Beroepsstandaard
als basis voor
nieuwe waardering
schoolleiderschap
De afgelopen jaren is de maatschappelijke positie van
schoolleiders in het vo steviger geworden, met onder andere
meer verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd wordt er meer vanuit
gespreid leiderschap gewerkt in schoolleidingsteams. De oude
functiebeschrijvingen voor schoolleiders volgens de Fuwasyssystematiek (2010) passen daarmee niet meer bij de actualiteit.
In de praktijk merken schoolleiders en HR dat het knelt. Ze moeten
puzzelen en pragmatisch handelen om de functiebeschrijvingen
en waardering in de verouderde systematiek te passen.
Kan dat niet anders?
Enkele schoolleiders en een hoofd P&O hebben dit vraagstuk samen verkend. Zij delen de behoefte om
vanuit een bredere visie op leiderschap naar het vak van schoolleider te kijken. De Beroepsstandaard
Schoolleiders VO, gebaseerd op leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten, biedt hiervoor een
gemeenschappelijke taal.

gaan inrichten en herwaarderen. We
merken in de praktijk dat onze directeuren
onderwijs een sterkere positie met
meer verantwoordelijkheden hebben
gekregen de afgelopen jaren. Dat past
niet meer bij de oude beschrijvingen
van functiewaardering (Fuwa) uit 2010.
We merken daarnaast dat we in de
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Verkenning van sterkere positie
en verantwoordelijkheden

moeite hebben met het vervullen van de
vacatures voor schoolleiders. Dan is het
extra belangrijk om goede, passende en

Enkele scholen hebben in januari 2022

wervende actuele profielen naar buiten te

verkend hoe dit onderwerp speelt op

brengen.

hun school en wat ze daarin van elkaar
kunnen leren. Jaap-Willem Westhoek
(hoofd P&O, Scholengroep Spinoza)
bracht het volgende vraagstuk in:
“Wij willen de managementstructuur en
de daaraan gekoppelde functies opnieuw

We willen de actualisering op een gedegen
manier, vanuit een breed gedragen
visie op leiderschap, vormgeven. De
Beroepsstandaard Schoolleiders VO zien
we daarbij als een prachtig objectief
instrument.”
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Meerdere schoolleiders herkennen wat

De dialoog over een hedendaagse

Beroepsstandaard als

Jaap-Willem Westhoek inbracht:

besturingsfilosofie en de visie op

gemeenschappelijke taal

leiderschap zou in deze tijd op elke
school gevoerd moeten worden.
Daar past vervolgens ook een nieuwe
taakomschrijving van teamleiders
bij. We hebben die omgebogen naar
‘verantwoordelijkheidsgebieden’ in plaats
van taken. De leiderschapspraktijken uit
de beroepsstandaard hebben we als basis
gebruikt.”

De herziene Beroepsstandaard
Schoolleiders VO (januari 2021) biedt
een gemeenschappelijke taal voor wat er
verwacht kan worden van schoolleiders,
van teamleider tot eindverantwoordelijk
schoolleider of manager
bedrijfsvoering. De beroepsstandaard
is ontwikkelingsgericht en geeft een
handvat om in de gehele schoolleiding
het gesprek te voeren over leiderschap

Karin Wouters (directeur onderwijs,

en verdeling van verantwoordelijkheden.

Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV))

De wens van de genoemde schoolleiders

voegt toe dat de functiewaardering uit

en het hoofd P&O is om vanuit een

2010 niet meer past bij de huidige meer

bredere visie op leiderschap de

strategische invulling van leiderschap in

functiebeschrijvingen opnieuw inhoud te

hun school:

geven. De 5 leiderschapspraktijken en 4

“We zijn in de ontwikkeling van

persoonlijke kwaliteiten bieden hiervoor

‘leerjaarcoördinatoren’ naar

een goede basis. Deze beschrijvingen

‘teamleiders’ gegaan en vervolgens naar
‘onderwijskundig strategisch leiders’.
Nu proberen we geforceerd om de functie
en waardering passend te maken in
de Fuwasys, maar liever maken we het
passend aan de praktijk op basis van de
beroepsstandaard.”

Jan van der Meij staat als kwartiermaker
en toekomstig directeur van het
nieuwe Alma College in Almelo (een
samenwerking tussen de vmbo-scholen

functieniveaus en contexten die in jouw
school of scholengroep van toepassing
zijn.

Het Noordik, Pius X College en Het

De volgende uitgangspunten delen de

Erasmus) voor de taak om een nieuwe

schoolleiders in deze verkenning:

structuur voor de gehele schoolleiding in
te richten. Ook hij baseert zich daarbij op

Denken in verantwoordelijkheden

de beroepsstandaard voor schoolleiders.

vanuit het gedachtegoed van gespreid

Hij benadrukt: “Daar hoort ook een
passende functiewaardering bij.
De huidige structuur van waardering sluit
niet aan bij de realiteit, het is nu vaak een
puzzel met toelages en andere creatieve
oplossingen om op een passende
beloning uit te komen voor schoolleiders.”
Alexander van Horssen (directeur vmbo/
mavo PrO ISK, Het Streek College in
Ede) ziet om zich heen dat veel scholen
zoekende zijn naar nieuwe vormen van
teamgericht organiseren en de plek van
de schoolleider hierin:
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kun je toespitsen op de verschillende

leiderschap
De schoolleiders willen loskomen van het
traditionele organisatorische harkmodel
en meer vanuit een netwerkgedachte
kijken naar de dynamische invulling van
leiderschap.
Het onderwijskundig leiderschap beter
positioneren en inhoud geven
Om schoolleiders minder druk vanuit de
waan van de dag en meer speelruimte te
geven, willen de scholen CLV, Het Streek
en het Alma College hen ontzorgen in
de secundaire processen. Een voorbeeld
is dat op het CLV de leerlingbegeleiding

“Het oude jasje lijkt steeds minder te

bij leerlingcoördinatoren wordt

passen. Ook op mijn eigen school is

ondergebracht omdat het voor

dit dynamische proces volop gaande.

schoolleiders (te) veel tijd vergt.
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De functiebeschrijving vanuit de

Huidige toepassingen in de praktijk

inhoud verrijken met elementen uit de

Op Het Erasmus in Almelo werkt de

beroepsstandaard

schoolleiding al naar grote tevredenheid

Ook bestuurders willen sterkere

met de integrale aanpak van het

schoolleiders die goed erkend

strategisch personeelsbeleid. Ook

De volgende stap is om het gehele

worden en hen kunnen ontlasten.

het nieuwe Alma College gaat met de

functiebouwwerk van schoolleiders

Om de functiebeschrijving extra

beroepsstandaard werken. Schoolleider

vanuit de inhoud invulling te geven,

invulling te geven, kunnen elementen

Jan van der Meij: “Voor leraren is het

in combinatie met een passende

uit de beroepsstandaard of uit

personeelsbeleid eenduidig uitgewerkt,

waardering: van teamleider tot

ontwikkelassessments toegevoegd

maar voor schoolleiders merkten we dat

eindverantwoordelijk schoolleider.

worden.

het veel minder integraal en consistent

Alexander van Horssen: “Het zou

was uitgewerkt. We hebben deze

mooi zijn als we hier als sector

ontwikkeling vanuit schoolleiders zelf in

samen in kunnen optrekken en van

gang gezet vanuit de beroepsstandaard,

elkaar kunnen leren. Dat versterkt

dat werkt heel goed. We krijgen er

uiteindelijk de positie en erkenning

als schoolleiding betere en diepere

van alle schoolleiders.”

Integrale aanpak van strategisch
personeelsbeleid met de
beroepsstandaard als basis: van het
werven van nieuwe schoolleiders
tot ontwikkelgesprekken in de
gesprekscyclus
De beroepsstandaard geeft het
hele personeelsbeleid op school
een stevige basis: de integrale
aanpak start bij de werving met een
passende functiebeschrijving en
waardering in de context van de

gesprekken door.”
CSG Het Streek in Ede heeft een

over de volgende stap!

Wil je in deze verkenningsfase
meedenken?

beschrijving van ‘de teamleider 2.0’

Heb je zelf ervaring of herken je

in conceptvorm uitgewerkt met de

het vraagstuk in je eigen school of

leiderschapspraktijken en persoonlijke

scholengroep? Mail dan naar

kwaliteiten uit de beroepsstandaard.

info@schoolleidersregistervo.nl

school. Vervolgens is het een basis
voor verdieping in ontwikkelgesprekken
en verdere professionalisering. De
functiebeschrijving komt weer terug in de
wijze van waarderen in de gesprekscyclus.

→ Ook de kaartenset van de
Beroepsstandaard schoolleiders VO
kan ondersteunend zijn tijdens de
gesprekscyclus van schoolleiders.
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Denk mee als schoolleider
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