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Vijf toepassingen van de beroepsstandaard:
In ontwikkelgesprekken, in een opleidingstraject,
met de kaartenset, met ‘Mijn beroepsreflectie’
en als basis voor functiewaarderingen.

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
Tekst: Lennart de Geus • Ontwerp: Niermala Timmers

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
2

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.”

De beroepsstandaard in de praktijk...

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
Tekst: Lennart de Geus • Ontwerp: Niermala Timmers

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!”

De beroepsstandaard in de praktijk...

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’
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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-

Tekst: Lennart de Geus en Martine Maes • Ontwerp: Niermala Timmers

DE BEROEPSSTANDAARD:
GEMEENSCHAPPELIJKE
TAAL EN EEN FRAME
VOOR BEROEPSIDENTITEIT
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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

Edith Roefs is hoofddocent en

identiteit van de schoolleiders. Volgens

lerarenopleider bij de leerroute

hoogleraar Manon Ruijters bestaat deze

Leadership in Education binnen de MEN.

identiteit uit twee delen: het persoonlijke

Ze is als docent en ontwikkelaar van

zelf en het professionele zelf. In het

onderwijs enthousiast over de vernieuwde

‘Manifest voor de beroepsidentiteit’ (2021)1

Beroepsstandaard schoolleiders VO.

roept Ruijters op tot het verder

Edith: “Als opleiding hoor je aan te sluiten

vormgeven en versterken van

bij de beroepsstandaard. We zitten nu

beroepsframes. Zij onderzocht de

midden in de ontwikkeling naar een open

vraag die veel professionals regelmatig

curriculum, een procescurriculum dat zich

tegenkomen: Hoe weet ik nu dat ik

kan ontvouwen gedurende de opleiding,

het goed doe? Wat haar opviel in het

met eigenaarschap van de studenten.

onderzoek was het ongemak dat de vraag

Dat is een complexe ontwikkeling,

opleverde, de angst om door de mand te

maar één ding is duidelijk: volgend jaar

vallen. Juist voor de ontwikkeling van een

werken we met leiderschapsrollen en

gezamenlijke beroepsidentiteit is het goed

leeruitkomsten die nauw aansluiten bij de

om met beroepsgenoten de dialoog te

1

beroepsstandaard!”

voeren over deze vraag en samen te leren.

1

Ruijters, M.C.P. (2021). Manifest voor de beroepsidentiteit: Over de achterkant van personaliseren en
flexibiliseren van beroepsopleidingen. Aeres Hogeschool Wageningen. Te downloaden via www.goodworkcompany.nl.

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

mogelijke werkvormen, maar

mens en waar wil je je in specialiseren,

geeft ook ruimte voor eigen

en in welke leiderschapspraktijken ben

invulling, zoals Edith dat ook

je al gespecialiseerd? Het eerste deel

deed: “Ik heb de kaarten uit de

van het jaar staat het persoonlijke zelf

kaartenset op tafels uitgespreid.

centraal, het tweede deel van het jaar

De studenten zijn vervolgens gaan

het professionele zelf. Het boek van

rondlopen om te kijken welke

Manon Ruijters is al goed, maar de

kaarten zij konden gebruiken in

beroepsstandaard vult dit mooi aan

hun leer- en ontwikkelproces.

met gemeenschappelijke taal. Ze weten

Ik liet ze per persoon 6 kaarten

hierdoor beter wat er van ze wordt

selecteren, zowel met aspecten

verwacht.”

van leiderschapspraktijken als

TOEPASSING KAARTENSET
BIJ STUDENTEN

persoonlijke kwaliteiten. Vervolgens
heb ik ze de vragen gesteld: Welke
kaarten geven weer wat je al in huis

Ook de kaartenset van de

hebt? En welke kaarten geven weer

Beroepsstandaard schoolleiders VO is

waar je een ontwikkeling in wilt

geïnspireerd op het gedachtegoed van

maken? Bewust heeft Edith gekozen

professionele identiteit en beroeps-

voor het rondlopen in de ruimte,

identiteit.2 De kaartenset bestaat uit

want letterlijk bewegen helpt ook

140 kaarten met de aspecten van de

bij een reflectieproces. Vervolgens

leiderschapspraktijken en de persoonlijke

werd er over de gekozen kaarten

kwaliteiten, en daarnaast dialoogkaarten

in groepjes van drie studenten met

met vragen om aan jezelf of anderen te

elkaar gesproken.

stellen.

MOOIE INZICHTEN OVER
SCHOOLLEIDERSCHAP
Edith heeft diverse mooie voorbeelden
gezien hoe de kaartenset bijdraagt aan
het gesprek over leiderschap: “Ik herinner
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
vormgeven (Zingevende kwaliteiten →
Waardengerichtheid). Dat is het mooie:
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
Meer informatie over de kaartenset en de

dynamische karakter van de kaartenset.

beroepsstandaard van SRVO? Kijk op:

“Als je iets leest is dat altijd lineair, maar
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.”

1

De beroepsstandaard in de praktijk...

2

SRVO (2021), Handleiding kaartenset Beroepsstandaard schoolleiders VO, Utrecht.

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.

Tekst: Lennart de Geus • Ontwerp: Niermala Timmers

AANLEIDING: DE VOORBEELDFUNCTIE
VAN EEN GOEDE SCHOOLLEIDER
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Greijdanus is een scholengemeenschap

stap naar bewust leiderschap is vaak

met goede resultaten en bevlogen

nog nieuw. In de maatschappij wordt

schoolleiders en docenten. De

steeds meer een beroep gedaan op

scholengemeenschap kiest ervoor

veranderkundig leiderschap, en we

om vier keer per jaar samen te

zien steeds meer hoe belangrijk de

komen met alle schoolleiders (zowel

persoon achter een schoolleider is. Hoe

eindverantwoordelijk schoolleiders

beter je jezelf kent, hoe authentieker je

als middenmanagers) van de vier

overkomt en hoe effectiever je kunt zijn

schoollocaties en de bestuurder. In

als schoolleider. Een centraal onderdeel

totaal zijn hier steeds zo’n 30 personen

van ons beleid is dan ook het stimuleren

aanwezig. Op het programma staat

van een onderzoekende houding bij onze

het bespreken van het eerdere en

leerlingen én onze medewerkers. Wij

toekomstige schoolbeleid, nieuwe

vinden dat je als schoolleider de taak

inspiratie opdoen en het uitwisselen van

hebt om daarin voorbeeldgedrag te laten

ervaringen. Ton Sebens, voorzitter College

zien: het kunnen toegeven van je talenten,

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
De beroepsstandaard in de praktijk...

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 re lectie, 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 re lectiegesprek, 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.

d
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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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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

Auteur: Martine Maes • Ontwerp: Niermala Timmers

Randstad (Leidschendam en omgeving)
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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.”

Beroepsstandaard als basis voor nieuwe waardering schoolleiderschap

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.

Beroepsstandaard als basis voor nieuwe waardering schoolleiderschap

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

Beroepsstandaard als basis voor nieuwe waardering schoolleiderschap

