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Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar

bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar

in ‘De Staat van het Onderwijs’. Twee jaar geleden is daar-

aan ‘De Staat van de Leerling’ toegevoegd en sinds vorig jaar

is er ‘De Staat van de Leraar’, een onderwijsverslag voor en

door leraren. Dit jaar wordt voor het eerst ‘De Staat van de

Schoolleider’ gepubliceerd: een verslag dat specifiek ingaat

op de schoolleider in het primair, speciaal en voortgezet

onderwijs.

‘De Staat van de Schoolleider’ is tot stand gekomen in samen-

werking met schoolleiders. Het verslag schetst een beeld van

de schoolleider anno 2016 aan de hand van enkele kengetal-

len en enquêtes onder schoolleiders. Ingegaan wordt onder

andere op competenties, professionele ontwikkeling, perso-

neelsbeleid en de verhouding met de bestuurder. Maar vooral

ook komen schoolleiders zelf aan het woord!

Zelfbewust
De schoolleider is zichzelf geleidelijk aan het positioneren

binnen de context van de schoolorganisatie waarin hij of zij

werkzaam is. Schoolleiders zijn zich ervan bewust dat hun rol

essentieel is voor de ontwikkeling en het functioneren van hun

school. De schoolleider anno 2016 lijkt meer te ervaren dat

het schoolleiderschap een vak is dat specifieke competenties

vergt en waarin je je verder moet ontwikkelen. U kunt lezen in

dit schoolleidersverslag dat het overgrote deel van de school-

leiders in het primair onderwijs aangeeft in voldoende mate te

beschikken over de benodigde competenties. Desalniettemin

willen schoolleiders zich verder professionaliseren om hun vak

nog beter uit te oefenen.

Jasper Diele, directeur onderwijsgemeenschap Het WEB:

“De schoolleider in positie is een professioneel
verbinder. Hij is verbonden met zijn bestuur en krijgt
en verdient vertrouwen en autonomie. Hij verbindt,
samen met zijn team, visie aan duurzame en krachtige
schoolontwikkeling. Hij zoekt ontwikkelingsgericht de
verbinding met de directe omgeving van de school én
de vakinhoudelijke omgeving in het land en de wereld.
De schoolleider in positie verbindt kansen aan onderwijs
en kinderen!”

Dat het schoolleiderschap een vak is en ertoe doet, lijkt steeds

meer het centrale credo te zijn. De wijze waarop de school-

leider hiermee bezig is, lijkt echter nog diffuus en kan op

verschillende manieren worden aangevlogen. Bijvoorbeeld

vanuit de thema’s: ‘wat maakt iemand tot een echte school-

leider’, ‘professionalisering’, ‘ontwikkeling van beginnend

schoolleider tot ervaren schoolleider’, ‘de schoolleider als

people manager’ en/of ‘de relatie tussen schoolleider en

bestuur’. In dit verslag geven enkele schoolleiders in een essay

hun visie op de staat van het schoolleiderschap aan de hand

van één van deze vijf thema’s.

Kwaliteit
De schoolleider is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs

op een school. In het primair onderwijs, het speciaal onderwijs

en het voortgezet onderwijs zijn recent diverse maatregelen

getroffen ter bevordering van de kwaliteit van de schoolleider.

Zo zijn er in het primair onderwijs de gecertificeerde oplei-

dingen voor schoolleiders en het Schoolleidersregister PO

gekomen. Ook het voortgezet onderwijs kent zeer recent,

sinds maart 2016, het Schoolleidersregister. Daarnaast is er de

Beroepsstandaard Schoolleiders VO, waarin onder andere staat

welke competenties en bekwaamheden je mag verwachten

van een schoolleider.

INLEIDING

De Staat van de
Schoolleider 2016:
de schoolleider in positie

PO |  VO
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Het zijn de schoolleiders zelf die gezorgd hebben voor de

totstandkoming van de beroepsstandaard. Het zijn de school-

leiders zelf die zich inzetten voor de verdere ontwikkeling van

het schoolleidersregister. U kunt verderop lezen dat schoollei-

ders zichzelf steeds meer zien als een beroepsgroep die zelf

initiatieven moet nemen, zowel om de kwaliteit van het vak te

verhogen als om als beroepsgroep gezien te worden.

Judith Sliedregt, directeur Adalbert Basisschool:

“De schoolleider van 2016 werkt ernaartoe om de school
van nu te leiden naar de school van 2032 waar de leerling
eigenaarschap over zijn eigen leren gegeven wordt; waar
resultaatgericht gewerkt wordt in een professionele
organisatie en waar mensen hun verantwoordelijkheid
nemen; waar gewerkt wordt aan educatief leiderschap:
sterke betrokkenheid van ouders en de directe omgeving
van school.”

Heft in handen
Het schoolleiderschap anno 2016 gaat verder dan het op orde

hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat ook

om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere

professionalisering van je docenten, je teams. Het gaat boven-

dien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en

deze met visie vertalen naar je onderwijs- en schoolontwikkeling.

Schoolleiders komen meer en meer voor zichzelf op als

beroepsgroep en vinden dat de beroepsgroep zichzelf verder

moet versterken. De schoolleider anno 2016 lijkt een school-

leider in positie die ervaart dat hij of zij steeds meer zelf het heft

in handen wil en moet nemen.

Arend Smit, rector bij het Corlaer College:

“De Staat van de Schoolleider in 2016; de schoolleider
in positie? Dat is de schoolleider die de regie neemt. Dat is
de beroepsgroep van schoolleiders die het belangrijk
vindt om te laten zien dat wij schoolleiders het vertrouwen
waard zijn in het aansturen van het primaire proces.”

Wij hopen dat u met belangstelling en herkenning deze eerste

uitgave van de Staat van de Schoolleider zult lezen.

Primair & speciaal onderwijs

• In 2013 bestond 6% van alle werknemers in het PO uit

directiepersoneel.

• Hiervan bestond 40% uit vrouwen en 60% uit mannen.

• De gemiddelde leeftijd van het leidinggevend personeel

in het PO was in 2013: 52 jaar1.

Voortgezet onderwijs

• In 2014 waren 104.700 mensen werkzaam in het VO,

waarvan 3% bestond uit management/directie (geen

bestuurders).

• De verhouding man/vrouw binnen deze groep was

71% man tegenover 29% vrouw.

• De gemiddelde leeftijd van leidinggevend personeel

in het VO was in 2014: 54 jaar2.

1 Bron: Onderwijsatlas primair onderwijs, 2015

2 Bron: Stamos, 2016.
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Primair onderwijs

De schoolleider maakt het verschil, constateert de

inspectie in ‘De staat van het onderwijs 2013/2014’.

De kwaliteit van de schoolleider is een belangrijke

factor in de kwaliteit van het onderwijs op een

school. Hoe beter de schoolleider, hoe beter de

kwaliteit van de lessen. De rol van schoolleider is

dus van vitaal belang.

De afgelopen periode zijn er diverse maatregelen en ini-

tiatieven geweest ter versterking van de kwaliteit van de

schoolleider. Iedere school heeft een schoolleider die verant-

woordelijk is voor de leidinggevende taken en beschikt over

de bevoegdheden die daar bij horen. Dit is ook de leidingge-

vende die – namens de werkgever – de functionerings- en

beoordelingsgesprekken voert. Het van kracht worden van

het Schoolleidersregister PO sinds januari 2013 en de komst

van gecertificeerde opleidingen voor schoolleiders dragen

eveneens bij aan het versterken van de kwaliteit van de school-

leider. En de 40-urige werkweek, die ook voor de schoolleider

is ingevoerd. Met al deze in gang gezette ontwikkelingen: hoe

is de staat van de schoolleider nu?

INLEIDINGPO

SCHOOLLEIDER PO _ INLEIDING
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AVS-onderzoek 2016

Schoolleiders zijn ervan doordrongen dat hun kwaliteit

essentieel is voor de de kwaliteit van het onderwijs. Ze vin-

den professionaliseren en bijblijven in hun vak belangrijk.

88 procent van de schoolleiders vindt het zinvol als er een

schoolleidersbeurs komt. 83 procent geeft aan zich te heb-

ben ingeschreven bij het Schoolleidersregister PO, met het

doel zich te registreren. Dit blijkt uit de antwoorden van

569 schoolleiders in het primair onderwijs op een vragenlijst

van de Algemene Vereniging Schoolleiders begin 2016.

90 procent van de basisschoolleiders heeft de pabo gedaan,

in het speciaal onderwijs is dit 80 procent. 97 procent van de

respondenten geeft aan te beschikken over de basiscompe-

tenties visiegestuurd werken, het realiseren van een coherente

organisatie ten behoeve van het primaire proces en in relatie

staan tot de omgeving; 93 procent beheerst in voldoende tot

hoge mate de competentie hogere orde denken, analyseren

en probleem oplossen.

Op 93 procent van de scholen is met de leraren afgesproken

waar een goede les aan moet voldoen. Op vrijwel alle scho-

len vinden tenminste één keer per jaar lesobservaties plaats.

36 procent van de lesobservaties gebeurt door de schoolleider.

Tweederde van de schoolleiders schrijft zelf het (meerjaren)

schoolplan, 88 procent werkt daarnaast met jaarplannen.

95 procent heeft de ambities uit het jaarplan 2014/2015 gere-

aliseerd, 91 procent van de respondenten is tevreden over de

resultaten van hun school.

Werkdruk
Meer dan de helft van de schoolleiders ervaart een (te) hoge

werkdruk. Het toepassen van wet- en regelgeving, de uitvoe-

ring van de cao en overleg over Passend onderwijs komen ze

te weinig aan toe, kost te veel tijd en is werkdrukverhogend.

Overleg met partners van Integrale Kindcentra blijkt juist niet

belastend, driekwart van de schoolleiders komt hier goed

aan toe.

Tien procent van de respondenten geeft leiding aan een

eenpitter. Bijna een kwart van de scholen heeft een bestuur

bestaande uit vrijwilligers, de rest een professioneel bestuur.

SAMENVATTINGPO
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LEERLINGEN

3.054.419
BASISSCHOLEN

6.549

GEMIDDELDE
SCHOOLGROOTTE BAO

223
LEERLINGEN

BESTUREN

1.115

SBAO-SCHOLEN

288

GEMIDDELDE
SCHOOLGROOTTE SBAO

128
LEERLINGEN

OVERIG
PERSONEEL

19.800 fte

(V)SO-SCHOLEN

319

GEMIDDELDE
SCHOOLGROOTTE (V)SO

222
LEERLINGEN

40%
VROUWELIJKE

SCHOOLLEIDERS

BESTUREN EENPITTER

44% 

DIRECTIE

9.300 fte 

NEVENVESTIGINGEN

158

ONDERWIJSGEVEND PERSONEEL

93.200 fte

Sectorgegevens
PO, SBAO en (V)SO
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Competenties

FEITEN & CIJFERS

Van de vijf generieke basiscompetenties waaraan de schoolleider

moet voldoen, is de competentie die het meest voor verbetering

in aanmerking komt het ‘hogere orde denken’. Schoolleiders in

het basisonderwijs en het speciaal onderwijs zijn vooral goed in

het opbouwen van vertrouwen, betrouwbaar en geloofwaardig

handelen en het bevorderen van professionalisering van leraren.

Ook hebben ze voldoende kijk op wat er in de school en de

bredere omgeving van de school gebeurt. De meeste moeite

hebben ze met anticiperen op risico’s en dilemma’s, complexe

problemen oplossen en interne of externe gegevens gebruiken

bij het verbeteren van de school. Dit zijn allemaal aspecten

van de competentie hogere orde-denken en elementen van

onderzoeksmatig leidinggeven. (Onderzoeksrapport van

de inspectie ‘De kwaliteit van de schoolleider’, 2014). Een

wetenschappelijk verantwoorde vergelijking is niet mogelijk, maar

het gros van de AVS-respondenten geeft aan in voldoende en in

hoge mate te beschikken over de vijf competenties, waaronder

het hogere orde denken.

Gegevens in grafieken zijn uit onderzoek AVS, 2016.

97 procent geeft aan te beschikken over

de basiscompetenties visiegestuurd

werken.

Visiegestuurd werken

Realiseren van een coherente

organisatie ten behoeve van het

primaire proces, vormgeven aan

organisatiekenmerken vanuit een

onderwijskundige gerichtheid

Hogere orde denken, analyseren

en probleemoplossen

97 procent geeft aan een coherente

organisatie ten behoeve van het primaire

proces te realiseren.

93 procent geeft aan te beschikken over

de competentie hogere orde denken,

analyseren en probleemoplossen.

13%

51%

33%

0%
3%

54%

33%

10%

0%
3%

42%

7%

0%15%

36%

In zeer hoge mate

In hoge mate

In voldoende mate

Enigszins

Nauwelijks

PO
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Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking,

leren en onderzoeken op alle niveaus

In relatie staan tot

de omgeving

94 procent geeft aan te beschikken over ’hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking,

leren en onderzoeken’. In het speciaal onderwijs is dit 81 procent.

97 procent geeft aan in voldoende mate in

relatie te staan tot de omgeving.

15%

53%

29%

0%
3%

‘Ik geloof dat een schoolleider steeds een stapje verder moet zijn dan overige teamleden.
Nu er beurzen zijn voor leraren voor WO en/of promotie, is het raar dat schoolleiders achterblijven
i.v.m. hoge kosten. Mijn opleiding aan de Universiteit van Maastricht bijvoorbeeld (wetenschappelijke
innovatie in onderwijs), betaal ik dus zelf (17.400 euro voor 2 jaar).’

0%

(V)SOBAO

45%

44%

44%

30%

17%

2%

7%6% 5%
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Sturen op kwaliteit

De meeste schoolleiders zetten zich in om

de kwaliteit van het onderwijsleerproces

te verbeteren. Ze observeren hun leraren

in de groep en bespreken die observaties

ook met hen, al gebeurt dat niet altijd in de

vorm van feedback volgens een afgespro-

ken protocol. Een op de vijf schoolleiders

evalueert de resultaten niet jaarlijks en een

op de drie evalueert het onderwijsleer-

proces niet jaarlijks. Dit onderstreept

dat schoolleiders niet vanzelfsprekend

beschikbare gegevens gebruiken voor

verdere schoolontwikkeling. (‘Kwaliteit van

de schoolleider’, 2014) De respondenten

van de AVS geven aan dat op 96 procent

van de scholen jaarlijks lesobservaties

plaatsvinden, 36 procent gebeurt door de

schoolleider.

Gegevens in grafieken zijn uit onderzoek

AVS, 2016.

93 procent van de scholen heeft met de leraren afgesproken

waar een goede les aan moet voldoen.

Heeft uw school met de leraren afgesproken

waaraan een ‘goede’ les moet voldoen?

Vinden er op uw school tenminste één keer

per jaar lesobservaties plaats?

Op 96 procent van de scholen vindt jaarlijks lesobservaties plaats.

Ja, dat is zowel mondeling afgesproken,
als schriftelijk vastgelegd

Ja, dat is schriftelijk vastgelegd

Ja, dat is mondeling afgesproken

Nee, dat is niet expliciet afgesproken
69%

11%

13%

7%

Ja, bij alle leraren

Ja, maar niet bij
alle leraren

Nee
96%

4%

FEITEN & CIJFERSPO
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Als niet alle leraren worden geobserveerd, welke dan vooral wel?

Door wie worden de lessen geobserveerd?

Schoolleiders die aangeven niet bij alle leraren één keer per jaar lesobservaties te doen,

doen dit vooral als leraren daar zelf om vragen, ter voorbereiding op functionerings- en

beoordelingsgesprek en bij leraren met wie er problemen in de les zijn.

37 procent van de lesobservaties gebeurt door de schoolleider.

Nieuwe leraren op onze school

Leraren, ter voorbereiding op het functioneringsgesprek

Leraren die daar zelf om vragen

Leraren bij wie er problemen in de lessen zijn

Leraren, ter voorbereiding op het beoordelingsgesprek

Leraren die lage resultaten behalen

Anders

17 %

5 %

10 %

13 %

17 %

17 %

21 %

IB’er

Door externe partijen (bijvoorbeeld een collega-school
of een pedagogisch-didactisch centrum)

Door de schoolleider(s) die eindverantwoordelijk
is/zijn voor de school

Door de schoolleider(s) die de direct-leidinggevende
van de leraren is (zijn)

Door collega’s uit een andere bouw

Door collega’s uit dezelfde bouw

Anders

28%

26%13%

11%

11%

8%

3 %
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Wordt bij alle lesobservaties een observatiewijzer (kijkwijzer) gebruikt?

Krijgen leraren na een geobserveerde les feedback over de kwaliteit van de les?

In 70 procent van de lesobservaties wordt een kijkwijzer gebruikt.

Vrijwel altijd krijgen leraren feedback over

de kwaliteit van de les. ‘Kwaliteit van de

schoolleider’, 2014: Schoolleiders kunnen

leraren actiever aanspreken op hun kwaliteit

en de resultaten die ze met hun leerlingen

behalen.

Ook kunnen schoolleiders een nadrukkelijker

appèl doen op de specifieke expertise van

hun teamleden (Rapport ‘Een passende

leeromgeving in de basisschool’, Welten-

instituut, 2016). Hierbij is het belangrijk om

transformatief leiderschap te ontwikkelen.

Dit om in toenemende mate van gedeeld

leiderschap naar gespreid leiderschap te

komen.

Ja

Nee

Niet van toepassing70%

29%

1%

Nee

Ja

99%

1%

’Er wordt veel goed werk
verricht, maar dit is niet altijd uit
te drukken in een percentage
of cijfer. De bereidheid en
de ambitie is hoog en wordt
duidelijk door een groot aantal
teamleden gedragen. Anderen
hebben soms wat meer tijd
nodig, maar zullen absoluut
ook met de ontwikkelingen
mee moeten’
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Bewaken van de kwaliteit

Hoe beter de schoolleider, hoe beter de leraren lesgeven.

De kwaliteit van de schoolleider doet er dus toe. Voor het ver-

beteren van het onderwijs is het verbeteren van de kwaliteit

van de schoolleider een goed aangrijpingspunt. (‘Kwaliteit van

de schoolleider’, 2014) . De afgelopen periode zijn er diverse

maatregelen en initiatieven geweest ter versterking van de

kwaliteit van de schoolleider: iedere school een schoollei-

der die verantwoordelijk is voor de leidinggevende taken en

beschikt over de bevoegdheden die daar bij horen, het van

kracht worden van het Schoolleidersregister PO sinds januari

2013 en de certificering van opleidingen voor schoolleiders.

Daarnaast de functie van directeur Integraal Kindcentrum,

de invoering van de 40-urige werkweek en het inrichten van

Passend onderwijs.

Gegevens in grafieken zijn uit onderzoek AVS, 2016.

96 procent van de schoolleiders heeft invloed op de professionaliseringsactiviteiten die de leraren volgen. 2014: Schoolleiders zijn

vooral goed in het bevorderen van het professionaliseren van leraren.

Hoe groot is de invloed van de onderstaande personen op de professionaliseringsactiviteiten die leraren volgen?

Worden de professionaliseringsactiviteiten op uw

school geëvalueerd op hun effectiviteit?

Op tweederde van de scholen worden de

professionaliseringsactiviteiten geëvalueerd op hun effectiviteit.

Ja

Nee

68%

32%

0

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Van de individuele leraren zelf

Van de vaksectie en/of het lerarenteam

Van de afdelingsleiding

Van mijzelf als schoolleider

GROTE INVLOEDREDELIJK
WAT INVLOED

KLEINE
INVLOED

GEEN INVLOED

0 %

49%

33%

41%
43%

47%

12%
15%

50%

8%

25%

19%

3%

18%

36%

0%

Hoe groot is de invloed van de onderstaande personen
op de professionaliseringsactiviteiten die leraren volgen?

FEITEN & CIJFERSPO
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Op basis van welke criteria wordt de keuze voor een professionaliseringsactiviteit bepaald?

Houdt u voor de leraren een actueel dossier bij waarin hun

bekwaamheden/competenties worden bijgehouden?

92 procent houdt voor de leraren een actueel dossier bij waarin hun bekwaamheden/competenties worden

bijgehouden. Echter, bij ruim de helft is dit nog in ontwikkeling. In het speciaal onderwijs houdt 96 procent een

dossier bij waarvan de helft nog in ontwikkeling is.

Nee

Ja, maar dit is nog
in ontwikkeling

Ja

(V)SOBAO

46% 50%

4%

37%

8%

55%

Het initiatief van een leraar (of een groepje leraren)
om een vernieuwings-/verbeteringsproject op school te starten

De uitkomsten van lesobservaties

De toets- en examenresultaten

De resultaten van leerlingenenquêtes

De invoering van een nieuw onderwijsconcept

De ambitie van een individuele leraar om zichzelf te ontwikkelen

Beschikbaarheid van het scholings-/professionaliseringsbudget

Anders

25%

19%

18%

15%

11%

6%

3% 3%
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Typering van schoolleiders

De overheid benoemt de schoolleider als ‘cruciaal voor de

onderwijskwaliteit’ en zet al enkele jaren in op extra scholing

en begeleiding voor de beroepsgroep en voor registratie in

het schoolleidersregister. Verschillende opleidingen bieden

een gecertificeerde scholing aan voor schoolleiders in het

basisonderwijs, die is opgebouwd rond de generieke basis-

competenties. Hogere orde denken en de thematiek rond

onderzoeksmatig leidinggeven zitten in het curriculum. In het

basisonderwijs bestaat overeenstemming over de noodzaak dat

schoolleiders de vijf competenties bezitten. Dat heeft ook geleid

tot de afspraak dat schoolleiders in het basisonderwijs voor (her)

registratie in het register een gecertificeerde schoolleiders-

scholing hebben gevolgd of een positief verlopen assessment

hebben doorstaan. (‘Kwalitet van de schoolleider’, 2014)

Maart 2016 staan 7.391 schoolleiders ingeschreven in het

Schoolleidersregister PO met als doel zich uiteindelijk te

registeren. Inmiddels zijn er al 3.170 schoolleiders officieel

geregistreerd als Register Directeur Onderwijs en 473 als

Register Adjunct-directeur Onderwijs. Zo’n 85 schoolleiders

hebben registratie aangevraagd, deze zijn nog in beoordeling.

Vanaf 2018 is registratie voor alle schoolleiders verplicht.

Gegevens in grafieken zijn uit onderzoek AVS, 2016.

Mannelijke en vrouwelijke schoolleiders

Er zijn meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten.

90 procent van de basisschoolleiders heeft pabo gedaan. In het speciaal onderwijs is dit 80 procent; 6 procent heeft een

tweedegraads lerarenopleiding en 7 procent een eerstegraads.

4% 3%
3%

6%
7%

7% PABO

2e graads lerarenopleiding

1e graads lerarenopleiding

Nee, ik heb geen lerarenopleiding
afgerond

(V)SOBAO

90% 80%

Man

Vrouw
48% 52%

Welke lerarenopleiding heeft u afgerond?

FEITEN & CIJFERSPO
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Vindt u het zinvol als er een schoolleidersbeurs wordt ingesteld?

88 procent vindt het zinvol als er een schoolleidersbeurs komt.

Veel schoolleiders geven aan de beurs te willen inzetten voor een

masteropleiding, scholing voor de registratie en scholing op het

gebied van financiën en goed personeelsbeleid. Schoolleiders

geven ook aan het geld te willen gebruiken voor een opleiding

tot directeur Integraal Kindcentrum, permanente ontwikkeling en

nascholing.

Ja

Nee

(V)SOBAO

74%

26%17%

83%

Ja

Nee

88%

12%

Bent u ingeschreven bij het schoolleidersregister?

83 procent geeft aan te zijn ingeschreven bij het Schoolleidersregister PO. In het speciaal onderwijs is dit 74 procent.

‘Ook een schoolleider moet
zich blijven ontwikkelen.
Dit kost geld. In de meeste
gevallen schiet de schoolleider
erbij in en gaat het geld naar
het team. Ik zou de beurs in
willen zetten op het onderwerp
het nieuwe leren.Ook ben ik
geïnteresseerd in de 50 weken
school. Deze manier van
onderwijs vergt een ander
manier van leiding geven.
Hier wil ik mij ook verder in
ontwikkelen.’

‘Ik zou de beurs in willen
zetten voor het vergroten
van vaardigheden bij
directeuren op het gebied
van verandermanagement,
kwaliteitssturing en financiën’

Typering van schoolleiders
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Complexiteit
en werkbeleving

Er zijn nauwelijks kenmerken van het bestuur, de school of de

schoolleider zelf, die samenhangen met de kwaliteit van de

schoolleider. Het enige kenmerk dat significant samenhangt met die

kwaliteit is de sekse van de schoolleider. Vrouwelijke schoolleiders

zijn vaker bovengemiddeld goed (37%) dan mannelijke (22%).

(‘Kwaliteit van de Schoolleider’, 2014)

Gegevens in grafieken zijn uit onderzoek AVS, 2016.

Nauwelijks

Acceptabel

Hoog

Te hoog

(V)SOBAO

44%

24%

30%

2%

38%

40%

19%
3%

Nauwelijks

Acceptabel

Hoog

Te hoog

(V)SOBAO

44%

24%

30%

2%

38%

40%

19%
3%

Nauwelijks

Acceptabel

Hoog

Te hoog

(V)SOBAO

44%

24%

30%

2%

38%

40%

19%
3%

Meer dan de helft van de schoolleiders in het basisonderwijs ervaart

een (te) hoge werkdruk; in het speciaal onderwijs is dat 68 procent.

Ervaart u veel werkdruk?

‘Helaas zijn naast vele verbeterpunten door
het stapelen van wet- en regelgeving (Passend
onderwijs, wet werk en zekerheid, actieplan
sociale veiligheid, hoge werkdruk) zoveel zaken
die tussendoor op de scholen afkomen, dat het
jaarlijks lastig is om onze eigen gestelde doelen te
bereiken. De staatssecretaris gaat maar door met
nieuwe plannen uit de kast trekken. Basaal komen
leraren in het primair onderwijs niet toe aan hun
primaire taak door te veel administratie en te
hoge verwachtingen en eisen van ouders. In alle
scholen ondersteuning van onderwijsassistenten
zou de administratieve last voor leraren enorm
kunnen verlichten en Passend onderwijs
realiseerbaar maken. De vakleerkracht gym
mag er komen, maar niet ten koste van de
groepsgrootte. Het wordt tijd voor subsidies
vanuit het bedrijfsleven voor onderwijs, dan
kunnen we een enorme kwaliteitsslag maken!
En is er ook eens budget voor ict.’

FEITEN & CIJFERSPO
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64 procent geeft aan dat uitvoeren van wet- en regelgeving te veel tijd kost en leidt tot hoge werkdruk.

Dat geldt ook voor het toepassen van de cao.

Hoeveel uur per week besteedt u gemiddeld ongeveer aan onderstaande taken?

0 UUR 0-2 UUR 2-4 UUR 4-6 UUR 6-8 UUR > 8 UUR

Overleg met leerkrachten, IB etc. 0% 12% 29% 26% 16% 17%

Contact met leerlingen (anders dan
voor de klas)

3% 66% 22% 7% 2% 1%

Overleg met MR, ouders 0% 51% 37% 9% 1% 1%

Overleg met bestuur 6% 64% 23% 5% 1% 1%

Overleg met directie, MT etc. 4% 37% 37% 17% 3% 2%

Toepassen/uitvoeren wet- en regel-
geving algemeen

3% 49% 33% 12% 5% 1%

Toepassen/uitvoeren bestuurlijke
kaders

5% 46% 29% 13% 5% 1%

Toepassen/uitvoeren CAO 3% 55% 26% 11% 3% 2%

Overleg passend onderwijs/
zorgstructuur

2% 46% 36% 11% 4% 1%

Overleg IKC-partners (indien van
toepassing)

47% 40% 10% 3% 0% 0%

Overleg overige educatieve partners 11% 69% 16% 3% 0% 0%

Overleg andere schoolleiders 3% 60% 30% 6% 1% 0%

Ander overleg, andere taken 3% 15% 20% 21% 14% 29%

Bent u tevreden met deze tijdsbesteding?

Kom ik ruim
voldoende aan

toe

Is geheel
passend

Kost te veel tijd Kom ik
onvoldoende

aan toe

Draagt bij aan
hoge werkdruk

Overleg met leerkrachten, IB etc. 13% 27% 4% 53% 4%

Contact met leerlingen (anders dan
voor de klas)

14% 38% 4% 43% 2%

Overleg met MR, ouders 18% 56% 8% 9% 9%

Overleg met bestuur 16% 56% 12% 8% 9%

Overleg met directie, MT etc. 16% 52% 6% 22% 3%

Toepassen/uitvoeren wet- en regel-
geving algemeen

11% 24% 31% 10% 24%

Toepassen/uitvoeren bestuurlijke
kaders

11% 33% 28% 10% 18%

Toepassen/uitvoeren CAO 9% 25% 29% 11% 26%

Overleg passend onderwijs/
zorgstructuur

12% 35% 17% 22% 15%

Overleg IKC-partners (indien van
toepassing)

29% 44% 7% 18% 2%

Overleg overige educatieve partners 17% 49% 9% 22% 2%

Overleg andere schoolleiders 12% 51% 5% 30% 1%

Ander overleg, andere taken 8% 23% 22% 18% 29%

Complexiteit
en werkbeleving
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Bestuurlijk handelen
en schoolleiders
Besturen stellen eisen aan hun schoolleiders, hebben

ambities en voeren functioneringsgesprekken. Ze maken

in mindere mate werk van managementcontracten met

schoolleiders, en persoonlijke ontwikkelingsplannen

zijn voor schoolleiders nog niet altijd vanzelfsprekend.

Hun kennis van het functioneren van de schoolleider

is vrij beperkt. Naarmate besturen de kwaliteit van de

scholen beter bewaken, is de kwaliteit van de school-

leiders hoger. Voor het verbeteren van die kwaliteit is

de inzet van bestuurders van belang. Besturen moeten

professionalisering van schoolleiders serieus nemen en

ze moeten het ook mogelijk maken dát schoolleiders

zich professionaliseren. Het is hun taak om financiën

beschikbaar te stellen en faciliteiten te bieden voor ver-

dere scholing. (‘Kwaliteit van de schoolleider’, 2014)

Gegevens in grafieken zijn uit onderzoek AVS, 2016.

Eenpitter

< dan 5 scholen

5–12 scholen

> 12 scholen

(V)SOBAO

30%

48%

13%

9%

4%

27%

59%

10%

Een vrijwilligersbestuur met een gemandateerde leidinggevende
benoemd in een directiefunctie (bijvoorbeeld algemeen directeur)

Een professioneel bestuurder benoemd in een bestuursfunctie
(statutair bestuurder)

Een professioneel bestuurder benoemd in een bestuursfunctie
met één of meer algemeen directeuren

Een professioneel bestuur met meerdere bestuurders benoemd
in een bestuursfunctie

(V)SOBAO

41%
36%

20%

15%
23% 24%29%

12%

10 procent van de respondenten geeft leiding aan een eenpitter; 59 procent valt met meer dan 12

scholen onder een bestuur. In het speciaal onderwijs is dit 48 procent.

Een kwart heeft een vrijwilligersbestuur, in het speciaal onderwijs is dit

15 procent.

Mijn school maakt deel uit van een bestuur

Ons schoolbestuur bestaat uit

FEITEN & CIJFERSPO
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Verantwoordelijkheid voor

het personeelsbeleid

Verantwoordelijkheid voor

het financieel beleid

Verantwoordelijkheid voor

het professionaliseringsbeleid

Verantwoording achteraf

(jaarverslag)

Rol en taakverdeling tussen bestuur en schoolleiding

Verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid

Vooral taak van de school

Hoofdlijn bestuur, school vult in

Vooral taak van het bestuur

55%

6%

39%

Welke van onderstaande stellingen over de onderwijsambities past het best bij uw school?

Onze school heeft (nog) geen ambities geformuleerd
over wat we met het onderwijs willen bereiken

De ambities zijn vooral tot stand gekomen op het initiatief
van de leraren(teams)

De leraren hebben eerst de gelegenheid gekregen
om hun meningen te geven, waarna het bestuur/de schoolleiding
de ambities heeft vastgelegd

Het bestuur/de schoolleiding heeft de ambities opgesteld,
en de leraren hebben daarna de gelegenheid gekregen
om hun mening te geven

De leraren zijn geïnformeerd door het bestuur/de schoolleiding
over de ambities van de school

Anders

(V)SOBAO

40%40%

21%26%

22%

17%

14%

5%
4% 4%3% 4%

‘Een goed werkend bestuur is heel
prettig en ondersteunend voor de
scholen. Het zoeken naar een goede
balans in verantwoordelijkheden blijft in
de praktijk een lastige, vooral als je het
over professionalisering hebt. Voorbeeld
is financieel beleid: bestuur regelt op
hoofdlijnen en dan mag de school gaan
schuiven met middelen. Dit werkt niet
altijd daar je vanuit je visie/strategie andere
keuzes zou willen maken en dus meer
middelen zou willen inzetten.’

16%

4%

80%

55%

6%

39%

67%

12%

21%

18%

2%

80%

Bestuurlijk handelen
en schoolleiders

Een kwart heeft een vrijwilligersbestuur, in het speciaal onderwijs is dit

15 procent.
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Geheel

Ik werk niet met
een schoolplan

Nee/gedeetelijk
38%

48%

0% 0%

62% 52%

(V)SOBAO

Schrijft u zelf het (meerjaren) schoolplan van uw school?

Tweederde schrijft zelf het (meerjaren)schoolplan. In het speciaal onderwijs de helft.

‘Het kan altijd beter en daar streven we
dan ook naar. Het Jaarplan is een afgeleide
van het Schoolplan. Daarin moet je soms
doelen bijstellen. Het is voor mij en mijn
team een werkdocument. Je moet de
doelen zo stellen dat ze ook haalbaar
zijn voor het team. Maar het moet ook
uitdagend zijn. Ik krijg veel ondersteuning
van mijn onderwijskundig manager bij het
verwezenlijken van de gestelde doelen.
Een heel mooie ontwikkeling is dat.’

‘Ik heb een ondernemende, ambitieuze
school, die en de lat hoog legt en geleerd
heeft om reële en haalbare doelen te
formuleren.’
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Geheel

Gedeeltelijk

Nee

10%

2%
88%

Geheel

In hoge mate

In voldoende
mate

Enigszins

Nauwelijks42%

0%

54%

2%
2%

Geheel

In hoge mate

In voldoende
mate

Enigszins

Nauwelijks42%

4%

50%

3%
1%

Geheel

In hoge mate

In voldoende
mate

Enigszins

Nauwelijks
52%

9%

36%

3%
0%

Werkt u daarnaast met jaarplannen? In welke mate realiseert u de ambities uit uw jaarplan?

In welke mate realiseert heeft u de ambities uit

uw schoolplan 2014–2015 gerealiseerd?

Bent u tevreden met de resultaten van uw school?

95 procent heeft de ambities uit het schoolplan 2014/2015

gerealiseerd.

Vrijwel alle schoolleiders realiseren de ambities uit het jaarplan.

94 procent is tevreden over de resultaten van de school.
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Voortgezet onderwijs

Het vak van schoolleider in het voortgezet onderwijs is in de

afgelopen jaren uitdagender maar ook complexer geworden.

Onder andere door nieuwe maatschappelijke vraagstukken,

onderwijsinzichten en technologische ontwikkelingen wordt

er veel van schoolleiders gevraagd op het gebied van hun

professionaliteit en de eigen professionele ontwikkeling. De

beroepsgroep wordt steeds professioneler. In 2015 kwam de

Beroepsstandaard Schoolleiders VO tot stand; hierin staat

wie de schoolleider is, en welke relevante competenties,

bekwaamheden en gedrag de maatschappij van hen mag

verwachten.

In maart 2016 ging het Schoolleidersregister VO open.

Hiermee laten schoolleiders zien dat ze trots zijn op hun

beroep, dat ze zich continu professioneel ontwikkelen, en dat

ze gezamenlijk en individueel werken aan de kwaliteit van hun

beroep. Zowel de standaard als het register kwam tot stand

voor en door schoolleiders.

Er kan gesteld worden dat er veel gaande is binnen de

beroepsgroep schoolleiders in het VO. Om een beeld te

geven van deze ontwikkelingen laten we in dit VO-gedeelte

vijf schoolleiders zelf aan het woord. Zij schetsen ieder vanuit

hun perspectief de staat van de schoolleider anno 2016. Waar

houden zij zich mee bezig? Hoe zien zij hun rol? Thema’s die

daarbij aan bod komen zijn: professionalisering, de beginnend

schoolleider, de relatie tussen schoolleider en zijn werk-

omgeving (bestuurders, middenmanagers, docenten) en de

toekomst van de schoolleider.

Schoolleiders zien de uitdagingen die op scholen afkomen.

Ze  willen individueel en als beroepsgroep, samen met col-

lega’s, met leerlingen en met de schoolomgeving, deze

uitdagingen aangaan om aan kwaliteit van het onderwijs te

werken. Zo kan de schoolleider in positie een positieve stem-

pel drukken op ontwikkelingen in het onderwijs.

INLEIDING

LEERLINGEN

985.193
MEDEWERKERS

104.700 344
BESTUREN

SCHOLEN

670

VESTIGINGEN

1.376 
Bron: CBS, 2016

Sectorgegevens
VO

VO
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Ruimte, richting en
ruggensteun

HET VAK VAN SCHOOLLEIDERVO

Het schoolleiderschap is een fantastisch vak dat

me veel energie geeft. Het is veelzijdig: je kunt te

maken hebben met leerlingen, met de inhoud van

het onderwijs, met de organisatie van het onderwijs,

met personeelsbeleid, met financieel beheer, met

bestuurlijke samenwerkingsverbanden en met

landelijke overleggen. Ik zie het als een belangrijke

taak om medewerkers in hun kracht te laten komen

om het onderwijs op school verder te ontwikkelen.

Dat probeer ik door ruimte, richting en ruggensteun

te bieden.

Deze drie r’en heb ik hoog in het vaandel staan en

gelden voor iedereen in de schoolorganisatie: zowel

leerlingen, docenten als schoolleiders. Je moet

je mensen ruimte geven om zich te ontwikkelen

en die ontwikkeling stimuleren. Het betekent ook

dat je docenten fouten moet kunnen laten maken.

En als dat gebeurt, hoeft het helemaal niet erg te

zijn. Sterker nog, het kan juist leerzaam zijn. Vooral

moet je teams zelf laten kijken naar wat er in hun

omgeving speelt en hoe ze hun leerlingen het

beste kunnen ondersteunen, want dat verschilt per

afdeling. Als je ruimte biedt, dan zul je ook merken

dat teams beter functioneren. Ze weten dat je erop

vertrouwt dat ze goed nadenken over problemen en

over oplossingen.

Vertrouwen
Naast het bieden van ruimte, geef je als schoolleider richting.

De school is ingewikkelder geworden en als schoolleider is

het je taak om het overzicht te hebben en de samenhang

der dingen te bewaken. Je moet een visie hebben op de

schoolontwikkeling en je mensen daarin meenemen. En je

moet daarbij de kaders aangeven waarbinnen ze kunnen

opereren.

De derde ‘r’ van ruggensteun bieden is vooral naar buiten toe

van toepassing. Je moet je docenten steunen en beschermen,

zoals tegen ouders. Als je ruggensteun biedt, weten docenten

dat je in principe achter ze staat. Ook dat geeft vertrouwen en

bevordert hun functioneren.

Het schoolleiderschap vraagt om een hoge mate van sociale

intelligentie. Vanzelfsprekend moet je als schoolleider het

goede voorbeeld geven en naar je mensen luisteren. Maar dan

ben je er nog niet. Net als een docent moet je je blijven ont-

wikkelen. Dat kan via opleidingen en cursussen, maar vormen

van informeel leren – zoals in je netwerken – zijn zeker zo

belangrijk.

Toekomst
De samenleving verandert. De samenleving waar de school

middenin staat. We moeten ons onderwijs uitdagend houden

en investeren in de toekomst. We zullen leerlingen moeten

leren omgaan met bronnen, leren te reflecteren, te multi-

tasken en te plannen. Ook zullen we ze meer de samenhang

tussen vakken moeten laten zien, bijvoorbeeld via thematisch

onderwijs, zodat leerlingen de toegepaste waarde zien en de

informatie beklijft. In deze veranderende samenleving wordt

het belangrijk om in te zetten op samenleven en solidariteit.

Leerlingen moeten zich meer bewust worden van wat burger-

schap en een democratische samenleving inhouden.

Voor mij heeft modulair onderwijs de toekomst, zodat leer-

lingen zich op hun niveau kunnen verdiepen en verrijken.

We moeten ervan af om alle leerlingen door dezelfde trechter

te laten lopen. Dit zal in de praktijk niet eenvoudig te realiseren

zijn: het betekent onder andere dat je los moet komen van het

lesrooster. Maar het is absoluut de moeite waard en vanuit de

politiek krijgen we er de ruimte voor.
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In 2014 waren 104.700 mensen

werkzaam in het VO, waarvan 3%

bestond uit management/directie

(geen bestuurders).

De verhouding man/vrouw

binnen deze groep was 71% man

tegenover 29% vrouw.

De gemiddelde leeftijd van

leidinggevend personeel in

het VO was in 2014: 54 jaar.

Bron: Stamos, 2016

Arend Smit
Rector, Corlaer College in Nijkerk.

Tevens voorzitter van het Netwerk van Schoolleiders.

Hoeveel jaren in huidige functie: 9 jaar

Hoeveel jaren leidinggevende: 19 jaar

Op de kaart
Ons vak, het schoolleiderschap, wordt complexer. We heb-

ben met steeds meer facetten en beleidsterreinen te maken.

Dat gaat van contacten met de gemeente en het bedrijfsle-

ven tot het uitvoering geven aan passend onderwijs. Ik ben

ervan overtuigd dat we er verstandig aan doen om onszelf als

beroepsgeroep sterker te organiseren en op de kaart te zetten.

Het geldt voor alle niveaus van schoolleiders: van teamleider

en afdelingsleiders tot rectoren en rectorbestuurders. Want het

komt nog te vaak voor dat er vanuit de overheid iets over ons

heen wordt gegooid wat onverstandig is en verregaande con-

sequenties heeft, zonder dat wij er iets over hebben kunnen

zeggen. En dan is het ‘ineens’ in onze cao beland.

‘Voor mij heeft modulair onderwijs de toekomst,

zodat leerlingen zich op hun niveau kunnen

verdiepen en verrijken. We moeten ervan af om

alle leerlingen door dezelfde trechter te laten

lopen’

Regie
Vanuit de overheid en bestuurders is er, door allerlei inciden-

ten, de neiging vooral beheersmatig naar het onderwijs te

kijken. Dat is onverstandig en zonde; het belemmert ontwikke-

ling en innovatie. Het adagium van de drie r’en geldt ook voor

ons! Wat wij als schoolleiders ons personeel geven, moeten

bestuurders ons geven: ruimte, richting en ruggensteun.

De staat van de schoolleider in 2016; de schoolleider in

positie? Dat is de schoolleider die de regie neemt. Dat is de

beroepsgroep van schoolleiders die het belangrijk vindt om te

laten zien dat wij schoolleiders het vertrouwen waard zijn in

het aansturen van het primaire proces.

De schoolleider VO in cijfers

3%

29%

71%
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Streep door je agenda

DE BEGINNEND SCHOOLLEIDER AAN HET WOORD

Sinds dit schooljaar ben ik schoolleider. Daarnaast

geef ik Nederlandse les. Dat was een bewuste keuze,

het leek me goed om feeling te houden met wat er

in de klas gebeurt. We zijn nu een aantal maanden

verder en eerlijk gezegd weet ik nu niet of dit zo’n

goede keuze was. Het schoolleiderschap is echt

een ander vak. Andere schoolleiders die ik spreek

beamen dat en het heeft me aan het denken gezet.

Het voordeel van de combinatie is dat ik me sterker

realiseer wat consequenties kunnen zijn van

bepaalde beslissingen, omdat ik er zelf als docent

ook mee te maken zal krijgen. Bovendien vinden

docenten het wel fijn dat ik lesgeef. De keerzijde is

dat ik soms niet toekom aan het voorbereiden van

een les. Als er mensen op de stoep staan die een

gesprek met mij als leidinggevende willen, gaat dat

vóór. Lessen hebben een lagere prioriteit voor me,

merk ik.

Petra Ubels
Afdelingsleider, College de Heemlanden in Houten

Hoeveel jaren in huidige functie: 7 maanden

Nieuw MT
De reden om te solliciteren op de functie van schoolleider was

dat ik meer uitdaging in mijn werk zocht. Mijn teamleider had

al eens eerder gepolst of ik die positie ambieerde. Het leek

haar iets voor mij. Toen de functie daadwerkelijk vrijkwam, heb

ik er met haar over gesproken. Het was een bijzondere situ-

atie waarin ik koos voor het schoolleiderschap. Onze school

zat middenin een reorganisatie, waarin het hele manage-

ment team (MT) vervangen zou worden. De procedure tot de

schoolleidersfunctie was een zware. Evenals de andere vier

beoogde nieuwe schoolleiders heb ik een pittig assessment

gehad en zijn er veel gesprekken gevoerd. Daarnaast mocht

het personeel reageren op de voorgenomen benoemingen.

Het heeft ertoe geleid dat ik als beginnend schoolleider startte

met een soort nulmeting van hoe ik ervoor stond.

VO
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Sterk gemotiveerd
Het prettige van een heel nieuw MT is dat ik mensen om me

heen heb die net als ik nieuw zijn in de functie en samen zijn

we sterk gemotiveerd om iets nieuws op te bouwen. Als nieu-

we afdelingsleiders krijgen we er veel ruimte voor. Zonder

vooropleiding tot schoolleider ben ik aan mijn functie begon-

nen. In de praktijk ervaar ik op welke punten ik me verder wil

ontwikkelen en wat er nodig is. Maar ik kan me ook voorstellen

dat het prettig is om wat aan scholing gedaan te hebben voor-

dat je aan zo’n functie begint.

Scholing
Het is aan ons afdelingsleiders om te kijken wat we willen qua

scholing. Iedere week staat er een gesprek ingepland met de

rector. De onderwerpen van dat gesprek kan ik zelf aandragen,

dat is prettig. De rector stimuleert dat ik dingen onderneem

om me verder te ontwikkelen. Hoe ik me professionaliseer, laat

hij aan mij. Hij geeft wel aan welke cursussen mogelijk interes-

sant zijn. Een goed advies is om eens een kijkje te nemen op

andere scholen. Ik ben dat van plan, maar kom er steeds niet

aan toe. Dat is nog wel een dingetje.

Als groep nemen we deel aan een trainingsprogramma dat we

zelf geformuleerd hebben en waarvoor we mensen van buiten

hebben ingeschakeld. Tot nu toe zijn er twee keer twee dagen

sessies geweest. Vooral de gesprekstrainingen met acteurs heb

ik als erg nuttig ervaren. Ik kon een gesprek overdoen dat eer-

der in de praktijk niet goed was gegaan en ik heb geleerd wat

je kunt doen om een gesprek anders te laten verlopen.

Grenzen
Het schoolleiderschap bevalt me goed. Vooral het voeren van

gesprekken met docenten, leerlingen en ouders vind ik een

interessant aspect van de baan. Het oplossen van conflicten

geeft me veel voldoening, bijvoorbeeld tussen een leerling en

een docent. Ook het feit dat ik meer invloed heb op wat er

op school gebeurt, vind ik prettig. Als er iets speelt op school,

kan ik het zelf oppakken. Tegelijkertijd zijn er grenzen aan wat

je kunt realiseren. Hoe goed je ideeën ook zijn, je collega-lei-

dinggevenden moeten erin meegaan en de ideeën moeten

passen in de kaders en regels die er al zijn.

Heft in handen
Docenten die een functie als schoolleider overwegen, wil ik

meegeven dat het combineren van het schoolleiderschap

met het docentschap lastig kan zijn. Voor beginnende school-

leiders heeft de rector een grote rol. Belangrijk is dat je ruimte

krijgt van je leidinggevende. Geef je behoefte aan bij je rector.

Organiseer feedback op je functioneren. Reflecteer erop met

andere schoolleiders van je school, praat er met docenten en

leerlingen over. Neem zelf het heft in handen om je verder te

bekwamen. Je kunt trainingsprogramma’s volgen; er is genoeg

aanbod. Dwing jezelf ertoe om stappen te zetten om je verder

te ontwikkelen en zet een streep door je agenda, anders kom

je er nooit aan toe. Maar dat zeg ik misschien nog wel het

hardst tegen mezelf.

91%
van de schoolleiders komt uit

onderwijs, veelal waren zij docent.

Bron: Rapportage professionalisering schoolleiders VO,
2013 DUO Onderwijsonderzoek

70%
van de scholen heeft in het

professionaliseringsbeleid een

inwerk-of begeleidingsprogramma

voor schoolleiders.

Bron: VO2020-scan, 2015 VO-raad

48%
van de schoolleiders geeft

aan dat zij een inwerk- of

begeleidingsprogramma kregen

aangeboden.

Bron: Rapportage professionalisering schoolleider VO,
Kohnstamm & Oberon, 2016

De schoolleider VO in cijfers

wel

niet

beperkt

wel

52%

28,6%

19,4%

niet

enigzins

zeer

30%

21%

33%

16%
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Iedere dag een beetje
beter worden

PROFESSIONALISERING VAN SCHOOLLEIDERS EN HET REGISTER

Heeft u wel eens een investering gedaan waarbij

u tot de conclusie kwam dat u het geld en de tijd

die u daaraan besteed had, achteraf gezien beter

aan iets anders had kunnen besteden? Ondanks

dat investeringen mogelijk niet tot het gewenste

resultaat leiden, vind ik dat we het ideaalbeeld

van goed onderwijs en het volharden in de weg

ernaartoe moeten koesteren. Daar kan het register

voor schoolleiders een waardevolle rol in vervullen.

Twijfel
Ik durf noch de staatssecretaris noch mezelf te garanderen

dat alles wat ik dagelijks doe ook daadwerkelijk bijdraagt aan

beter onderwijs. Er zijn talloze voorbeelden van investeringen

door schoolleiders die niet tot het gewenste resultaat leiden.

Te hooggespannen verwachtingen, minimale tijdsinveste-

ring, gebrek aan kennis en onvoldoende zorgvuldig genomen

afwegingen kunnen ervoor zorgen dat wij, schoolleiders, gaan

twijfelen aan het waartoe van onze investeringen. Namelijk het

ideaalbeeld dat we in ons hoofd hebben, het beeld waar we

enthousiast van worden als we er aan denken, het beeld dat

er niet bij iedereen hetzelfde uitziet maar waarbij we wel het-

zelfde nastreven, namelijk goed onderwijs gestuurd door goed

schoolleiderschap.

Oog voor ondersteuning
Een collega-schoolleider beschreef het schoolleiderschap

eens als het beklimmen van de Mount Everest. Hij zag de

beklimming en alle afwegingen en risico’s die daarbij horen

als een voortdurende investering in zijn werk om goed te blij-

ven en beter te willen worden. Hij vertelde mij dat een goede

investering drie zaken van ons vraagt: ruimte voor ontwik-

keling, duidelijke focus en het dagelijkse experiment. Ik wil

daar graag nog een vierde element aan toevoegen: oog voor

ondersteuning. Ondersteuning in de vorm van iets of iemand

die ons de weg wijst, ons een spiegel voorhoudt, ons een

klankbord biedt, kortom: ons, schoolleiders, ondersteuning

biedt op alle momenten tijdens de tocht naar de bergtop

totdat we weer heelhuids aan de voet van de Mount Everest

staan: klaar voor een volgende beklimming.

Sherpa
Ik zie het schoolleidersregister als de beste sherpa die we ons

als schoolleiders maar kunnen wensen op alle momenten

waarop we twijfelen aan onze investering, en wel om drie

redenen. Allereerst biedt het register ruimte voor ontwikkeling:

het opent de deur naar de kennisbasis, opleidingsinstituten,

professionaliseringsactiviteiten en (in)formele netwerken. Ten

tweede ligt de focus niet op de registratie an sich maar op de

professionalisering van ons vak en hoe we dit kunnen verster-

ken. Ten slotte is het register laagdrempelig ingericht: op een

actueel vraagstuk kan binnen een paar stappen een leidraad

Een investering start met het gevoel ergens goed in te willen

zijn en goed willen zijn begint met het verlangen naar een

bepaald beeld. Een ideaalbeeld waarin we alles kunnen en

alles tot in de puntjes beheersen. Een beeld waarbij we ergens

goed in zijn en er steeds beter in worden. Dat brengt me op de

vraag: hoe beheersbaar is ons vak eigenlijk?

Beheersbaar?
De beheersbaarheid van het schoolleiderschap is momenteel

een veelvuldig onderzochte casus: het Kohnstamm Instituut

voert in opdracht van de VO-raad en VO-academie de moni-

tor Professionele ontwikkeling schoolleiders 2015 uit, waarbij

de stand van zaken rondom professionele ontwikkeling van

schoolleiders in het voortgezet onderwijs onderzocht wordt.

Vorig jaar is de competitiescan voor schoolleiders (c.q. de

BC-scan) vernieuwd zodat we onze kwaliteiten nog beter in

kaart kunnen brengen en eind vorig jaar is het netwerk voor

schoolleiders (NVS) opgericht om de belangen voor schoollei-

ders nog beter te kunnen behartigen. Staatssecretaris Sander

Dekker verwoordt wat we wel of niet zouden moeten beheer-

sen als schoolleider: “Als je het gevoel hebt dat je iets doet wat

niet bijdraagt aan beter onderwijs of wat niet in het belang is

van de leerlingen, stop er gewoon mee!”

VO
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gevonden worden. Iedere schoolleider verdient dan ook

een plek binnen het register. Het register doet een appel op

onze persoonlijke ambitie, onze passie voor het onderwijs en

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als schoolleiders

voeren wij ook nog eens de regie op het implementatieproces

van het register. Kortom, het register kan op allerlei mogelijke

manieren een waardevolle bijdrage leveren aan het beeld dat

we in ons hoofd hebben.

Iedere dag een beetje beter
Ik geloof dat we zonder het register ons vak als schoolleider

prima kunnen uitoefenen, daar zijn we competent en auto-

noom genoeg voor. Maar ik geloof er nog meer in dat het

register ons de ondersteuning kan bieden om nog beter te

worden in het schoolleiderschap. En volgens mij is dat het-

geen waar professionele ontwikkeling over gaat: iedere dag

een beetje beter worden in datgene wat we doen. Bij die

investering kunnen we iedere vorm van ondersteuning goed

gebruiken, de ene keer om de top van de Mount Everest te

bereiken en de andere keer om ons ideaalbeeld van het beste

onderwijs in Nederland na te streven.

Leezan van Wijk
Teamleider Onderwijs, Wellantcollege VMBO in Dordrecht.

Tevens tijdelijk bestuurder van de Stichting Schoolleiders-

register VO.

Hoeveel jaren in huidige functie: 1,5 jaar

Hoeveel jaren leidinggevende: 4 jaar

van de schoolleiders

heeft activiteiten

ondernomen die in het

teken stonden van de

eigen professionele

ontwikkeling.

(schooljaar (2014/2015)

Bron: Rapportage
professionalisering schoolleider VO,
Kohnstamm & Oberon, 2016

van de schoolleiders

geeft aan dat ze de

eigen functie beter

kunnen uitoefenen door

professionalisering.

Bron: Rapportage
professionalisering schoolleider VO,
Kohnstamm & Oberon, 2016

van de schoolleiders

geeft aan bekend te

zijn met het feit dat er

de afgelopen periode

is gewerkt aan het

schoolleidersregister.

Bron: Onderzoek naar het
schoolleidersregister, Oberon 2016

‘Bent u bekend met

het feit dat het register

wordt beheerd door de

beroepsgroep zelf?’

Bron: Onderzoek naar het school-
leidersregister, Oberon 2016

van de schoolleiders

geeft aan voornemens

te zijn om in 2016 zich

in te schrijven voor het

schoolleidersregister.

12% zegt dit niet te

gaan doen en 28% van

de schoolleiders weet

het nog niet.

Bron: Onderzoek naar het school-
leidersregister, Oberon 2016

Professionalisering van schoolleiders VO en het register in cijfers

85% 92% 91% 59%

ja

nee

67%

24%
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Veiligheid, invloed en
samenwerking

DE SCHOOLLEIDER ALS PEOPLE MANAGER

De belangrijkste taak van een schoolleider is ervoor

te zorgen dat zijn personeel goed functioneert. Daar

is een aantal voorwaarden voor nodig: je moet de

visie van de school uitdragen en delen, zowel naar

leerlingen, ouders als docenten. Verder moeten

je medewerkers invloed hebben en moeten ze

veiligheid ervaren, want in veiligheid kun je floreren.

Ook moet er ruimte zijn voor samenwerking: ‘met

z’n tweeën ben je meer waard dan alleen’. Ik draag

het wel eens uit als VIS: veiligheid, invloed en

samenwerking.

Als people manager is het zaak dat mensen het gevoel

hebben dat ze invloed hebben op hun eigen omgeving en

dat ze ervaren dat hun talenten tot bloei komen. Het gaat

om het juist wegzetten van de talenten van de collega’s.

Uiteraard hebben wij schoolleiders op onze school eens in

de zoveel tijd de vaste gesprekken met de medewerkers,

zoals voortgangsgesprekken en de taaktoebedelingsge-

sprekken. Maar met deze gesprekken ben je er niet. Veel

belangrijker zijn de gesprekken in de wandelgangen, in je

kamer als collega’s binnenvallen en tijdens vergaderingen.

Deuren open
Alle schoolleiders op onze school zijn people managers.

De een heeft er van nature meer aanleg voor dan de

ander, maar alle teams beoordelen hun schoolleider en

alle teams zijn tevreden. People management is niet in een

structuur te vangen, het is een continu proces. Je moet

ervoor zorgen dat de drempels naar je collega’s extreem laag

zijn, je moet vragen wat je voor je collega’s kunt betekenen

(en andersom). Het gesprek aangaan, dat is waar het om gaat!

Goed people management hangt samen met de schoolcultuur.

‘Deuren open’ is de cultuur op onze school. Ook moet hetgeen

je wilt met het people management, gelden over de hele linie

en overeenkomen met de visie van de hele school. Dus in alle

lagen: conciërges, leerlingen, docenten, TOA’s en schoolleiding.

Teams ontdooien
Dat is niet altijd zo geweest op onze school. Sterker nog, toen

ik zeven jaar geleden op onze locatie midden in Oss kwam te

werken, kende de school een strakke structuur. Er was toen tot

voor kort een rector geweest die als een verlicht despoot zijn

school aanstuurde. Op zich een prima rector hoor, het functio-

neerde, maar er moest ingegrepen worden. De locatie was sterk

gekrompen van achthonderd naar driehonderdvijftig leerlingen,

en door de krimp moesten veel docenten de school verlaten; de

jongsten gingen eruit, de oudsten bleven. De centrale schoollei-

ding heeft mij toen op de locatie ingezet om docententeams te

‘ontdooien’. Ze mochten zelf ideeën ontwikkelen en initiatieven

ontplooien. Het duurde even voordat de oude collega’s daaraan

gewend waren. Op een geven moment begon de school weer

groeien en konden we nieuwe docenten aantrekken. Zo ont-

stond er een goede mix van ervaring en nieuw élan op school.

Beloon initiatieven
Wil je als school werk maken van people management, dan begint

het met oprechte interesse hebben in je mensen, de bereidheid

hebben om los te laten en te vertrouwen op de talenten die je in

huis hebt. Vervolgens doe je er goed aan om initiatieven te belo-

nen. Komt er een docent heel enthousiast met een voorstel: ga

erop in! Al heb je er zelf misschien twijfels over.

VO
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Ik vermoed dat er meer aandacht is voor people management

dan tien jaar geleden. Steeds meer komt het inzicht dat mede-

werkers je grootste kapitaal vormen. Als je je medewerkers laat

ontplooien en bloeien, leidt het tot hogere rendementen.

Ouder docentencorps
Het belang van people management zal alleen maar verder

toenemen. Ten eerste hangt dit samen met de toegenomen

snelheid waarmee structuren en mogelijkheden veranderen.

Dan is er flexibiliteit nodig en die bereik je eerder via de basis, je

mensen. Ten tweede hebben we te maken met de situatie dat

docentencorpsen steeds meer zullen bestaan uit ook oudere

mensen van een jaar of 64, die nog volop bezig zijn. Hen moet

je goed managen, want al kunnen dat uitstekende docenten

zijn, je zult rekening moeten houden met het feit dat ze minder

energie hebben. Als people manager moet je goed nadenken

over deze nieuwe situatie. Het coachen van een 21-jarige is heel

anders dan het coachen van een 64-jarige. En het coachen van

een 50-jarige vraagt ook weer andere dingen. Kortom, sta goed

stil bij de vraag wat je kunt verwachten van je club mensen.

‘Iedere docent zal beamen dat niets mooier

is dan te zien dat leerlingen groeien. Maar als

schoolleider kan ik zeggen dat ook niets mooier

is dan te zien dat docenten groeien en dat ze

trots door de school lopen’

Iedere docent zal beamen dat niets mooier is dan te zien dat

leerlingen groeien. Maar als schoolleider kan ik zeggen dat ook

niets mooier is dan te zien dat docenten groeien en dat ze trots

door de school lopen. Je kunt zoveel losmaken bij mensen.

Ik gun andere scholen die aan de slag willen met echt people

management, deze ervaring toe. Het geeft zoveel energie!

Marcel Thomassen
Teamleider onderbouw, Het Hooghuis locatie Stadion in Oss

Hoeveel jaren in huidige functie: 7 jaar

Hoeveel jaren leidinggevende: 21 jaar

van de scholen voert jaarlijks

een functionerings- en

beoordelingsgesprek met alle

personeelsleden.

Bron: VO2020-scan, 2015 VO-raad

van de scholen organiseert een

dialoog tussen schoolleiders

en (teams van) leraren over

onderwijskundige doelen en/of de

organisatie van het onderwijs.

Bron: VO2020-scan, 2015 VO-raad

Op de vraag: ‘De kwaliteit van de

schoolleider(s) op het gebied van

strategisch HRM-beleid wordt op dit

moment versterkt’ werd geantwoord:

Bron: VO2020-scan, 2015 VO-raad

14%

32%

44%

10%

Strategisch HRM in het VO en schoolleiders in cijfers

77% 81%

zeer

wel

enigzins

niet
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De goede dingen doen
en die goed doen

DE POSITIE VAN DE SCHOOLLEIDER

De relatie tussen een schoolleider en een bestuurder

is delicaat. Met wat voor soort bestuurder je te

maken hebt, heeft direct invloed op je eigen

functioneren als schoolleider. Ik verkeer in de

gelukkige omstandigheid dat de samenwerking

met mijn bestuurder goed is. Er is een prettig

professioneel contact, ik waardeer de informele

en formele overleggen en de wijze waarop ik word

gecoacht. Dat het ook anders kan, heb ik aan den

lijve kunnen ervaren. Eerder heb ik in een situatie

verkeerd waarin de bestuurder zich bemoeide met

de dagelijkse praktijk op mijn school. Toen had ik

echt last van mijn bestuurder.

De taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder hangen

vooral samen met het volgende: erop toezien en stimuleren

dat scholen de goede dingen doen en dat scholen die dingen

goed doen. Verder moet een bestuurder de koers vaststellen

en bewaken, in samenwerking met de school. Een goede

bestuurder geeft ruimte aan de school om zich te ontwikke-

len en is een kritische gesprekspartner voor de schoolleiding.

Ook in praktisch opzicht heeft de bestuurder een belangrijke

taak, namelijk ervoor zorgen dat scholen kunnen floreren door

de goede ondersteuning te bieden. In mijn situatie, waarin de

school deel uitmaakt van een groot bestuur, kunnen we als

school profiteren van schaalvoordelen zoals het gebruik van

een ondersteuningsbureau voor HRM en ICT.

Klankbord
De bestuurder is een klankbord en een facilitator voor de

schoolleider. Hij of zij is je direct leidinggevende, die functio-

neringsgesprekken met je houdt. Een goede bestuurder vraagt

in eerste instantie wat je nodig hebt, in plaats van je zaken op

te leggen. Verder moet je als schoolleider rugdekking kunnen

vinden bij de bestuurder als het spannend wordt. Zowel via de

formele overlegorganen als bilateraal heb ik contact met mijn

bestuurder. Dat verloopt aangenaam, we hebben een goede

verstandhouding en er is wederzijds vertrouwen en waardering.

Onne Folkeringa
Rector, Montessori Vaklyceum te Groningen.

Tevens lid van het Schoolleidersplatform van de VO-raad.

Hoeveel jaren in huidige functie: 5 maanden

Hoeveel jaren leidinggevende: 10 jaar

VO

32 _ DE STAAT VAN DE SCHOOLLEIDER

929323-02_032_31-Mar-16_12:52:38_walter



Eigenlijk bestuurt de bestuurder de school juist niet. Dat doet

de schoolleiding. De bestuurder biedt de kaders op hoofdlijnen

en geeft de school de ruimte om daarin eigen afwegingen te

maken. Dit kan een spanningsveld zijn, want bestuurders heb-

ben dikwijls wel de neiging om een school te besturen.

Grijs gebied
Het is een grijs gebied waar de rol van de schoolleider

ophoudt en waar die van de bestuurder begint. Het zijn

natuurlijk mensen die invulling geven aan de functie van

schoolleider en die van bestuurder. Bij voorkeur ben je er als

schoolleider en bestuurder over in gesprek. In principe vind ik

dat de integrale eindverantwoordelijkheid van de schoolleider

voor de school ver moet gaan. En als het niet goed gaat op

een school, moet de bestuurder ingrijpen. De omstandigheden

en context verschillen van school tot school. Bijvoorbeeld of je

in een krimpregio zit en of je een kleine of grote school bent.

Uiteraard hangt het ook met jezelf samen: ben je een ervaren

schoolleider of niet? Dergelijke omstandigheden beïnvloe-

den de verhouding tussen de schoolleider en de bestuurder.

Hoe dan ook, een bestuurder moet op afstand functioneren.

Figuurlijk, want hij of zij moet wel met regelmaat zichtbaar zijn

op school om de school goed te kennen.

Professionalisering
Ik heb hoofdzakelijk op openbare scholen gewerkt. De afgelo-

pen jaren zijn steeds meer scholen verzelfstandigd en hebben

gemeenten het bevoegd gezag overgedragen. Besturen

denken vooral sinds de wet ‘goed onderwijs, goed bestuur’

serieus na over ‘governance’, over hun rol. Daarnaast is de

tendens dat het vak van schoolleider steeds meer serieus

wordt genomen en er steeds meer waarde wordt gehecht

aan professionalisering De situatie van een omhooggeval-

len docent die rector wordt, behoort steeds meer tot het

verleden. Het schoolleiderschap is een vak dat andere com-

petenties vergt! Ik ben daarom erg blij met het feit dat er een

vakvereniging voor schoolleiders komt, evenals het schoollei-

dersregister. Van deze ontwikkelingen worden scholen sterker.

Balance in power
Met de groeiende professionalisering van schoolleiders

verwacht ik dat de verhouding naar de bestuurder zal ver-

schuiven. Die komt meer op afstand en zal vooral het goede

faciliteren en daarop toezien. In onze stichting zie ik die

ontwikkeling al ontstaan; wij gaan steeds meer richting een

gezamenlijk aansturen door de rectoren als een soort extra lid

van het College van Bestuur. Daarmee creëren we in samen-

werking met de bestuurder een ‘balance in power’. In hoeverre

een bestuur succesvol opereert, hangt voor een belangrijk deel

af van de vorm waarin dit gebeurt. Ik prefereer de scheiding

tussen bestuur en schoolleider. Er zijn ook directeur-bestuur-

ders waarbij beide functies gecombineerd zijn in een functie.

Een dergelijke duale functie kan in mijn ogen sneller leiden

tot disbalans.

Zou er geen bestuur zijn, dan draait de wereld ook wel door.

Maar een goede bestuurder maakt het dat een school de

goede dingen nog beter kan doen.

Zijn er tussen u (de schoolleider) en uw leidinggevende

afspraken gemaakt over prestaties of te behalen doelen?

Bron: Rapportage professionalisering schoolleider VO, Kohnstamm & Oberon, 2016

Er is een significante samenhang tussen de kwaliteit van het

bestuurlijk handelen en de kwaliteit van de schoolleider:

de correlatie bedraagt .38. Hoe beter het bestuur, hoe

beter de schoolleider en het omgekeerde geldt eveneens:

hoe slechter het bestuur, hoe slechter de schoolleider.

Bron: Kwaliteit van de schoolleider (§ 5.3.3.), Onderwijsinspectie, maart 2014

Schoolleider en bestuurder VO in cijfers

ja, jaarlijks

ja,

niet 19%

21%maar niet regelmatig

60%

.38
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Een blik
Schoolleiders zijn er in heel veel soorten en maten.

De directeur van een basisschool met 60 leerlingen

op het platteland is schoolleider; de deelschoolleider

van een vmbo-onderbouw met 800 leerlingen in een

grootstedelijke achterstandswijk is schoolleider; een

rector van een school met meer dan 5.000 leerlingen

verspreid over vier locaties in een provinciestad is

schoolleider. Te midden van die grote verscheidenheid

hebben ze tenminste één ding gemeenschappelijk. Ze

geven allemaal leiding aan leren. Uiteindelijk gaat het

natuurlijk om het leren van leerlingen. Schoolleiders

hebben daar indirect invloed op. Die invloed loopt via

individuele leraren die zich blijven ontwikkelen, via

teams van leraren die blijven leren, en niet te vergeten

via hun eigen leerproces als schoolleider.

Mede door de enorme variëteit, weet niemand precies hoeveel

schoolleiders er eigenlijk zijn. In de officiële statistieken

worden schoolleiders, samen met bestuurders, onder de

noemer ‘directie’ geschaard. Volgens die cijfers blijft het

aantal ‘directieleden’ in het voortgezet onderwijs vrij stabiel,

rond ruim 3.000 mensen. In het primair onderwijs daalde

hun aantal van ruim 11.000 in 2010 tot bijna 10.000 in 2014.

Een ruwe schatting is dan dat er, na aftrek van professionele

bestuurders, tussen de elf- en twaalfduizend schoolleiders

zijn. Ongeveer de helft van die schoolleiders is ouder dan

55 jaar. De komende tien jaar loopt dus veel wijsheid en

ervaring de scholen uit. Dat is een zorg. Tegelijkertijd bieden

alle benoemingen, bevorderingen en promoties die voor de

deur staan ook kansen. Als in al die situaties de vraag wordt

gesteld wat deze tijd van schoolleiders vraagt, en hoe we

hen daarvoor kunnen toerusten, dan kunnen in relatief korte

tijd grote stappen worden gezet op het pad van verdere

professionalisering.

Bij een ‘staat van de schoolleider’ past ook een blik in de

spiegel. Niet alleen de context waarin schoolleiders hun werk

doen verschilt sterk van elkaar, ook hoe goed schoolleiders

dat werk doen. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt

de algehele kwaliteit van schoolleiders in het primair en

voortgezet onderwijs als ‘naar behoren’. Toch constateert

diezelfde Inspectie dat naar schatting bijna de helft van de

schoolleiders niet op alle competenties een voldoende scoort.

Let wel, dit zijn de basiscompetenties. Op die competenties

en het onderzoek van de Inspectie valt ongetwijfeld van

alles af te dingen. Los daarvan kunnen we met zo’n uitkomst

onmogelijk tevreden zijn. Over tevredenheid gesproken: in het

voortgezet onderwijs zijn leraren het minst tevreden over de

kwaliteit van schoolleiders. Iets minder kritisch zijn inspecteurs.

Nog iets minder kritisch zijn bestuurders. Het meest tevreden

over de kwaliteit van schoolleiders, zijn schoolleiders. Hoewel

optimisme en een positieve inslag belangrijke eigenschappen

zijn voor leidinggevenden, geeft dit toch te denken. Als ‘leiders

van leren’ is zelfreflectie een cruciale bekwaamheid voor

schoolleiders.

prof.dr. Sietske Waslander
Hoogleraar sociologie, TIAS School for Business and Society.
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in de spiegel
Zelfreflectie is niet alleen voorwaardelijk om zelf te leren, het is

ook cruciaal voor hun rol bij de professionalisering van leraren,

en breder: voor het realiseren van een professionele cultuur

binnen de school. Reden genoeg om regelmatig – bij voorkeur

samen met andere schoolleiders, leraren en bestuurders – in

de spiegel te blijven kijken.

Schoolleiders hebben in Nederland een bijzondere positie.

Nergens op de wereld hebben scholen zoveel ruimte om

zelf beslissingen te nemen. Dat varieert van beslissingen

over het curriculum, tot het personeelsbeleid, tot de inzet

van middelen. Nederlandse schoolleiders beleven over het

algemeen veel plezier aan hun werk, en de autonomie die

schoolleiders ervaren draagt daar in belangrijke mate aan bij.

Variëteit tussen scholen is een waarde die diep verankerd

ligt in ons onderwijsbestel. Sommige scholen zijn klassiek

ingericht, andere scholen werken volgens heel nieuwe

onderwijsconcepten. Er zijn traditionele vernieuwingsscholen

(o.a. Dalton, Montessori, Freinet), vrije scholen, democratische

scholen, en ga zo maar door. Dat kan en mag allemaal. Met die

grote vrijheden, komen even zo grote verantwoordelijkheden.

Juist voor schoolleiders. Het is mede aan hen om een strate

gische koers te bepalen, en tot een gedragen visie voor de

school of afdeling te komen. Het is aan hen om er zorg voor

te dragen dat die visie zijn vertaling vindt in het handelen van

leraren en het leren van leerlingen. Het is ook aan hen een

strakke koers te varen en er voor te waken dat goedbedoelde

plannen en oprecht enthousiasme tot allerlei activiteiten leiden

die níet in de visie en richting passen. Een visie wordt immers

vooral zichtbaar in de dingen die je níet meer doet.

Bronnen:

• Boom, E. van der, & Stuivenberg, M. (2013). Teaching and Learning International Survey (Talis) 2013. Nationaal rapport

Nederland. Te raadplegen via www.talis2013.nl.

• DUO (2016). Databestanden “onderwijspersoneel in het primair onderwijs” en “onderwijspersoneel in het voortgezet

onderwijs”. Geraadpleegd op 19 maart 2016. https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/.

• Inspectie van het Onderwijs (2014). De kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet

onderwijs. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

De vrijheid die scholen hebben, krijgt in ieder tijdsgewricht een

eigen inkleuring. Als de tekenen niet bedriegen, krijgen scholen

de komende jaren (nog) meer ruimte om een eigen koers te

varen. Hoewel nog onduidelijk is hoe het curriculum van de

toekomst er uit gaat zien, lijkt het idee van een kerncurriculum

en een vrij deel op brede steun te kunnen rekenen. In dat

geval kunnen scholen het vrije deel van het curriculum in hoge

mate zelf invullen. Scholen – ook basisscholen – kunnen dan

een eigen profiel ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied

van kunst en cultuur, wetenschap en techniek, of sport en

bewegen. Dat vraagt om visie, positie kiezen en keuzes maken.

Ook het externe toezicht verandert. Daar gaan we naar een

werkwijze waarin scholen zélf formuleren waar ze voor staan

en wat ze bij leerlingen willen realiseren, waarna de Inspectie

kijkt of de school dat ook waar maakt. Dat vraagt om visie, het

vertalen van die visie naar de dagelijkse praktijk, nagaan hoe

het er voor staat en bijstellen waar dat nodig blijkt. Beide voor

beelden geven aan dat er in de nabije toekomst nog meer van

schoolleiders wordt gevraagd.

In veel andere landen is het volkomen vanzelfsprekend dat

schoolleiders aan specifieke eisen moeten voldoen om hun

vak uit te oefenen, en zich moeten blijven ontwikkelen om dat

werk te blijven doen. In Nederland zetten we nu ook stappen

in die richting. Gezien al het voorgaande zou ik zeggen: hoe

eerder hoe beter, wetende dat dit geen garantie is voor daad

werkelijk leren en professionaliseren. Daarom ter afsluiting

een uitspraak die voor mij de kern van persoonlijk leiderschap

raakt:

“When we are no longer able to change

a situation, we are challenged to change

ourselves.” – Viktor Emil Frankl
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