening met het langetermijneffect
en bijeffecten van de genomen beslissingen.
 Sociale kwaliteiten
De schoolleider is in staat om gevoelens,
gedachten en gedrag van zichzelf en van
anderen te begrijpen en vanuit dit begrip te
handelen.
Emotionele sensitiviteit
De schoolleider kan emoties (h)erkennen,
zowel die van zichzelf als die van anderen.
Ze kan omgaan met haar eigen emotionele
reacties en weet deze te verklaren en
realiseert zich wat het mogelijke effect op
anderen kan zijn. Ook reageert ze
functioneel op de emoties van anderen. Ze
ondersteunt anderen om te reflecteren op
hun emoties en hier functioneel mee om te
gaan.
Communicatieve vaardigheden
De schoolleider is zowel mondeling als
schriftelijk communicatief sterk. Ze kan een
boodschap goed overbrengen en is zich
bewust van non-verbale aspecten van de
communicatie.
 Psychologische kwaliteiten
Er zijn vier psychologische kwaliteiten, die
vooral krachtig zijn als ze in synergie worden
benut.
Optimisme
De optimistische schoolleider verwacht
goed met uitdagingen en veranderingen om
te kunnen gaan. Ze verwacht dat er goede
dingen zullen voortvloeien uit haar
handelen.
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Professioneel zelfvertrouwen
De schoolleider met een groot professioneel
zelfvertrouwen gelooft dat ze haar doelen
zal bereiken of haar taak kan uitvoeren. Het
is een verwachting over capaciteit, niet de
capaciteit zelf. Hoe groter het professionele
zelfvertrouwen, hoe groter het
doorzettingsvermogen.
Veerkracht
De veerkrachtige schoolleider heeft het
vermogen om constructief om te gaan met
tegenvallers of veranderingen en zich te
kunnen herstellen. Ze kan omgaan met
veranderingen en ontwikkelingen, zonder
zichzelf kwijt te raken.
Pro-activiteit
De proactieve schoolleider wacht niet af,
maar anticipeert en onderneemt actie.
 Zingevende kwaliteiten
De schoolleider moet overzicht behouden
over het geheel en verbindingen leggen over
verschillen heen. Dit vraagt om het kunnen
reflecteren op eigen waarden en
tegelijkertijd om het open kunnen en durven
staan voor andere perspectieven. Vanuit de
verbinding met je morele kompas en je
eigen waarden en normen, kun je
verbindingen leggen met anderen en
omgaan met ethische dilemma’s.
Moreel kompas
De schoolleider met een moreel kompas
voelt een morele verantwoordelijkheid voor
het leren en welbevinden van leerlingen en
medewerkers.
Waardengerichtheid
De waardengerichte schoolleider is zich
bewust van waarden en ethische
perspectieven in relatie tot het eigen
handelen, werkwijzen in de school en
kenmerken van de organisatie. Ze kan
hierop reflecteren en is zich bewust van de
eigen waarden en overtuigingen en
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betekenis daarvan voor haar werk. Op basis
hiervan is zij in staat om in een specifieke
situatie tot een afgewogen oordeel (eigen
opvatting) te komen en dit te
verantwoorden.
Multiperspectiviteit
De schoolleider kan verschillende
zienswijzen en achtergronden van
betrokkenen herkennen en opsporen. Ook is
ze in staat om gebeurtenissen en
vraagstukken vanuit verschillende
perspectieven te bekijken en verbindingen
te leggen over verschillen heen.
Toelichting op wijziging
De competentie hogere orde-denken uit het oorspronkelijke profiel verwijst niet zozeer naar
een specifieke leiderschapspraktijk, maar naar overkoepelend in te zetten cognitieve en
zingevende aspecten. Om deze reden is deze competentie geherformuleerd in termen van
cognitieve en zingevende persoonlijke kwaliteiten. De zingevende kwaliteiten zijn toegevoegd
in verband met de nationale en internationale nadruk op het belang van waarden en morele
en ethische aspecten van leiderschap.
Herformulering van de competentie hogere orde-denken uit het oorspronkelijke profiel was
ook een wens van schoolleiders en bestuurders.
Naast cognitieve bronnen onderscheidt Leithwood (2019) op basis van uitgebreid onderzoek
ook sociale en psychologische bronnen. Op basis van de literatuur hebben wij hier zingevende
bronnen aan toegevoegd. In totaal komen we daarmee op vier typen persoonlijke kwaliteiten
uit.
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Bijlage 1: Vergelijking beroepsstandaarden voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs
Tabel 4
Vergelijking beroepsstandaarden voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs (grotendeels ontleend aan tabel 1 en 2 uit Drewes, Verhoeven & Sleegers (2019)).

Naam

Nederland
Beroepsstandaard Schoolleiders VO

Canada
The Ontario Leadership framework 2013

VS
Professional Standards for Educational
Leaders 2015

Australië
Australian Professional Standard for
Principals and the Leadership Profiles
2015

Verenigd Koninkrijk
National standards of excellence for
headteachers 2015

Hoofddoel

Professioneel leren en erkenning

Professioneel leren en erkenning

Professioneel leren en erkenning

Professioneel leren en erkenning
+ Subdoel: Performance management

Professioneel leren en erkenning

Toepassing

De standaard vertrekt vanuit een
ontwikkelingsgerichte benadering
(sociaal-constructivistisch
ontwikkelingsperspectief), mede omdat
de benadering vanuit beoordeling en
verantwoording heeft geleid tot
negatieve effecten. Het gaat om
competentieontwikkeling.

Bijdragen aan de professionele
ontwikkeling van
onderwijsleidinggevenden (op school- of
districtsniveau) door:
 creëren gedeelde visie en
gemeenschappelijke taal;
 identificeren karakteristieken van
effectieve leiders en organisaties;
 organisaties te ondersteunen bij het
rekruteren, selecteren, opleiden,
ontwikkelen en behouden van
leiders.

Beschrijft de fundamentele beginselen
(‘principles’) van leiderschap, om de
praktijk van leidinggevenden in het
onderwijs te sturen en te begeleiden
(‘to guide’).

De standaard moet schoolleiders helpen
bij groei en ontwikkeling tot betere
leiders. De standaard beschrijft wat
leiders zouden moeten weten, begrijpen
en doen, om succesvol te zijn in hun
werk. Door de beschrijving in ‘progressive
statements’ kunnen schoolleiders hun
handelen toetsen, erop reflecteren, leren
en ontwikkelen. De standaard wil hierbij
een gids zijn, onder andere door het
creëren van een gemeenschappelijke taal
en ‘clarity of understanding’.

De standaard daagt schoolleiders uit om
zichzelf, hun eigen scholen en andere scholen
te ontwikkelen en te verbeteren. De normen
zijn ambitieus en uitdagend ontworpen om
scholen tot nadenken te stemmen en discussie
uit te lokken.

De standaard geeft aan dat beoordeling
van het functioneren van een
schoolleider niet de functie van het
profiel is. Beoordeling vindt plaats op
basis van prestatieafspraken tussen
werkgever en schoolleider.
De mate waarin deze afspraken worden
nagekomen, kunnen in verband worden
gebracht met specifieke, onderliggende
competenties. Hierop aansluitend
kunnen professionaliseringsafspraken
worden gemaakt.
Een verantwoordelijk schoolleider houdt
zicht op zijn of haar competenties en
brengt die in verband met behaalde
prestaties.

Terminologie

Omschrijft zichzelf niet

Omschrijft zichzelf als ‘gids’

De standaard heeft directe invloed op
de beroepsgroep door:
 het creëren van verwachtingen en
het stellen van doelen (‘setting
directions’) voor de praktijk van
leidinggevenden in het onderwijs.
De standaard heeft indirecte invloed
op de beroepsgroep door:
 richting te geven aan de acties en
ondersteuning van de
beroepsgroep, door professionele
beroepsorganisaties en de
instituten die zich bezighouden
met opleiding en ontwikkeling van
de beroepsgroep;
 een basis te zijn voor het
ontwikkelen van beleid en
regelgeving, ook waar het gaat om
opleiding, certificering,
ontwikkeling en evaluatie;
 de verwachtingen van het publiek
en schoolorganisaties ten opzichte
van de beroepsgroep te
beïnvloeden.

Verder kan de standaard gebruikt worden
bij de ontwikkeling professionele
ontwikkelprogramma’s, werving en
selectie, talentontwikkeling en opvolging,
functioneren en beoordelen.

De standaard kan gebruikt worden om:
- om vorm te geven aan de eigen praktijk en
professionele ontwikkeling van schoolleiders,
werkzaam binnen een zelfverbeterend
schoolsysteem;
- als informatief document met betrekking tot
de beoordeling van directeuren;
- om de rekrutering en benoeming van
directeuren te ondersteunen;
- om een kader te bieden m.b.t. het trainen
van aspirant-directeuren.

Omschrijft zichzelf als ‘wegwijzer’ en
als ‘kompas’

Omschrijft zichzelf als ‘gids’ voor
schoolleiders op hun ‘learning pathway’

Omschrijft zichzelf als ‘guidance to underpin
best practice’
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Naam

Nederland
Beroepsstandaard Schoolleiders VO

Canada
The Ontario Leadership framework 2013

VS
Professional Standards for Educational
Leaders 2015

Betekenis van de
standaard

Principes en waarden, beschrijving
gewenste kwaliteiten

Beschrijving gewenste kwaliteiten

Principes en waarden, beschrijving
gewenste kwaliteiten

Schoolleiders en werkgevers kunnen de
beschreven competenties gebruiken om
specifieke competenties uit te werken,
deze te relateren aan de specifieke
context van de schoolleider en een
vergelijking te maken met de
competenties van de schoolleider.

De standaard beschrijft en identificeert
praktijken en acties (maatstaven) van
succesvolle en effectieve leiders,
waarmee leiders zich kunnen
vergelijken.

Voorbeelden van
principes en
waarden en/of
gewenste
kwaliteiten

“Een effectieve schoolleider vraagt zich
steeds af: wat draag ik als schoolleider
bij aan het leerlingenresultaat?”

Australië
Australian Professional Standard for
Principals and the Leadership Profiles
2015
Principes en waarden, beschrijving
gewenste kwaliteiten

Verenigd Koninkrijk
National standards of excellence for
headteachers 2015

De tien standaarden leggen de
fundamentele beginselen neer van
leiderschap, die moeten bijdragen aan
de ontwikkeling van leerlingen. De
uitwerkingen per standaard kunnen
dienen als maatstaven.

De beschreven profielen zijn bedoeld
voor professionals om hun eigen
handelen eraan te toetsen en daarop te
reflecteren.

Binnen de Preambule (pag. 4-5) wordt een
beschrijving gegeven van de rol en waarde van
de schoolleider. Deze beschrijving kent een
vertaling naar morele karakteristieken,
interpersoonlijke kenmerken en
karakteristieke acties die van een schoolleider
verwacht mogen worden, opgenomen binnen
de vier ‘Excellence As Standard’-domeinen.

“Het verbeteren van het leren van
leerlingen vereist een holistische kijk op
leiderschap. In alle gebieden van hun
werk moeten leiders in het onderwijs de
nadruk leggen op hoe zij het leren, de
resultaten, de ontwikkeling en het
welbevinden van leerlingen
bevorderen.”

“Schoolleiders zijn verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van kinderen en jonge
mensen, zodat deze kinderen ‘succesvolle
leerlingen, zelfverzekerde creatieve
individuen en actieve geïnformeerde
burgers’ kunnen worden.”

“Het verbeteren van het leren van leerlingen
vereist een holistische kijk op leiderschap. In
alle gebieden van hun werk moeten leiders in
het onderwijs de nadruk leggen op hoe zij het
leren, de resultaten, de ontwikkeling en het
welbevinden van leerlingen bevorderen.”

“Schoolleiders belichamen de kracht van
onderwijs, dat laat zien een verschil te
kunnen maken in het leven van individuen
en de samenleving, nu en in de
toekomst.”

“Schoolleiders nemen een invloedrijke positie
in de samenleving in en vormen het beroep
van leraar. Ze zijn leidende professionals en
belangrijke rolmodellen binnen de
gemeenschappen die ze bedienen. De
waarden en ambities van schoolleiders
bepalen de prestaties van scholen.

“Schoolleiders nemen een invloedrijke
positie in de samenleving in en vormen
het beroep van leraar. Ze zijn leidende
professionals en belangrijke rolmodellen
binnen de gemeenschappen die ze
bedienen.”
“De waarden en ambities van
schoolleiders bepalen de prestaties van
scholen.”
“Schoolleiders zijn verantwoordelijk
voor het onderwijs aan de huidige en
toekomstige generatie kinderen. Hun
leiderschap heeft een beslissende
invloed op de kwaliteit van het
onderwijs en de prestaties van
leerlingen.”
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Principes en waarden, beschrijving gewenste
kwaliteiten

“Schoolleiders zijn verantwoordelijk voor het
onderwijs aan de huidige en toekomstige
generatie kinderen. Hun leiderschap heeft een
beslissende invloed op de kwaliteit van het
onderwijs en de prestaties van leerlingen.”

Nederland
Beroepsstandaard Schoolleiders VO

Canada
The Ontario Leadership Framework
2013

VS
Professional Standards for Educational
Leaders 2015

Australië
Australian Professional Standard for
Principals and the Leadership Profiles 2015

Verenigd Koninkrijk
National standards of excellence for
headteachers 2015

Componenten
van de standaard
(inhoud / regels /
beoordeling)

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Inhoud

Conceptualisering
van leiderschap

De standaard is gebaseerd op zeven
domeinen van schoolleiderschap. Deze
domeinen zijn vertaald naar
competenties, ofwel het gedrag en
handelen van schoolleiders dat nodig is
om de domeinen vorm te geven. Daarbij
wordt uitgegaan van kenmerken van
effectief schoolleiderschap, waarbij het
effect zichtbaar moet zijn in de
leerlingenresultaten. Dit kan ook via
‘deelprestaties’ (organisatie, onderdelen
daarbinnen of leerresultaten van
medewerkers), die leerlingenprestaties
uiteindelijk ten goede komen.

Leiderschap wordt opgevat als ‘exercise
of influence on organizational members
and other stakeholders toward the
identification and achievement of the
organization’s vision and goals’ .
Leiderschap is succesvol als het een
significante en positieve bijdrage levert
aan de ontwikkeling van de organisatie,
en op ethische wijze wordt toegepast.

Leiderschap heeft in de standaard een
duidelijk doel en richting: het
bevorderen van de resultaten en het
welbevinden van leerlingen. Volgens
de standaard zouden leiders werk
moeten verrichten binnen tien
domeinen, die samen een systeem
vormen, om zo de resultaten te
bevorderen.

De standaard gaat uit van de kwaliteit van
de schoolleider als “cruciale determinant
voor het succes van de school”. Zij zijn de
leidende onderwijskundige professionals.

Management is een onderdeel van
leiderschap, en wordt door effectieve
schoolleiders adaptief toegepast.
Perspectief van shared leadership
(doelgericht en gecoördineerd) is
belangrijk.

De standaard gaat uit van wat zij
‘positive leadership’ noemt:
optimistisch, gericht op sterktes,
ontwikkeling en op menselijk
potentieel.

Een expliciete definitie van wat leiderschap
is ontbreekt binnen de standaard. Wel
worden er uitspraken gedaan over wat een
schoolleider doet:
 “Schoolleiders geven het goede
voorbeeld (lead by example) m.b.t. het
professionele gedrag en de praktijk van
leraren, op een manier die onnodige
werkdruk van leraren minimaliseert en
ruimte laat voor hoogwaardige continue
professionele ontwikkeling voor het
personeel”;
 “They secure a climate for the exemplary
behaviour of pupils”;
 “Ze stellen normen en verwachtingen
voor hoge academische standaarden
binnen en buiten hun eigen scholen,
herkennen verschillen en respecteren de
culturele diversiteit binnen het moderne
Groot-Brittannië”;
 “Schoolleiders, samen met degenen die
verantwoordelijk zijn voor het bestuur,
zijn bewakers van de scholen van de
natie”.

Naam

De standaard kiest voor een
beschrijvingsmodel waarin het gedrag van
de schoolleider centraal staat, bezien
vanuit een brede opvatting van
onderwijskundig leiderschap (integraal
perspectief): het afstemmen en
coördineren van de taken, activiteiten,
middelen, processen en structuren op
elkaar, zodat ze - elkaar versterkend –
bijdragen aan de realisering van goed
onderwijs en goede leerlingenprestaties.
De leider is iemand van wie het handelen
intentioneel gericht is op de beïnvloeding
van de primaire processen in de school.
De standaard is generiek en contextvrij.
De generieke competenties moeten
worden vertaald naar de specifieke
context (het niveau waarop schoolleider
functioneert, de omgevingsspecificiteit en
de schoolcontext). De vertaalslag van
basiscompetenties naar specifieke
competenties en subcompetenties dient
door het veld zelf te gebeuren (in dialoog
en binnen de context van de eigen
school).

Het framework gaat uit van
contingentie: de praktijken worden
uitgevoerd in aansluiting op behoeften
van de omgeving.
“Schoolleiders hebben een centrale rol
in de ontwikkeling van excellent
onderwijs, excellente scholen en
uiteindelijk in het versterken van de
prestaties en het welbevinden van
leerlingen.”

Er is aandacht voor het gedeelde
karakter van leiderschap.
De focus in de standaard ligt op
degenen die een formele rol hebben
in management. De standaard gaat in
op de vraag hoe zij bij kunnen dragen
aan de ontwikkeling van
leiderschapscapaciteiten bij anderen.
In de standaard staat niet expliciet
beschreven wat leiderschap is.

“Systeemleiders spelen een essentiële
rol door schoolleiders te voorzien van
een ondersteunend systeem in
praktijken en procedures, en door het
bieden van systeembreed leiderschap.”
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De standaard doet een aantal uitspraken
over leiders en leiderschap:
 Leiders kennen hun impact;
 Leiderschap moet gecontextualiseerd
zijn, gericht op leren, en sensitief ten
opzichte van diversiteit;
 Effectief leiderschap is gedeeld en
‘collaborative’, met teams die geleid
worden door de schoolleider;
 De capaciteiten en mogelijkheden van
leiders ontplooien zich gedurende hun
carrière.
Er is in de standaard veel aandacht voor de
lokale, nationale en internationale context
waarop een leider zijn handelen steeds
moet aanpassen.
Wat echter ontbreekt in de standaard is
een expliciete definitie van wat leiderschap
is.

Naam

Centrale
aspecten van
leiderschap

Nederland
Beroepsstandaard Schoolleiders VO

Canada
The Ontario Leadership Framework 2013

VS
Professional Standards for Educational
Leaders 2015

Australië
Australian Professional Standard for
Principals and the Leadership Profiles
2015

Verenigd Koninkrijk
National standards of excellence for
headteachers 2015

Leiderschap wordt uitgedrukt in competentie:
“Het vermogen van een persoon om kennis,
vaardigheden en attituden die relevant zijn
voor een bepaalde beroepssituatie te
verbinden aan persoonlijkheidskenmerken en
om deze in te zetten op een geïntegreerde
wijze, waardoor adequaat handelen in die
beroepssituatie mogelijk wordt.”

Leiderschap wordt uitgedrukt in praktijken
en acties en persoonskenmerken (personal
resources).

De standaard focust zich op personen met
een formele rol in onderwijsmanagement.

De standaard is uitgewerkt in vereisten,
praktijken en acties van schoolleiders. De
standaard gaat uit van de stelling dat
vrijwel alle succesvolle schoolleiders
putten uit eenzelfde repertoire van
leiderschapspraktijken en gedragingen, en
dat er daarnaast een aantal persoonlijke
eigenschappen en capaciteiten de sleutel
zijn tot succes.

De vier ‘Excellence As Standard’
domeinen zijn:
 kwaliteiten en kennis;
 leerlingen en personeel;
 systemen en proces;
 het zelfverbeterende schoolsysteem.

Competenties zijn verbonden aan de persoon,
maar zijn geen persoonlijkheidskenmerken.
De standaard poogt de effectieve
leiderschapskenmerken (het ‘wat’: aspecten
van leiderschap, op basis van literatuurstudie)
te vertalen naar effectief handelen van
schoolleiders (het ‘hoe’: competenties).
De vijf basiscompetenties zijn:
1. Een gezamenlijke visie en richting creëren
2. Een coherente organisatie voor het
primaire proces realiseren
3. Samenwerking, leren en onderzoek
bevorderen
4. Strategisch omgaan met de omgeving
5. Analyseren en probleem oplossen (hogere
orde-denken)

De vijf ‘hoofdpraktijken’ op het niveau van
de schoolleiders zijn: 1) Setting Directions,
2) Building Relationships and Developing
People, 3) Developing the Organization to
Support Desired Practices, 4) Improving the
Instructional Program, 5) Securing
Accountability.
De persoonskenmerken zijn onderverdeeld
in cognitieve, sociale en psychologische
kenmerken.
De aanvullende praktijken van
systeemleiders zijn ingedeeld in negen
karakteristieken. Deze karakteristieken
komen overeen met de negen
karakteristieken van sterke districten
(District Effectiveness-framework):










Establish broadly shared mission, vision
and goals founded on aspirational
images of the educated person;
Provide coherent instructional
guidance;
Build district and school staff’s
capacities and commitments to make
informed decisions;
Create learning-oriented organizational
improvement processes;
Provide job-embedded professional
learning;
Align budgets, time and
personnel/policies/procedures with
district mission, vision and goals;
Use a comprehensive performance
management system for school and
district leadership development;
Advocate for and support a policygovernance approach to Board of
Trustee practices;
Nurture productive working
relationships with staff and
stakeholders.

Leiderschap wordt uitgedrukt in ‘werk’.
Binnen dit werk zijn domeinen,
eigenschappen (qualities) en waarden te
onderscheiden. Er worden verder
uitwerkingen (elementen) gegeven van
het werk dat nodig is, die worden ook wel
‘leiderschapsactiviteiten’ genoemd.
De tien domeinen zijn:
1. Mission, Vision, and Core Values
2. Ethics and Professional Norms
3. Equity and Cultural Responsiveness
4. Curriculum, Instruction and
Assessment
5. Community of Care and Support for
Students
6. Professional Capacity of School
Personnel
7. Professional Community for Teachers
and Staff
8. Meaningful Engagement of Families
and Community
9. Operations and Management
10. School Improvement
Deze tien domeinen zijn samen te vatten
in drie clusters:
 Curriculum, Instruction and
Assessment; Community of Care and
Support for Students;
 Professional Capacity of School
Personnel; Professional Community
for Teachers and Staff; Meaningful
Engagement of Families and
Community; Operations and
Management;
 Mission, Vision and Core Values;
Ethics and Professional Norms; Equity
and Cultural Responsiveness.
Het laatste domein, School Improvement
(schoolverbetering), heeft invloed op alle
bovengenoemde clusters.
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De Leadership Requirements zijn:
 Vision and values;
 Knowledge and understanding;
 Personal qualities, social and
interpersonal skills.
De vijf Professional Practices (de gebieden
waarop leiders de vereisten
(mogelijkheden) toepassen) zijn:
 Leading teaching and learning;
 Developing self and others;
 Leading improvement, innovation and
change;
 Leading the management of the
school;
 Engaging and working with the
community;
Onderliggend is een model van ‘behaviour
change’ (dit hebben schoolleiders nodig
als zij willen veranderen om betere leiders
te worden).

Binnen deze vier domeinen vallen de
volgende aspecten van leiderschap te
onderscheiden:
 acties;
 persoonskenmerken;
 interpersoonlijke kenmerken;
 praktijken.

Naam

Nederland
Beroepsstandaard Schoolleiders VO

Toepasbaarheid

Canada
The Ontario Leadership Framework
2013

VS
Professional Standards for Educational
Leaders 2015

Volgens het framework is het
schoolleiders-framework even goed
toepasbaar op zowel schoolleiders als
systeemleiders, maar worden er
daarnaast extra praktijken (‘a unique set
of practices’) van de systeemleider
verwacht. Deze praktijken dragen bij aan
de ontwikkeling van sterke districten.

De standaarden vormen de basis voor alle
leiders in het onderwijs, zowel binnen een
district of op school, ervaren of
onervaren. De standaard richt zich
voornamelijk op het niveau van de
schoolleider, en wijst op aanvullende
standaarden voor districtleiders. De
standaard beschrijft geen specifieke
acties van leiders, en wil daarmee
mogelijkheid geven aan gebruikers om de
standaarden te kunnen toepassen op een
manier die in hun context het meest
geschikt is.

Het framework gaat ervan uit dat de
leiderschapspraktijken in verschillende
contexten worden aan- en toegepast
(bijvoorbeeld in de setting van Franse
scholen en katholieke scholen). Het
framework is expliciet uitgewerkt voor
schoolleiders van katholieke scholen.
Inbedding in
maatschappelijke
ontwikkelingen

In de omschrijving van het
beroepsprofiel wordt aangegeven dat de
omgeving van het leiderschap drastisch
is veranderd.
“Leiderschapsstijlen die in de huidige
kennismaatschappij van belang worden
geacht zijn bijvoorbeeld
ondernemerschap, samenwerken en
innovatief leiderschap. Een turbulente
omgeving met snelle veranderingen
vereist van schoolleiders naast een
interne ook een duidelijke externe
gerichtheid. Scholen moeten inspelen op
deze veranderingen en schoolleiders
moeten scholen helpen in het op gang
brengen van deze verandering.”

Het framework gaat ervan uit dat
schoolleiders kunnen omgaan met
culturele diversiteit en inclusief
onderwijs en dat ze kansengelijkheid
bevorderen. Dit is onderdeel van het
adaptief toepassen van het framework
op de eigen context van de schoolleider.

In de inleiding benoemt de NPBEA een
aantal trends: veranderende
arbeidsmarkt (‘21-century jobs’),
veranderende technologie, veranderende
demografische structuren, veranderende
eisen in beleid en verantwoording.
Deze veranderingen stellen volgens de
NPBEA nieuwe eisen aan leiders. Daar
komt bij dat er steeds meer kennis is over
hoe leiders van! invloed kunnen zijn op
het leren van leerlingen. Dit is voor de
NPBEA een reden om de bestaande
standaarden te vernieuwen, gericht op de
kansen die leiders hebben om te
innoveren en te inspireren.
Eén van de standaarden, ‘Equity and
Cultural Responsiveness’, gaat specifiek
over de rol van de schoolleider in het
bevorderen van kansengelijkheid en
culturele responsiviteit.
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Australië
Australian Professional Standard for
Principals and the Leadership Profiles
2015
De standaard is toepasbaar op alle
schoolleiders, ongeacht context of
ervaring. Afhankelijk van de context,
capaciteiten en ervaring van een leider
kan de nadruk worden gelegd op één of
meer onderdelen van de standaard. Er
zijn echter wel drie niveaus van
bekwaamheid uitgewerkt.

Verenigd Koninkrijk
National standards of excellence for
headteachers 2015

De standaard benoemt diversiteit (en
inclusiviteit) en globalisering als
belangrijke elementen van de nationale
en internationale context waarbinnen
schoolleiders hun werk doen. Zij moeten
hun handelen hierop af kunnen stemmen.

De standaard benoemt de culturele
diversiteit binnen de moderne samenleving;
schoolleiders kunnen een rol spelen m.b.t.
de ongelijkheidsproblematiek.

De standaard is toepasbaar voor alle
leidinggeven binnen het onderwijs en dient
daarbij binnen de eigen context van de
school én ervaringsjaren van de
leidinggevende geïnterpreteerd te worden.

Naam

Technische
opbouw van de
standaard

Nederland
Beroepsstandaard Schoolleiders VO

Canada
The Ontario Leadership Framework
2013

VS
Professional Standards for Educational
Leaders 2015

De standaard bestaat uit:
1) een beschrijving van de
beroepsgroep, 2) vijf basiscompetenties,
3) een concretisering van de vijf
competenties in bekwaamheidseisen en
4) professionele normen.

Het framework bestaat uit twee
perspectieven (individueel en
organisatie) en vier frameworks: K-12
School Effectiveness, School-level
Leadership, District Effectiveness en
System-level Leadership.

De standaarden bestaan uit een
beschrijving van tien (onderling van elkaar
afhankelijke) domeinen, eigenschappen
(‘qualities’) en waarden waaruit het werk
van een leider bestaat, die bijdragen aan
de resultaten en het welbevinden van de
leerlingen.

De vijf generieke basiscompetenties
bieden een raamwerk dat binnen
besturen en scholen om verdere
invulling vraagt. Die invulling en
concretisering worden gezien als een
kernelement van de professionalisering
van schoolleiders. Om schoolleiders en
bestuurders hierbij te helpen zijn
voorbeelduitwerkingen van het profiel
opgenomen, gekoppeld aan drie
verschillende schoolleidersfuncties. Ook
is er een digitaal reflectie-instrument
ontwikkeld.

Het School-level Leadership Framework
bestaat uit 5 praktijken, die weer zijn
onverdeeld in bijbehorende praktijken.
Per onderliggende praktijk zijn acties
van schoolleiders beschreven. Het
framework eindigt met een overzicht
van benodigde cognitieve, sociale en
psychologische persoonlijke
‘hulpbronnen’ (resources).
Aanvullend op dit framework van
schoolleiders heeft het Ontario
Leadership Framework ook een
framework voor systeemleiders
ontwikkeld. Deze bestaat uit beschreven
praktijken op negen karakteristieken.

Elke standaard heeft een titel en begint
met een korte definitie van wat het
‘leiderschapswerk’ op dat domein
inhoudt.
Daarna volgt per standaard een verdere
uitwerking van het werk dat nodig is om
de te voldoen aan de beschrijving van de
standaard. Deze uitwerkingen worden
‘elementen van het werk’ genoemd of
‘leiderschapsactiviteiten’.
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Australië
Australian Professional Standard for
Principals and the Leadership Profiles
2015
De standaard bestaat uit:
 drie Leadership Requirements
(eigenschappen en capaciteiten die
goede leiders hebben)
 vijf Professional Practices (de
domeinen waarin deze vereisten
worden toegepast).
De standaard is uitgewerkt naar Profiles,
waarin de vereisten en praktijken in meer
detail zijn uitgewerkt. De Profiles bestaan
uit de drie lenzen:
 Professional Practice-lens;
 Leadership Requirement-lens;
 Leadership Emphasis-lens.
De laatste lens gaat over de vraag of een
leider de nadruk legt op organisatorische,
relationele, strategische of systemische
acties. De eerste twee lenzen kennen een
opbouw in opklimmende niveaus van
bekwaamheid, op basis van context en
ervaring.

Verenigd Koninkrijk
National standards of excellence for
headteachers 2015
Er worden 24 kenmerken verwacht van een
excellente schoolleider. Deze zijn opgesplitst
in vier ‘Excellence As Standard’ domeinen,
met ieder zes key characteristics. .

