De beroepsstandaard
in de praktijk…
met de kaartenset
in een opleiding voor
schoolleiders

De beroepsstandaard geeft inzicht wat van schoolleiders
verwacht kan worden, waarmee het ook houvast geeft voor
opleidingen gericht op (toekomstige) schoolleiders. In de
Master Educational Needs (MEN), leerroute Leadership in
Education van Hogeschool Windesheim, een deeltijdopleiding
voor (startende) teamleiders en adjunct-directeuren is de
kaartenset van de beroepsstandaard gebruikt.

Schoolleiders gaan in de masteropleiding
aan de slag met taken en complexe
vraagstukken in hun eigen praktijk.
De beroepsstandaard geeft met
de beschrijving van de leiderschaps-
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praktijken en persoonlijke kwaliteiten taal
en houvast aan wat er van ze verwacht
wordt. Een belangrijk onderdeel in de
masteropleiding is de ontwikkeling
en explicitering van de professionele
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onderzoek was het ongemak dat de vraag

Dat is een complexe ontwikkeling,
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Edith: “Wij willen graag dat studenten

EIGEN WERKVORM

hun professionele identiteit kunnen
expliciteren. Daar gebruiken wij de

De kaartenset bevat verschillende

beroepsstandaard bij: wie ben je als
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mens en waar wil je je in specialiseren,

geeft ook ruimte voor eigen
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deed: “Ik heb de kaarten uit de
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centraal, het tweede deel van het jaar
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het professionele zelf. Het boek van

rondlopen om te kijken welke

Manon Ruijters is al goed, maar de
beroepsstandaard vult dit mooi aan
met gemeenschappelijke taal. Ze weten

heb ik ze de vragen gesteld: Welke
kaarten geven weer wat je al in huis
hebt? En welke kaarten geven weer
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waar je een ontwikkeling in wilt
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want letterlijk bewegen helpt ook
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in groepjes van drie studenten met

met vragen om aan jezelf of anderen te
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stellen.

me dat ze specifiek de zingevende
kwaliteiten bijzonder vonden. Een
student kwam er bijvoorbeeld achter
dat hij nog niet wist vanuit welke
waarden hij zijn schoolleiderschap wilde

Waardengerichtheid). Dat is het mooie:

persoonlijke kwaliteiten. Vervolgens
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het gesprek over leiderschap: “Ik herinner

hun leer- en ontwikkelproces.

van leiderschapspraktijken als
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gezien hoe de kaartenset bijdraagt aan

vormgeven (Zingevende kwaliteiten →

selecteren, zowel met aspecten

verwacht.”

Edith heeft diverse mooie voorbeelden

kaarten zij konden gebruiken in
Ik liet ze per persoon 6 kaarten

hierdoor beter wat er van ze wordt

MOOIE INZICHTEN OVER
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door de inhoud van de beroepsstandaard
kunnen ze iets benoemen waar ze anders
niet op waren gekomen.”
Verder zag ik dat er bijzondere
verbindingen gelegd werden tussen
leiderschapspraktijken en persoonlijke
kwaliteiten. Een student koppelde
bijvoorbeeld Leidinggeven aan
verbinding met de (bredere) omgeving
aan Zingevende kwaliteiten: hij wil de
intrinsieke motivatie (aspect: Moreel
kompas) van leerlingen en medewerkers
verhogen door de omgeving meer bij
de school te betrekken. Dit bracht hem
tot een concreet plan om maandelijks
gesprekken te organiseren met groepjes

Tijdens de opleiding gebruikte Edith

leerlingen en die resultaten te delen met

de kaartenset aan het begin van het

diverse stakeholders uit de omgeving.”

schooljaar. Ze is enthousiast over het
dynamische karakter van de kaartenset.

Meer informatie over de kaartenset en de

“Als je iets leest is dat altijd lineair, maar

beroepsstandaard van SRVO? Kijk op:

met de kaartenset kun je niet-lineair, in

www.schoolleidersregistervo.nl/

dit geval visueel, aan de slag. Ook je

onderwerpen/beroepsstandaard!

verbeelding en gevoelens worden dus
aangesproken. De studenten zagen
soms verbanden tussen kaarten die ik
zelf niet zou noemen, dat vond ik een
interessant effect. Eerder gebruikten we
competenties en indicatoren voor goed
schoolleiderschap, maar we merkten dat
studenten dan gingen ‘leren voor de toets’,
zonder echt op zichzelf te reflecteren. De
kaartenset zorgt ervoor dat de studenten
juist de diepte in kunnen gaan: ze komen
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op verhalen uit hun eigen praktijk.”
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