De beroepsstandaard
in de praktijk…
in ontwikkelgesprekken
met schoolleiders
Veronique Hermans (45) is directeur havo/vwo van het
Merletcollege, een scholengemeenschap met drie locaties
en een speciale eerste opvang anderstaligen (EOA), in
Noordoost-Brabant. Ze voert wekelijks ontwikkelgesprekken
met drie adjunct-directeuren havo en vwo, die voor hun locatie
het sectoraal onderwijs aansturen. Onlangs heeft ze twee
schoolleiders laten reflecteren op de leiderschapspraktijken en
persoonlijke kwaliteiten uit de beroepsstandaard. Dit is goed
bevallen en Veronique is van plan om hiermee verder te gaan!

AANPAK
Voor het gesprek ↓
Reflectie op leiderschap in een
zelfgekozen vorm

vindt van niet, of andersom. Zo kan je
samen op zoek naar onderliggende helpende of belemmerende overtuigingen.”

Veronique heeft twee schoolleiders

Tijdens het gesprek ↓

gevraagd te bepalen waar ze op dit

Koppeling van organisatiedoelen

moment staan ten opzichte van de

aan persoonlijke ontwikkeldoelen

leiderschapspraktijken en persoonlijke
kwaliteiten. Ze heeft hen bewust vrij
gelaten in de gekozen vorm waarop ze
dat doen.
“Ik vind het belangrijk dat het gaat om
ieders eigen ontwikkeling. Iedereen

De schoolleiders benoemden de
uitkomst van hun reflectie in het gesprek.
Veronique maakte daarin samen met hen
een koppeling tussen (1) het afdelingsplan
van de betreffende afdeling en (2) het
persoonlijke plan van de schoolleider.

heeft een vorm die bij hem of haar
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past – dat werkt beter dan een vorm
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“Deze schoolleiders stellen zelf

die je oplegt, is mijn ervaring. Ik vraag

ook de speerpunten en ambities

steeds: ‘Wat haal je voor jezelf uit de

(organisatiedoelen) voor hun afdeling op.

beroepsstandaard?’ En dat hoeft niet

Daarom is het maken van een koppeling

iets bij élke leiderschapspraktijk of

aan hun persoonlijke ontwikkelplan een

persoonlijke kwaliteit te zijn. Ik zie het dus

ontzettend leuk proces, dat we met elkaar

niet als afvinklijstje, maar juist als een

doen! Ik vind het kunnen leggen van

inspiratiebron. De gesprekken kunnen

verbindingen tussen de organisatiedoelen

dan ook heel boeiend zijn: soms vind ik

en persoonlijke doelen in het algemeen

dat iemand al heel ver is in een bepaalde

een belangrijke vaardigheid voor

leiderschapspraktijk, terwijl hij of zij juist

schoolleiders.”

De beroepsstandaard in dit interview:
LEIDERSCHAPSPRAKTIJKEN

Veronique Hermans: “Het koppelen van de
organisatiedoelen aan je persoonlijke doelen,
met de beroepsstandaard, is een ontzettend
leuk proces dat we met elkaar doen!“

RESULTATEN
→ Een herkenbare basis
om op terug te vallen
“Hoe vaker ik de beroepsstandaard
gebruik, hoe beter deze tot zijn recht
komt. De inhoud is herkenbaar en het
feit dat er een gemeenschappelijke taal

verantwoordelijkheid te geven in datgene
waar ze trots op zijn, kan ik ze meer
zelfvertrouwen geven.”

→ Geen verplichting:
de schoolleider bepaalt zelf
zijn/haar ontwikkelproces

wordt gegeven aan (soms onbewuste)

“Als schoolleiders het gevoel hebben dat

processen maakt dat ik kan aangeven

hun ontwikkeling bepaald wordt door

waar ik groei zie bij een schoolleider.

mij als leidinggevende vind ik dat niet

Ook helpt het in de wekelijkse bila’s om

wenselijk. De beroepsstandaard helpt ze

verder te gaan waar we in het vorige

om zich eigenaar te laten voelen over hun

gesprek gestopt zijn. Vanuit hetzelfde

eigen ontwikkelproces, waarbij ze zelf hun

document kan ik steeds weer toetsen

doelen en het tempo kunnen bepalen. Ik

hoe iemand zich voelt binnen zijn of haar

ben er slechts om ze hierin te begeleiden.”

leiderschap – en daar kan ik vervolgens
de juiste vragen over stellen.”

→ Middel om aan te sturen op
motivatie en zelfvertrouwen
“Ik verwacht van mijn mensen wel een
bepaalde zin om te ontwikkelen, zo niet,
ga ik daarover in gesprek. Daarom wil ik
altijd graag zien waar de schoolleiders zelf
trots op zijn en waar ze hun kwaliteiten
zien liggen! Sommigen kunnen dat
lastig benoemen; de beroepsstandaard
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helpt daarin absoluut. Door ze meer
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REFLECTIEVORMEN VAN TWEE
SCHOOLLEIDERS IN ONTWIKKELGESPREKKEN
ILSE'S EERSTE ONTWIKKELDOEL:

Aspect: Monitoren en cyclisch
evalueren van het onderwijs, gericht
op de verwezenlijking van visie en
kwaliteitsstandaarden
Veronique: “Ilse heeft als hoogste
doel gesteld om de onderwijskundige
processen binnen haar locatie te
verbeteren. Ze heeft sterke analytische
kwaliteiten en wil daarom graag het
gesprek aangaan met collega’s uit de
secties over bijvoorbeeld SE-cijfers, CEcijfers en doorstroompercentages, met
als doel de onderwijskwaliteit te kunnen
verhogen.”
ILSE'S TWEEDE ONTWIKKELDOEL:
ILSE NIEUWENHUIS (47 JAAR)
ADJUNCT-DIRECTEUR HAVO
Ilse werkt nu 7 jaar als schoolleider.
Ze gebruikt de beroepsstandaard

Aspect: Opstellen van beleid,

als leidraad voor wat er van

uitzetten van strategie en regie voeren

schoolleiders verwacht wordt en als

op het gebied van de bedrijfsvoering,

ontwikkelinstrument om te bepalen

waaronder personeel, financiën en

in welke richting ze zich verder wil

huisvesting

ontwikkelen.
Gekozen vorm van reflectie:

Veronique: “Naast getallen die iets
zeggen over de onderwijskwaliteit wil
Ilse zich graag ontwikkelen in kennis

Ilse is alle leiderschapspraktijken en

over geldstromen en onderwijsfinanciën

persoonlijke kwaliteiten één voor één

op strategisch niveau. Omdat het nieuw

nagelopen en heeft opgeschreven

voor haar is, vindt ze dit ook spannend.

waar ze ontwikkeldoelen voor

Toch wil ze zich er graag in verdiepen om

zichzelf ziet, waar ze (al) sterk in is

breder zicht te krijgen op de hele context;

en wat ze nog wil leren. Tijdens het

die reflectie vond ik mooi om te zien. Ik

gesprek met Veronique heeft ze de

heb er daarom in ons gesprek een kleine,

beroepsstandaard met

haalbare actie van proberen te maken die

aantekeningen meegenomen.

ook aansluit bij de speerpunten van haar
afdeling. Ilse gaat binnenkort een korte
cursus volgen rondom onderwijsfinanciën
als eerste stap.”
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HANS' ONTWIKKELDOEL:

Aspect: Monitoren en cyclisch
evalueren van het onderwijs, gericht
op de verwezenlijking van visie en
kwaliteitsstandaarden
Veronique: “Hans geeft terugkijkend

© Theo Peeters

aan dat hij soms te weinig aandacht
heeft gehad voor het leidinggeven aan
de onderwijskwaliteit, zoals het cyclisch
evalueren van het onderwijs aan de hand
van data. We zijn erop uitgekomen dat
hij vaker gebruik zal gaan maken van het
datateam op zijn schoollocatie, om zo een
HANS KLEIN (65 JAAR)

verstevigde basis neer te zetten voor zijn

ADJUNCT-DIRECTEUR HAVO

opvolgers.”

Hans is een zeer ervaren
schoolleider en bevindt zich in de
afrondende fase van zijn loopbaan.
Hij legt zich voornamelijk toe op

TOEKOMSTPLANNEN

de samenwerking te zoeken met twee

het ontwikkelen van anderen en

scholen uit de regio van een ander

het doorgeven van kennis aan de

schoolbestuur. Ons gezamenlijke doel

jongere generatie. Daarom gebruikt

is om het onderwijsaanbod in de regio

Hans de beroepsstandaard niet

beter te verdelen, zodat iedere leerling het

als middel om te bepalen waar hij

onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.

naartoe gaat, maar als reflectie-

Ik heb de directeur vmbo ook voorgesteld

instrument om terug te kijken.

om de beroepsstandaard in te gaan

Gekozen vorm van reflectie:
Hans heeft een volledige
beschouwing gedaan van zijn

zetten tijdens hun ontwikkelgesprekken.
VERONIQUE’S EIGEN ONTWIKKEL-

Ze zijn daar nu nog niet aan toe, maar

DOELEN ALS DIRECTEUR

ook daar zal de standaard steeds vaker
gebruikt worden in de toekomst,

ontwikkeling als schoolleider. Hij

“Ook voor mijn eigen ontwikkeling gebruik

heeft bij elke leiderschapspraktijk

ik de beroepsstandaard. De nieuwe

en persoonlijke kwaliteit bepaald

dingen die ik elke dag leer kan ik zo goed

Cyclisch evalueren van het onderwijs

wat hij daarin tot nu toe heeft

verbinden aan overkoepelende thema’s

vraagt meer aandacht

gerealiseerd en wat hij anders had

rondom het schoolleiderschap. Voorheen

kunnen doen. In het gesprek met

hield ik me veel bezig met persoonlijk

Veronique heeft hij dit toegelicht.

leiderschap, nu leg ik een sterke focus op

Veronique: “Het was een duidelijke
uiteenzetting met een begin en een
eind. Ik vond het mooi om te zien dat
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met krimp. We zijn daarom bezig om

leidinggeven aan visiegestuurd werken.
Bezig zijn met de visie van de school geeft
me veel energie!

verwacht ik.”

“Ik merk dat veel schoolleiders in het
algemeen nog worstelen met het inzetten
van (meetbare) data voor beleidskeuzes.
De leiderschapspraktijk leidinggeven
aan de onderwijskwaliteit benoemt
dit aspect. De prominente plek in de

hij trots is op wat hij persoonlijk en

Een sterk toekomstplan is voor ons

beroepsstandaard zorgt ervoor dat er

voor de school heeft bereikt.”

momenteel van extra belang, omdat

blijvend aandacht is om onszelf hierin

we in onze regio te maken hebben

te ontwikkelen.”
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