De beroepsstandaard
in de praktijk…
in een opleidingstraject voor
startende schoolleiders
De Stichting IRIS CVO, bestaande uit zeven scholen in
de regio Haarlem-Hoofddorp, heeft een eigen afdeling
Opleiden & Ontwikkelen (O&O) met diverse opleidingen en
ontwikkeltrajecten.
Natalie Engelvaart en Judith IJsseldijk zijn beiden trainer en
coach binnen de opleiding Professioneel Leiderschap (OPL),
bedoeld voor docenten die ambitie hebben om schoolleider te
worden. De inhoud is tweeledig: professionele ontwikkeling
(Schoolontwikkeling, Onderwijskundig leiderschap en
Bedrijfsmatig Leiderschap) én persoonlijke ontwikkeling
(Persoonlijk leiderschap).
In één jaar van 15 groepsbijeenkomsten wordt gewerkt aan een veranderend perspectief bij de
deelnemers: van ‘docentenbril’ naar ‘schoolleidersbril’. De Beroepsstandaard schoolleiders VO is een
belangrijk instrument om hierbij de opgedane kennis en ervaring te kaderen.

OVER NATALIE EN JUDITH
Natalie heeft inmiddels ruime ervaring als schoolleider. Ze was tot 2005 docent
Nederlands en begon daarna aan de toenmalige opleiding professioneel leiderschap
(OPL). Ze werd achtereenvolgens teamleider mavo bovenbouw, onderbouw mavo/havo/
vwo, havo bovenbouw en teamleider Nieuw Personeel. Sinds twee jaar is ze betrokken
bij de inhoud van de OPL. “Ik ben zelf een product van de allereerste lichting van OPL in
2005, dat geeft een mooie drijfveer en invalshoek.”
Judith vult Natalie aan met een rijke achtergrond in P&O-functies binnen de zorgwereld
waar zij o.a. een leergang Management heeft ontwikkeld. “Ruud Jansen, onze voorganger
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die het coördineren van de OPL 16 jaar heeft gedaan, heeft Natalie en mij bij elkaar
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gebracht. We zijn een goed team samen!”
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De beroepsstandaard in dit interview:
LEIDERSCHAPSPRAKTIJKEN

Leidinggeven aan

Leidinggeven aan

de ontwikkeling
van medewerkers

verbinding met de
(bredere) omgeving

PERSOONLIJKE KWALITEITEN

Opleiders IRIS CVO: "Leidinggeven aan verbinding met
de omgeving is niet alleen een leiderschapspraktijk
waar we met schoolleiders aan werken, maar gebeurt
ook direct in de opleiding. We brengen immers
deelnemers vanuit verschillende scholen bij elkaar!"

OVER DE OPLEIDING

De deelnemers werken dus aan een

Nu is ze zelfs de opdrachtgever van één

verbeterproject in hun school (in samen-

van onze deelnemers!”

Schoolleiders werken tijdens de

werking met een opdrachtgever) en ze

opleiding aan hun professionele én

tonen hun ontwikkeling aan met een

persoonlijke ontwikkeling:

uitgebreid leiderschapsverslag.

→ 1. Professionele ontwikkeling

Judith: “We hebben veel aandacht voor

(Schoolontwikkeling, Onderwijskundig

de rol van schoolleider als ‘veranderaar’.

Judith: “We willen vooral dat ze de kracht

en Bedrijfsmatig Leiderschap)

Daar zitten veel facetten aan vast: welke

van hun eigen kwaliteiten goed leren

ontwikkeling sta je voor en welke kant wil

kennen en zo betere keuzes kunnen

je met je team op? Hoe enthousiasmeer

maken.”

Dit toon je aan in een
praktijkopdracht (verbeterproject, VP).
Je geeft leiding aan een klein project
in de eigen school waarbij je oefent

je de medewerkers als kartrekker, maar
zonder voor de troepen uit te lopen?”

met het inhoudelijk en procesmatig

De trajecten zijn vaak heel inspirerend.

aansturen van collega’s.

Zo hebben we ooit een vrouwelijke

→ 2. Persoonlijke ontwikkeling
(Persoonlijk Leiderschap)

deelnemer gehad die vrij onzeker begon,
maar wel heel leergierig, nieuwsgierig, en
hardwerkend aan de slag ging. Binnen

Dit toon je aan met een

haar veranderproject heeft ze enórm

systematische reflectie

geëxperimenteerd met wat ze in de

(leiderschapsverslag, LSV) op je

opleiding leerde over de rol die ze kon

eigen persoonlijk leiderschap en in

vervullen. Ook zocht ze steeds naar een

de communicatie naar leden van

goede balans tussen hard werken en

een kleine werkgroep/projectgroep,

de verandering ‘laten gebeuren’. Ze had

de schoolleiding en andere collega’s

het lef om echt op zichzelf te reflecteren

in de school die betrokken zijn bij je

en ons om advies te vragen. Ze heeft

verbeterproject in de eigen school.

zichzelf dus getraind en eind vorig jaar
gesolliciteerd als schoolleider.
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De opleiding kan er overigens ook voor
zorgen dat mensen erachter komen dat
leidinggeven hen eigenlijk niet zo goed
past. Ook dat is een mooie uitkomst.

LEIDERSCHAPSPRAKTIJKEN EN
PERSOONLIJKE KWALITEITEN IN DE OPLEIDING
Er wordt in de opleiding gewerkt met een sturingsschema voor de schoolleider. Daarin
staan de vijf competenties uit de vorige editie van de beroepsstandaard uit 2014.
Leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten zijn ondergebracht in
40 leiderschapskenmerken (→ zie bijlage aan het eind voor de volledige lijst). Dat zijn
concrete, kort geformuleerde gedragskenmerken. De deelnemers moeten op basis van
die kenmerken een 360 graden-feedbackronde uitzetten en die ook zelf invullen.

Allereerst is er een focus op Visie en ervaring (aansluitend bij Leidinggeven aan
visiegestuurd werken). Enkele vragen die doorlopend worden gesteld en beantwoord
tijdens de opleiding zijn:
�

Wat is jouw visie als schoolleider? En wat is de visie van de school?

�

Wat betekent dat voor jouw dagelijkse aanpak als schoolleider?

En in het bijzonder:
�

Hoe beïnvloedt dat jouw verandertraject in school, tijdens de opleiding?

Ten tweede staat het domein Personeel (aansluitend bij Leidinggeven aan de
ontwikkeling van medewerkers) hoog op de agenda.
Natalie: “Goed leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers begint bij jezelf:
wie ben ik, waar sta ik voor en durf ik dat uit te dragen? Teamleiders kennende kan
dit een lastige zijn, want ze zijn soms nog handelingsverlegen op het gebied van
functioneringsgesprekken en gesprekstechnieken. Echter, als ze zichzelf goed kennen
en goed in hun vel zitten, kan de relatie met hun medewerkers uitgebouwd worden.
Mijn persoonlijke visie is dat als je dit goed kan, er veel uit zal komen. Je kunt mensen
dan betrokken krijgen en zo komen nieuwe ontwikkelingen aan het rollen.”
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Natalie: “Wij weten dat het erom gaat
dat je je durft te laten meenemen door
de energie en ideeën van anderen. Dat
vraagt om echt luisteren, ieders talenten
erkennen en daar gebruik van maken. Je
bent als leidinggevende niet alwetend,

Judith: “Het in beweging zetten van de ander is best een ingewikkelde. Het risico is dat

dus je moet anderen de kans geven zich

het ‘moeten’ wordt en dat de beginnende schoolleiders uiteindelijk alles maar zelf gaan

te ontplooien. Gespreid leiderschap

doen. De deelnemers zijn vaak zoekend en zeggen: “Ik kan het wel heel belangrijk vinden,

dus, de mooiste dingen gebeuren in

maar hoe zorg ik ervoor dat de ander ook de urgentie voelt?”

samenwerking en in een co-creatie!”
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Ook het domein School en omgeving
(aansluitend bij Leidinggeven aan
verbinding met de (bredere) omgeving)
krijgt veel aandacht. Aan de opleiding
doen niet alleen schoolleiders vanuit
één van de IRIS CVO-scholen mee, maar
ook vanuit andere scholen binnen het
samenwerkingsverband Werkkring en
daarbuiten.
Natalie: “De buitenwereld binnen brengen
is echt een kracht van IRIS. Het is niet
alleen een leiderschapspraktijk voor ‘later’
waar we aan werken, maar het verbinden
met de omgeving gebeurt ook direct in de
opleiding: we brengen immers deelnemers

Tot slot is intervisie een sterk punt van de opleiding: er worden twee intervisiegroepjes

vanuit verschillende scholen bij elkaar. En

van 6 deelnemers gevormd, die bij elkaar op school gaan kijken. De deelnemers hebben

als er meerdere deelnemers van eenzelfde

elkaar om mee te reflecteren en ze hebben een ‘critical friend’ (een vertrouwde collega)

school willen meedoen, komen zij bewust

in hun eigen school die samen met hen reflecteert. Daarnaast vindt er feedback en

niet bij elkaar in de werkgroep.

reflectie plaats met de opdrachtgever van het verbeterproject in hun eigen school.

Het mooie hiervan is dat er niet alleen

Judith: “Natalie en ik begeleiden elk jaar afzonderlijk één intervisiegroep. Een belangrijk

tijdens, maar ook na de opleiding veel

vraagstuk is bijvoorbeeld: hoe verhoud je je tot een opdrachtgever? Dat is sterk gelinkt

uitwisseling tussen de diverse scholen

aan persoonlijke kwaliteiten, met name de Sociale kwaliteiten. Ze leren hierbij erg veel

plaatsvindt!”

van elkaars sterke en zwakkere punten.”

NIEUWE
ONTWIKKELINGEN

Judith: “Elke bijeenkomst evalueren we

Natalie en Judith zijn een sterk tweetal:

het totale curriculum van de opleiding?

ze houden niet alleen graag de

Zo niet, passen we de inhoud van de

deelnemers scherp, maar ook

bijeenkomsten weer aan.”

elkaar. Verder zijn ze druk bezig met
het integreren van de inhoud uit
de vernieuwde Beroepsstandaard
schoolleiders VO (2021) in de opleiding,
waar nu nog grotendeels gebruik gemaakt
wordt van competenties uit de eerdere

samen, waarbij we ons steeds afvragen:
sluit dat wat we doen nog steeds aan bij

Natalie: “Binnenkort bepalen we of we de
leiderschapspraktijken en persoonlijke
kwaliteiten ook letterlijk (qua termen)
kunnen laten terugkomen in het
sturingsschema.”

beroepsstandaard van 2014.

© Paul Tolenaar
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BIJLAGE: LIJST MET 40

LIJST LEIDERSCHAPSKENMERKEN

LEIDERSCHAPSKENMERKEN,

T1 Ik ben gericht op veranderingen, verbeteringen of vernieuwingen

OPGESTELD DOOR IRIS CVO

T2 Ik werk vanuit een heldere visie
T3 Ik kan de visie in de dagelijkse praktijk uitdragen en bespreekbaar maken

Leiderschapspraktijken en persoonlijke

T4 Ik kan mensen in beweging krijgen

kwaliteiten zijn ondergebracht in 40

T5 Ik stimuleer anderen tot nadenken en om zich te ontwikkelen

leiderschapskenmerken. Dat zijn
concrete, kort geformuleerde
gedragskenmerken. De deelnemers van

T6 Ik stimuleer anderen tot samenwerken
T7 Ik ben in staat medewerkers in de school ruimte te geven om door zelfsturing tot gewenste resultaten te komen
T8 Ik ben in staat anderen bij zelfsturing te helpen door het voeren van coachende gesprekken
T9 Ik kan me flexibel aanpassen aan de omstandigheden

de Opleiding Professioneel Leiderschap

T10 Ik toon ondernemerschap

moeten op basis van die kenmerken een

T11 Ik ben transparant: ik weet wat ik wil en laat anderen merken waar ze aan toe zijn

360 graden-feedbackronde uitzetten en

I1 Ik wek enthousiasme op

die ook zelf invullen.

I2 Ik toon vertrouwen in anderen

Hierbij oefenen schoolleiders met het
inzetten van leiderschapsstrategieën:

I3 Ik kan anderen moed en hoop geven
I4 Ik kan me in anderen inleven
I5 Ik ben emotioneel evenwichtig
I6 Ik geef effectieve feedback, kan die ook goed ontvangen en vraag zelf regelmatig om feedback

•

transformationeel leiderschap (T)

•

inspirerend leiderschap (I)

I8 Ik geef anderen de ruimte

•

moreel leiderschap (M)

I9 Ik help anderen om hun taak goed te verrichten

•

onderzoekend leiderschap (O)

I10 Ik heb geloof in eigen kunnen

•

gedeeld leiderschap (G)

I7 Ik stimuleer anderen tot nadenken en om zich te ontwikkelen

I11 Ik kan naar buiten treden
I12 Ik geef effectieve feedback

De basiscompetenties uit de

I13 Ik geef complimenten en toon waardering; ik heb een positieve insteek in probleemsituaties

Beroepsstandaard schoolleiders VO

M1 Ik gedraag me als een voorbeeld voor anderen

(eerste versie, 2014) zijn omgezet naar

M2 Ik werk zichtbaar vanuit morele overtuigingen

persoonlijke leiderschapskenmerken.

M3 Ik ben moedig; durf ongemakkelijke beslissingen te nemen en onwelgevallige zaken aan te kaarten
M4 Ik ben betrouwbaar in de samenwerking
M5 Ik ben zorgvuldig
M6 Ik toon doorzettingsvermogen, ook bij tegenslag of tegenwerking
O1 Ik ben gericht op onderzoek ter oplossing van problemen
O2 Ik reflecteer op eigen gedrag en kan mijn eigen aandeel zien en toegeven
O3 Ik kan goed luisteren en mijn eigen mening even parkeren
O4 Ik ben in staat tot metacommunicatie: ik kan de onderwaterlagen en het proces in de communicatie benoemen
O5 Ik kan afstand nemen van de situatie en van de primaire emoties, ook in hectische situaties (helicopterview)
O6 Ik ben erop gericht theoretische kennis te verwerven
O7 Ik kan theorieën, concepten en modellen vertalen naar de praktijk
O8 Ik ben geneigd uit te gaan van het waarnemen van de feiten alvorens mij een oordeel te vormen
O9 Ik ben mij bewust van de bril waarmee ik naar de omgeving kijk en kan daar afstand van nemen
G1 Ik kan als leider leven met de rol van ‘eerste onder gelijken’

5

De beroepsstandaard in de praktijk...

