De beroepsstandaard
in de praktijk…
met ‘Mijn beroepsreflectie’
in een managementteam
De beroepsstandaard geeft inzicht wat van schoolleiders
verwacht kan worden en kan gebruikt worden als middel om
(alleen of met elkaar) te reflecteren op je eigen leiderschap.
Tijdens een periodieke bijeenkomst voor alle schoolleiders
van Greijdanus - een scholengroep met 4 vestigingen
in Overijssel en Drenthe - is het gratis te downloaden
document ‘Mijn beroepsreflectie’ gebruikt. Hierin word je als
schoolleider gestimuleerd om vanuit een eigen praktische
(school)situatie een koppeling te maken naar de inhoud van
de beroepsstandaard, met behulp van de bekende STARRmethode. Je kunt zo gemakkelijker concrete actiepunten
formuleren om in de komende periode aan te werken.
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vinden dat je als schoolleider de taak
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van Bestuur:

mindere talenten en twijfels. Werken

“Onze bijeenkomsten zijn erg waardevol
doordat schoolleiders spreken met
collega-schoolleiders van andere
locaties. De meeste van onze teamleiders
zijn coördinerend erg sterk, maar de
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aan leiderschap is daarvoor cruciaal,
dus we besteden graag aandacht aan
(reflecteren met) de beroepsstandaard.”

VOORBEREIDING VOOR BIJEENKOMST MET SRVO
Chris van der Meulen, vestigingsdirecteur locatie Hardenberg, is een enthousiast
ambassadeur van de Beroepsstandaard schoolleiders VO en nam begin 2022 contact
op met SRVO. “Ik wilde de inhoud van de beroepsstandaard graag meer laten leven
bij onze schoolleiders. We hebben SRVO daarom uitgenodigd op één van onze
schoolleidersbijeenkomsten. Het mooiste is als het lukt om persoonlijke reflectie op
termijn te verbinden aan belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen.”
Vooraf is gesproken met Chris en bestuurder Ton Sebens over een passende invulling
van de bijeenkomst. Naast informatie over de beroepsstandaard bleek er behoefte te
zijn aan een instrument om te reflecteren, dat vervolgens in ontwikkelgesprekken een
vervolg kan krijgen. Hiervoor is gekozen om het (gratis te downloaden) document ‘Mijn
beroepsreflectie’ te gebruiken. Bestuurder Ton: “Met dit document kunnen we
het thema reflectie, voor ons een belangrijk terugkerend thema, later ook weer laten
terugkomen in 1-op-1 ontwikkelgesprekken. Mensen kunnen zo zien welke groei ze
doormaken en dat werkt stimulerend.”

GEZAMENLIJKE EN INDIVIDUELE REFLECTIE
Na een korte presentatie over de inhoud van de beroepsstandaard gingen de
schoolleiders in groepjes met elkaar in overleg over persoonlijke kwaliteiten waar zij
zichzelf sterk in vinden, om ‘good practices’ uit te kunnen wisselen. Vervolgens kozen
ze een leiderschapspraktijk uit waar zij zichzelf minder sterk in vinden en gingen
hierover met een groepje in gesprek. Bijzondere gesprekken, omdat sommigen voor
het eerst uitspraken waar hun twijfel zit in hun eigen leiderschap. Dat bleek trouwens
ook makkelijker om te doen met collega’s van een andere locatie. Bestuurder Ton
Sebens, die zelf ook meedeed aan de gespreksrondes: “Doordat je de taal van de
beroepsstandaard binnen handbereik hebt en zwart-op-wit kunt lezen wat er van
schoolleiders verwacht wordt, kom je gemakkelijker tot zelfreflectie.”

→ Wil je ook een presentatie van SRVO op jouw school?
Neem contact met ons op via het contactformulier op de website!

ENKELE INZICHTEN VAN

Een dialoog over Leidinggeven aan

SCHOOLLEIDERS NA DE

visiegestuurd werken:

GESPREKKEN MET ELKAAR

A: “Leidinggeven aan visiegestuurd

Over Sociale kwaliteiten:
“Van nature ben ik niet het type dat
erg sterk controleert en mensen op
hun vingers tikt, ik werk graag vanuit
vertrouwen. Echter, de laatste tijd
kom ik erachter dat het benoemen
van afspraken en de ander daaraan
houden juist ook vertrouwen kan
geven. Dat doe ik nu dus vaker.”
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werken is niet echt mijn ding. Ik ben
niet degene die onze visies opstelt.”
B: Maar volgens mij ben jij wel sterk in
werken volgens een duidelijke visie?"
A: “Ik kan de visie van een ander goed
praktisch ten uitvoer brengen.”
B: “Dan ben je eigenlijk ook goed
in Leidinggeven aan visiegestuurd
werken, toch?!”
A: “Hmm, ja, daar zit wel wat in!”

Over Leidinggeven aan

goed: we merken dat ouders hierdoor

visiegestuurd werken, aspect

meer begrip hebben voor de situatie

‘Vorm geven aan horizontale en

en soms zelfs mee willen helpen aan

verticale verantwoording’ en

een oplossing.”

Leidinggeven aan verbinding met
de (bredere) omgeving:

Over Leidinggeven aan de

“Al jarenlang stuurt de schoollocatie

ontwikkeling van medewerkers:

Hardenberg wekelijks een nieuwsbrief

“Ik had een docent in mijn team die

met de naam ‘Even afstemmen’

al vaker zei een bepaalde master te

naar alle ouders/verzorgers. Hierin

willen volgen, maar deze stap toch

benoemen we wat goed gaat

steeds niet maakte. We hebben hier

(successen vieren!), maar ook zeker

een kort gesprekje over gehad en mijn

de dingen waar we mee worstelen.

positieve aandacht was al genoeg om

In de coronatijd is dit natuurlijk

de ‘beren op de weg’ weg te kunnen

extra belangrijk geweest, maar deze

nemen voor hem. Hij heeft zich

communicatievorm bevalt ontzettend

daarna direct aangemeld!”

Vestigingsdirecteur Chris van der Meulen: “Het mooiste is als het lukt om
persoonlijke reflectie met de beroepsstandaard te verbinden aan de huidige
onderwijskundige ontwikkelingen van onze school”

Tot slot vulden de schoolleiders
individueel ‘Mijn beroepsreflectie in’,
bestaande uit de volgende vragen (zie ook
bijlage 1 voor het volledige document):
Benoem een voorbeeldsituatie en
kies een bijbehorende relevante
leiderschapspraktijk.
Gebruik van STARR-methode:
�

S = Situatie | Wat gebeurde er?

�

T = Taak | Wat was jouw taak?

�

A = Actie | Wat heb je concreet 		

�
�

INZICHTEN UIT ‘MIJN BEROEPSREFLECTIE’:

gezegd of gedaan?

Het document ‘Mijn beroepsreflectie’ voor schoolleiders is specifiek bedoeld voor

R = Resultaat | Wat waren

individueel gebruik, om eventueel later te kunnen bekijken in ontwikkelgesprekken

de resultaten?

met een leidinggevende. De meeste schoolleiders kozen er dan ook voor om niet te

R = Reflectie | Wat heb je geleerd over

delen welke praktijksituatie zij hadden beschreven en welke actiepunten hierbij horen.

jezelf (persoonlijke kwaliteiten)?

Eén schoolleider vertelde dat hij onlangs een docent had moeten ontslaan, wat hem

Algemene reflectie: wat neem je mee aan
ervaring en inzicht voor een volgende
situatie?

erg veel moeite kostte waardoor hij het gesprek hierover had uitgesteld. Ook in ‘Mijn
beroepsreflectie’ constateerde hij dat hij dit een volgende keer anders zou doen.
Ton Sebens en Chris van der Meulen zijn positief over de aanpak: “Reflecteren doen we
vaker, maar dit was voor het eerst met de beroepsstandaard en voor het eerst zo sterk
gericht op leiderschap. Het is dus logisch dat dat nog spannend is. Maar we gaan er
zeker mee verder in de ontwikkelgesprekken die de vestigingsdirecteuren systematisch
één-op-één voeren met alle schoolleiders.”
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BIJLAGE 1:

Mijn beroepsreflectie
In de Beroepsstandaard schoolleiders VO staan de leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten
in algemene termen beschreven. De toepassing hiervan is natuurlijk maatwerk, dus met welke
leiderschapspraktijk ga jij in jouw fase van ontwikkeling vooral aan de slag? Wat past bij de ontwikkeling
van je school? Welke stappen zet jij in je professionele ontwikkeling?
Om de beroepsstandaard meer te laten leven als handvat voor reflectie, hebben we een korte
werkvorm uitgewerkt. Die kun je individueel doen. Het resultaat kun je vervolgens in je portfolio in het
schoolleidersregister zetten en met je collega’s bespreken. Je kunt vervolgens ook over je inzichten
doorpraten met een collega-schoolleider in een reflectiegesprek, zodat je tot verdere verdieping komt.

Aan de slag
�

Lees de leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten in de Beroepsstandaard schoolleiders VO.

�

Kies er één die belangrijk is in je eigen praktijk en je professionele ontwikkeling.
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Benoem een voorbeeldsituatie die je verder wilt onderzoeken. Vul deze hieronder in:

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

Psychologische
kwaliteiten
Leidinggeven aan de
schoolontwikkeling

Sociale kwaliteiten

Leidinggeven aan de
onderwijskwaliteit
Cognitieve kwaliteiten
Leidinggeven aan verbinding
met de (bredere) omgeving
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�

Beantwoord de volgende vragen over deze situatie:

S = Situatie

Wat gebeurde er?

Situatie

Reflectie
T = Taak

Taak

STARR

Wat was jouw taak?

Resultaat
A = Actie

Wat heb je concreet gezegd of gedaan?

R = Resultaat

Wat waren de resultaten?

R = Reflectie

Wat heb je geleerd over jezelf (persoonlijke kwaliteiten)?

Actie

Wat zag je als jouw taak?

Wat ging goed?

Als je er op terug kijkt, wat zou je anders hebben gedaan?

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

Wil je met collega’s doorpraten over deze voorbeeldsituatie of andere professionele vraagstukken in relatie
tot de beroepsstandaard? Meld je dan aan voor een (online) reflectiegesprek met een collega-schoolleider,
onder professionele begeleiding van een procesbegeleider (VO-managementcoach).
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