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Voorwoord 

 

Om te anticiperen op verwachte tekorten van leidinggevenden in het primair 

onderwijs heeft de AVS, op verzoek van het SBO, het project Oriëntatie op 

Management ontwikkeld. In de periode mei 2004 tot augustus 2007 heeft de AVS 

deze training uitgevoerd.  

 

De beoogde resultaten van het project Oriëntatie op Management (beschreven in het 

projectvoorstel - mei 2004) zijn: 

 Een toename naar aanleiding van dit project van 180 kandidaat-directieleden 

in het management van het primair onderwijs (afname tekort met 8%). Het 

streven is dat ruim de helft van de kandidaten daadwerkelijk zal doorgroeien 

naar een directiefunctie. 

 Groeiende belangstelling onder de doelgroep onderwijsgevenden voor 

directiefuncties.   

 

Op voorhand kunnen we vermelden, dat de conclusies betreffende bovengenoemde 

resultaten, hoewel op dit moment nog moeilijk exáct meetbaar, ronduit positief 

genoemd kunnen worden.  

 

In een periode van 3 jaar hebben, vanuit 12 regionale platforms,  290 veelal 

gemotiveerde deelnemers aan de training deelgenomen. Hiervan kregen 206 een 

positief advies richting leidinggeven.  

Enkele vermeldenswaardige trends: 

 Opvallend veel vrouwelijke deelnemers (meer dan 80 %)  

 Opvallend weinig mensen vanuit een anders dan Nederlandse cultuur 

(minder dan 5 %). Zie voor nadere analyse ook een toegevoegd appendix. 

 29 % van de deelnemers krijgt een ander advies dan leidinggeven   

 

Het woord is nu aan de werkgevers, die in samenspraak met de deelnemers van 

Oriëntatie op management, ambities en wensen van mens en organisatie op elkaar 

moeten afstemmen. De rol van werkgevers en de houding en invloed van directeuren 

bepalen in hoeverre de in het projectplan verwoorde pretenties ook daadwerkelijk 

gehaald zullen worden. Eén ding is zeker: Ambitie en potentieel ís gespot én in 

stelling gebracht.  

 

 

Utrecht, september 2007 

 

De AVS-trainers, 

 

  

Drs. Magda Snijders (projectleiding) Jan Tolhuijs 
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Inleiding en verantwoording 

In de agenda 2006 heeft het SBO zijn aanpak weergegeven om het tekort aan 

onderwijspersoneel en het voorkomen van vroegtijdige uitstroom van 

onderwijspersoneel aan te pakken. Eén van de doelgroepen in de agenda 2006 wordt 

gevormd door directieleden voor scholen in het primair onderwijs.  

Het project Oriëntatie op Management is hiervan het gevolg.  

De AVS is gevraagd het projectplan te ontwikkelen en uit te voeren. 

 

Een citaat uit de inleidende nota (mei 2004) van het projectvoorstel Oriëntatie op 

Management:  

   

Het tekort aan leidinggevenden in het primair onderwijs zal in 2009, bij  

ongewijzigd beleid, oplopen tot ongeveer 2000 vacatures op een totaal van 

ruim 7000 scholen. Evenals het tekort aan leraren zal dit probleem grote 

gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Met het project Oriëntatie op Management richt de AVS zich op het opsporen, 

ontwikkelen en het vergroten van kansen op de arbeidsmarkt van competente 

leidinggevenden, die op dit moment in het onderwijs werkzaam zijn. De kandidaten 

worden vooral gezocht in de groep leerkrachten, met speciale aandacht voor de 

doelgroep vrouwen en allochtonen, die zich nog niet bewust zijn van de 

leidinggevende kwaliteiten. De nadruk van Oriëntatie op Management ligt vooral op 

de oriëntatie, waardoor het zich onderscheidt van kweekvijvertrajecten.  

Na een periode van uitvoering van 3 jaar wordt het project medio september 2007 

afgesloten met het nu voorliggende eindverslag. 

 

Het programma van Oriëntatie op Management wordt inmiddels gezien en ingezet als 

een selectie-instrument voor bestaande kweekvijvertrajecten. Landelijk en regionaal 

opererende opleiders hebben het concept van Oriëntatie op Management in vele 

varianten in hun aanbod opgenomen.  

 

Het eindverslag van dit project gaat in op de ambities, opzet en uitvoering én 

conclusies met betrekking tot het behalen van de doelstellingen van Oriëntatie op 

Management. Het sluit af met enkele aanbevelingen. 
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Het project Oriëntatie op Management 
 

1. Doelen en beoogde resultaten. 

In het eerder aangehaalde projectplan (mei 2004) zijn de volgende doelstellingen 

beschreven:  

 

 Het opsporen van geschikte kandidaten voor toekomstige leidinggevende 

taken en functies; 

- het bieden van een reflectie op benodigde vaardigheden 

- het oriënteren vanuit de eigen rol op facetten van leiderschapsrollen  

 Het aanbieden van het instrumentarium (zelfanalyse en toelatingsanalyses) 

om de geschiktheid voor leidinggevende functie en taken van kandidaten te 

kunnen bepalen; 

 Het aanbieden van een maatwerk ontwikkelingstraject;  

 Het afstemmen van verwachtingen van de kandidaten, schoolbesturen en 

zittend management; 

 Een impuls bieden aan IPB – goed werkgeversschap; 

 De schoolbestuurders handreikingen bieden om het potentieel aan 

toekomstige leidinggevenden in hun organisatie op te sporen; 

 Het positief beïnvloeden van het imago van het beroep van schoolleider; 

 Doorstroommogelijkheden binnen het onderwijs stimuleren; 

 Een bijdrage leveren aan de bestrijding van tekorten aan leidinggevenden in 

het PO; 

 Een bijdrage leveren aan het verder openstellen van de arbeidsmarkt. 
 

De volgende beoogde resultaten zijn opgesteld: 

Aan het einde van het project moeten de volgende resultaten zichtbaar zijn: 

 Een toename naar aanleiding van dit project van 180 kandidaat-directieleden 

in het management van het primair onderwijs (afname tekort met 8%). Het 

streven is dat ruim de helft van de kandidaten daadwerkelijk zal doorgroeien 

naar een directiefunctie. 

 Groeiende belangstelling onder de doelgroep onderwijsgevenden voor 

directiefuncties. 

 

De kritische succesfactoren zijn: 

 Het „spotten‟ van potentiële kandidaten door schoolleiders en bevoegd gezag; 

 Een zorgvuldige voorselectie (scan en competentieanalyse); 

 Duidelijke informatie vooraf aan de potentiële kandidaten.  

 

 

Om de gestelde doelen te bereiken is de training Oriëntatie op Management 

ontwikkeld en uitgevoerd. In de volgende hoofdstukken hiervan een verslag. 
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2. De praktijk van de training. 

Het project Oriëntatie op Management (OoM) zoals het is ontwikkeld en uitgevoerd, 

laat zich naar inhoud en uitvoering beschrijven in het volgende stappenplan: 

 

1. Spotten/selectie kandidaten 

2. Voorlichtingsbijeenkomst 

3. Twee dagen training en scan 

4. Competentieanalyse 

5. Adviesgesprek 

6. Evaluatie (wordt in een apart hoofdstuk (3) uitgewerkt). 

 

Uitwerking en toelichting  

Stap 1 

Selectie 

 

Schoolbesturen, bovenschools managers en vooral schoolleiders worden nadrukkelijk 

benaderd om kandidaten te spotten en te selecteren in hun eigen organisatie. 

Hiervoor ontvangt men een „screeningslijst‟. 

Ten behoeve van het werven en benaderen van kandidaten zijn ontwikkeld: 

 een brief voor de kandidaten waarmee zij met behulp van een screeningslijst 

kunnen inschatten of de training Oriëntatie op Management bij hen past,  

 een Talentspotter (zie bijlage 1) ten behoeve van de schoolleider en  

 een brochure Denken is creëren en ontwikkelen (zie bijlage 2). 

 

 

Opmerkingen/bevindingen: 

 De Talentspotter en de brochure Denken is creëren en ontwikkelen zijn in de 

loop van het eerste jaar van het project ontwikkeld en aan de 

contactpersonen van het regionale platform, doorgaans de voorzitter, 

aangeboden. Waar de brochure en De Talentspotter nog in voorbereiding 

waren, zijn ze aangeboden in de evaluatiegesprekken. 

 Het gebruik van De Talentspotter viel in de praktijk tegen. Argumenten 

hiervoor waren: “dit (instructie én uitvoering) komt er voor de directeuren bij 

(in tijd)”, “we hebben zelf al iets ontwikkeld”, of: “ze weten zelf wel waar ze 

op moeten letten”. Argumenten als Objectiveren en „professioneel kijken‟ 

waren niet afdoende; niet zelden zoekt men „een kopie van zichzelf‟. Mogelijk 

zijn geschikte kandidaten over het hoofd gezien. 

 De selectieprocedure laat een grote verscheidenheid zien: sommigen zijn 

door de schoolleider „gespot‟ en ervaren dat soms als „een moeten‟. Echter, 

meestal zien ze dit als een compliment: gezien en gewaardeerd worden. 

Anderen hebben zich door de laagdrempelige aanpak in het platform zelf 

aangemeld. En er zijn deelnemers die „hemel en aarde hebben bewogen‟ om 

deel te kunnen nemen.  
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Overzicht deelnemers. 

 

Jaar 2004-2005 

 

 

Aantal deelnemers 

 

Aantal groepen 

1. Gelderland 22 2 

2. Den Haag 47 4 

3. Twente 15 1 

4. N.Limburg/Brabant 25 2 

                         subtotaal 109  

 

Jaar 2005-2006 

 

  

5. Rotterdam 28 2 

6. Almere 44 3 

7. Utrecht 26 3 

8. Arnhem/Nijmegen 13 1 

                         subtotaal 111  

 

Jaar 2006-2007 

 

  

9. Amsterdam 28 2 

10. Kennemerland 14 1 

11. Veghel/SKIPOV 15 1 

12. Friesland 13 1 

                         subtotaal 70  

   

                                totaal   290 24 

   
Tabel 1 totaal overzicht regionale platforms en deelnemers 

 

Enkele opmerkelijke zaken: 

 veel vrouwen (meer dan 80 %) 

 Weinig allochtonen (minder dan 5 %) 

 Groepen veelal vol, meerdere keren een parallelgroep gestart. 

 

 

 

Stap 2 

Voorlichtingsbijeenkomst voor potentiële kandidaten  

 

In een regionale bijeenkomst krijgen potentiële kandidaten informatie over 

leidinggeven in het primair onderwijs. De informatie wordt verstrekt door 

medewerkers van de AVS en een rolmodel-schoolleider. 

Tijdens deze bijeenkomsten is het mogelijk, vrijblijvend en gratis, een quick-scan in 

te vullen waarbij hun leidinggevende talenten en affiniteit in beeld worden gebracht. 

 

Opmerkingen/bevindingen: 

 De bijeenkomsten, waar ook directeuren van belangstellende deelnemers 

waren uitgenodigd, waren over het algemeen druk bezocht (12-40 personen).  

 Naast informatieoverdracht (inhoud en praktijk van de training) bleek het 

belang van de inzet van het type rolmodel „leidinggeven‟ erg effectief: jong, 

enthousiast, vrouw, realistisch. Hier kwam men tijdens het verdere verloop 
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van de training opmerkelijk veel op terug. Dit ook en met name in relatie met 

werving van leidinggevenden. Leidinggeven kan leuk zijn (…) !!! 

 

  

Stap 3 

Oriëntatietraining/scan (2 dagen training) 

Kandidaten nemen deel aan een tweedaagse training Oriëntatie op Management. In 

deze training krijgen de kandidaten basisthema‟s rondom leiderschap aangeboden. 

Verder wordt een door Interstudie ontwikkelde scan Oriëntatie op Management 

ingezet om inzicht in leidinggegeven te meten en enkele ondersteunende testen. De 

deelnemers maken de scan thuis online en ontvangen een rapportage hierover.   

Opmerkingen/bevindingen:  

 In een intensieve training wordt „ik‟ (de deelnemer zelf) in kaart gebracht en 

vervolgens in het perspectief van leidinggeven geplaatst. Opdrachten 

verbinden dag 1 en dag 2.  

 Er wordt gedurende de hele training een stevig beroep gedaan op  

„zelfreflecterend en -sturend vermogen‟ van de deelnemers.   

 Tussendoor wordt de scan Oriëntatie op Management uitgevoerd. Hiermee 

wordt het inzicht in leidinggeven van de deelnemers in kaart gebracht. De 

scan levert een ontwikkelingsgerichte rapportage op die, met de eigen 

bevindingen van de deelnemers, het POP (Persoonlijk Ontwikkel Plan) en de 

observaties van de trainers input leveren voor het loopbaangesprek dat volgt 

op de trainingsdagen. 

 De door Interstudie ontwikkelde scan heeft soms wat technische problemen 

gegeven. Veelal te wijten aan (on-)deskundigheid van de gebruiker of 

specifieke software (licenties ed.) en hardware (oud, niet de juiste 

configuratie). Inmiddels is de scan webbased en derhalve minder gevoelig 

voor externe invloeden. 

 De bijdrage van de NSA aan de inhoud van de training ligt met name in de 

ontwikkeling van  startbekwaamheden voor leidinggevenden (zie bijlage 3) 

 

 

 

Stap 4 

Competentieanalyse  

Hierbij worden de basiscompetenties, zoals die ontwikkeld zijn door de NSA, ingezet. 

De competentieanalyse wordt uitgevoerd middels 360 graden feedback-lijsten,  

waarbij onder andere collega‟s en leidinggevenden worden ingeschakeld. 

 

Opmerkingen/bevindingen: 

Feedback geven en ontvangen blijkt voor velen nieuw te zijn. Dit geeft te denken 

over de kwaliteit van IPB.  

 

 

Stap 5 

Afronding in een eindgesprek 

 

Elke kandidaat ontwikkelt, in overleg met de programmaleiding, een Professioneel 

Ontwikkel Plan en krijgt een eindgesprek met een van de programmaleiders 

Doel van het gesprek is te komen tot een gefundeerd advies rondom de vraag: „Is 

leidinggeven iets voor mij?‟ 
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Opmerkingen/bevindingen: 

 

 Een overzicht van de adviezen: 

 

Jaar:2004-2005 

Aantal 

deelnemers 

Aantal 

groepen 

Positief advies 

leidinggeven 

Ander 

advies 

Geen 

advies* 

1. Gelderland 22 2 18 4  

2. Den Haag 47 4 35 12  

3. Twente 15 1 9 6  

4. Noord Limburg / 

Noord Brabant 

25 2 16 9  

 

Jaar 2005-2006 

     

5. Rotterdam 28 2 20 6 2 

6. Almere 44 3 35 8 1 

7. Utrecht 26 3 19 6 1 

8. 

Arnhem/Nijmegen 

13 1 9 3 1 

 

Jaar 2006-2007 

     

9. Amsterdam 28 2 17 8 3 

10. Kennemerland 14 1 9 5  

11. Veghel 15 1 11 4  

12. Friesland 13 1 8 5  

      

    Totaal  290 23 206 76 8 

      
Tabel 2 overzicht van deelnemers per platform en gegeven adviezen  
*   soms kon een advies niet worden gegeven doordat de deelnemer de training vroegtijdig afbrak 

 

 Bij alle adviezen heeft steeds de vraag centraal gestaan: Waar komt deze 

persoon het best tot zijn recht? Waar wordt hij/zij gelukkig? Is leidinggegeven 

een reële optie? 

 De loopbaangesprekken zijn individueel en hebben een vertrouwelijk 

karakter.  

 Het positieve advies kent een nuancering: 

1. Leidinggeven is een prima optie, een mooi blank profiel. 

2. Leidinggeven zou kunnen, maar er zijn aandachtspunten. 

 Het advies  „anders‟ (bewust geen negatief advies genoemd!) speelt in op de  

vraag: waar zou de deelnemer, gelet op de specifieke mogelijkheden, het 

beste tot z‟n recht komen? 

 Opmerkelijk was, dat in slechts enkele gevallen ideeën van de deelnemers 

over de eigen mogelijkheden richting leidinggeven flink afweken van het 

oordeel van de trainer(s). 
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3.Evaluatie 

 

Stap 6 

 

Evaluatie 

Teneinde een beeld te verkrijgen in hoeverre beoogde resultaten en doelen zijn 

bereikt, zijn de volgende instrumenten/activiteiten ingezet: 

 

1. Evaluatiegesprek met de opdrachtgever/ voorzitter platform naar aanleiding van 

een topiclijst  (zie bijlage 4) .  

2. Evaluatieronde/-gesprek met de groep deelnemers. 

3. Enquête onder de deelnemers (zie bijlage 5). 

 

Voor het eindverslag relevante constateringen. 

 

Ad.1 

 A.Er is beweging richting leidinggeven ontstaan. 

Bij hoegenaamd alle platforms die het project hebben uitgevoerd krijgen we terug 

dat de deelnemers zijn gaan nadenken over de eigen loopbaan en velen ook stappen 

(scholing, solliciteren, mobiliteit, etc.) hebben gezet. 

 

 B.OoM is een geschikt selectie-instrument richting kweekvijver. 

Wij horen terug bij uitvoerenden van kweekvijvertrajecten, dat de deelnemers aan 

een kweekvijver met een positief advies vanuit OoM, als groep een meer reëel beeld 

hebben van leidinggeven, meer ideeën hebben over hun persoonlijke ontwikkeling in 

dit kader en meer om kunnen gaan met (zelf-)reflectie. Dit in tegenstelling tot 

kweekvijver-trajecten waar deze selectie niet heeft plaatsgevonden.  

  

 C.Oriëntatie op Management past prima in flankerend  loopbaanbeleid/IPB. 

OoM wordt in de praktijk ervaren als een loopbaantraject. Kwaliteiten worden in 

beeld gebracht en met organisatievragen in verband gebracht. Leidinggeven is een 

mogelijk advies, er zijn ook andere adviezen mogelijk: bijvoorbeeld een specialisatie, 

verdieping via studie, speciaal onderwijs. 

 

 D.Vrouwen zijn opvallend veel vertegenwoordigd (ruim 80 %). 

De groepen laten een grote vertegenwoordiging van vrouwen zien. Knelpunten voor 

een vervolg in de loopbaan richting leidinggeven hebben betrekking op de vaak 

specifieke wensen (niet alle, maar wel graag váste dagen) van deze groep rondom 

parttime werken. Nogal wat werkgevers willen invulling van directietaken in een 

fulltime functie en meerhoofdige schoolleiding is niet écht populair.    

 

 E.Weinig deelnemers zijn van ’van oorsprong andere cultuur’. 

Het is opvallend hoe weinig allochtonen hebben deelgenomen. Zeker in regio‟s waar 

het onderwijs in lesgevende zin voor een belangrijk deel door allochtonen wordt 

ingevuld (de grote steden).  

Verklaringen lijken onder andere gevonden te kunnen worden in: 

1. een gepercipieerde drempelwaarde (-hoogte) rondom leidinggeven,  

2. verder min of meer cultuurbepaalde eigenschappen (reflecterend 

vermogen, ed.) of gewoonten ((ver-)zorgtaken voor de vrouw)  

3. het vermogen van leidinggevenden, om in het kader van „spotten‟ van 

mogelijk ander (al dan niet cultuurbepaald) gedrag,  leidinggevende 

competenties te onderscheiden.  

Een en ander leidt al dan niet terecht tot niet zien of niet gezien worden. 
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 F.Beeld van en visie op leidinggeven en management in de eigen 

school/organisatie is van cruciaal belang voor rekruteren van mogelijk 

managementpotentieel. 

De wijze van invullen van leidinggevende taken binnen de eigen school/organisatie, 

de persoon van de directeur en de visie op leidinggeven is erg bepalend voor het 

enthousiasmeren van potentieel leidinggevenden. Denk aan hierbij aan: 

Professionele standaarden? Inspirerend? Integraal? 

 

 G.Subsidie is veelal sterk(-st?)e drijfveer om deel te nemen. 

OoM is niet massaal vanuit een beleefde behoefte ontstaan. De mogelijkheid van 

subsidie was eerder de trigger. De verwachting is dan ook niet, dat in alle regio‟s 

waar OoM is uitgevoerd inmiddels een beleidscyclus in het kader van opleiden is 

ontwikkeld, laat staan één waarbinnen OoM is opgenomen. In slechts enkele gevallen 

„kwam OoM als geroepen‟. Het aanbod OoM heeft meer de vraag gestuwd. Wij 

hebben op meerdere plekken ervaren, dat zelfs een vervolg-kweekvijver , een 

voorwaarde voor deelname aan OoM, niet overal even goed is opgepakt (…) 

 

 H.Men is zich weinig bewust van andere mogelijkheden voor de invulling van 

directiefuncties (vrouwen, parttime, etc.).  

Hardnekkige vooroordelen kunnen ontwikkelingen in de weg staan: „de 

onmogelijkheid van twee kapiteins op één schip‟ is er één. Met name treft dit 

vrouwen, die het directeurschap in een parttime constructie zouden kunnen 

uitvoeren. Good practices ten spijt… 

 

 I.Systematisch onderzoek in de eigen organisatie geeft een krachtiger impuls 

om loopbaanbeleid te ontwikkelen dan landelijke publicaties over vergrijzing 

en dreigende tekorten van schoolleiders. 

Landelijke organisaties (bijvoorbeeld SBO) doen onderzoek naar de situatie op de 

arbeidsmarkt. Zo kunnen knelpunten worden gesignaleerd en een gerichte aanpak 

worden ontwikkeld. Gesignaleerde tekorten kunnen echter per regio of per 

organisatie heel verschillend worden ervaren. Het versterkt het commitment eigen 

onderzoek te stimuleren.  

Daar waar dat pro-actief gebeurt, bijvoorbeeld in Oost-Gelderland, bruist het van de 

gerichte activiteiten en ervaart men deze problemen minder.  

 

 J.Het platform als aanspreekpunt is organisatorisch handig, maar strategisch 

niet adequaat gebleken. 

Een platform kan een reden hebben om mee te doen aan een subsidietraject.  

Voor het welslagen is commitment van de werkvloer (lees hier: werkgever, directie) 

van cruciaal belang. Dáár immers vindt de beweging plaats en daar moet het worden 

gekanaliseerd. Onze inschatting is dat niet alle werkgevers/directeuren even goed 

geïnformeerd en derhalve betrokken waren. Kritische factoren zijn: 

1. afstemming verwachtingen met deelnemende besturen/management  

2. grote variatie in vragen en belangen van de deelnemende organisaties 

3. interne communicatie 

Voor de uitvoerende partij (AVS, de trainers) is het praktisch om één 

gesprekspartner te hebben.  
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Ad.2/3 

 K. In de loopbaan vindt een bewustwording plaats. Leidinggeven krijgt hier 

een plaats in.  

Zowel in de enquêtes als in de gesprekken komt dit steeds terug. Het is opvallend 

hoe vaak men aangeeft “iets te hebben ontdekt, wat men eigenlijk al wist”. En: 

“eigenlijk zou dit voor iedereen goed zijn”.   

 

 L.De organisatie weet lang niet altijd raad met ambitie en ontwikkeling.  

Nogal eens wordt de klacht uit de mond van de deelnemers opgetekend, dat de  

organisatie moeite heeft met het honoreren van ontwikkelingen en wensen. Een 

gesprek over de loopbaan (Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat kunnen we voor 

elkaar betekenen?),  is nogal eens „voor de eerste keer‟. Ook andere opvattingen 

over parttime werken en de invulling van directietaken zitten soms in de weg. 

 

 M.Het begrip over en voor leidinggeven is gegroeid. 

De deelnemers geven aan, dat meer begrip is ontstaan voor de complexe positie van 

leidinggevenden vanwege verschillende belangen, inzichten en 

verantwoordelijkheden. Verantwoording geven én nemen. Transparant willen zijn, 

maar dit niet altijd kunnen, etc. Soms is het ook een eye-opener: “Ik snap nu wat er 

bij ons op school aan mankeert……” Wij wezen in de training op het gevaar van „de 

maat nemen‟ alleen, met een verwijzing naar Procustus. Dit komt er in het kort op 

neer, dat je niet te snel een oordeel moet vellen over een leidinggevende, maar ook 

oog moet houden voor het proces en de mogelijkheid tot groei. 

 

 N.Gesprekken op scholen over professioneel leidinggeven hebben een impuls 

gekregen. 

Het onderscheid tussen leiderschap en management, transactioneel en 

transformationeel leiderschap en termen als integrale schoolleider zijn inhoudelijk 

aan de orde geweest. Dit heeft verdiepende en levendige discussies opgeleverd.  

 

 O.De training wordt als een eye-opener ervaren. 

In bewustwording zit ook, dat je iets ontdekt dat je niet wil(de) onderkennen. Soms 

zijn deelnemers ook door de werkgever „gelokt‟ of uitgedaagd om hun (on-)kunde te 

bewijzen, als gedachten over geschiktheid ver uit elkaar lagen. De buitenstaander 

(lees: trainers) kunnen makkelijker „duiden‟ dan direct betrokkenen.   

De trainers brengen niet alleen geschiktheid in beeld, maar kunnen ook veel leed 

voorkomen door bij ongeschiktheid te waarschuwen.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 

 

Ten aanzien van de beoogde doelstellingen zijn de volgende conclusies te trekken.  

 

 Doelstelling 1 - Het opsporen van geschikte kandidaten voor toekomstige 

leidinggevende taken en functies; 

- het bieden van een reflectie op benodigde vaardigheden 

- het oriënteren vanuit de eigen rol op facetten van leiderschapsrollen  

 

Voor het spotten van geschikte kandidaten zijn uiteindelijk verschillende methoden 

ingezet (zie Stap 1 – selectie  / Opmerkingen en bevindingen). De training 

daarentegen was éénduidig wat vorm en inhoud betreft en heeft uiteindelijk 209 

geschikte kandidaten opgeleverd. 

 

De opzet van het programma Oriëntatie op Management is zodanig dat er een 

vergroting van de zelfkennis in relatie tot werken en opleiden wordt gestimuleerd. 

Vervolgens wordt dit door de trainers in een interactief proces gekoppeld aan 

competenties en beelden van leidinggeven. De deelnemers ervaren dit als een eye-

opener. Wij, de projectleiding en trainers, zien vaak een verschil in gedrag van de 

individuele deelnemers tussen dag 1 en dag 2 van de training. Dat verschil in gedrag 

kan zijn: zelfbewuster, actiever, initiatiefnemend, minder impulsief, rustiger of juist 

terughoudender.  

 

Conclusie: De doelstelling is bereikt.  

 

 Doelstelling 2- Het aanbieden van een instrumentarium (zelfanalyse en 

toelatingsanalyses) om de geschiktheid voor leidinggevende functie en taken 

van kandidaten te kunnen bepalen; 

 

De werkmap met (huis-)werkopdrachten, feedbacklijsten en de Scan Oriëntatie op 

Management (SOM) zijn ingezet met een uitgebreide ontwikkelrapportage (Zie ook 

Hst.2 – stap 3 en 4) . Belangrijk ter aanvulling hierop is het stimuleren van de eigen 

verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces van de deelnemers. Het uitwisselen 

en in gesprek gaan met leidinggevenden, waaronder de eigen schoolleider, aan de 

hand van de SOM en feedbacklijsten is daar een voorbeeld van. 

 

Conclusie: De doelstelling is bereikt.  

 

 Doelstelling 3 -Het aanbieden van een maatwerkontwikkelingstraject;  

 

Het programma kent een individuele benadering, waarbij met name op dag 2 

gefocust wordt op leidinggeven. Aan de hand van de observaties van de trainers, de 

ontwikkelingsgerichte rapportage van de SOM (bijlage 6 – een geanonimiseerde 

versie) en de eigen bevindingen van de deelnemer kan de deelnemer een concreet 

én persoonlijk ontwikkelplan opstellen voor de korte termijn (1 jaar) en in grote 

lijnen voor de lange termijn (4-5 jaar).  

 

Conclusie: De doelstelling is bereikt. 
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 Doelstelling 4- Het afstemmen van verwachtingen van de kandidaten, 

schoolbesturen en zittend management; 

 

De contacten met de projectleiding lopen via de contactpersonen van het platform. 

Vaak zijn dat de voorzitters van het platform. De gekozen topdown benadering 

betekent accorderen van de betrokken besturen en zittend management. 

 

Deze contactpersonen signaleren hierbij de volgende dilemma‟s:  

A. Een cultuur neergezet door besturen en zittend management richt zich veelal 

op beheerstaken en niet op personeelsbeleid, de inhoud van onderwijs in 

plaats van op aansturen van processen. Deze cultuur kenmerkt zich verder 

door: een korte termijn denken, eerder reactief dan pro-actief handelen, 

luisteren en volgen in vergaderingen in plaats van creatief denken en 

ontwikkelen. 

B. Een substantiële groep schoolleiders in een platform die opgeslokt wordt door 

de dagelijkse werkzaamheden en die alles wat daar buitenvalt als „erbij‟ 

formuleert: Integraal Personeelsbeleid, lumpsum, trainingen om competenter 

te worden. Bedoelde schoolleiders zijn doorgaans „wat ouder‟, hebben een 

lange onderwijsloopbaan achter de rug en hebben nog zo‟n 5 jaar voor de 

boeg. Zij lopen op hun tenen en het gevaar „door de hoeven te gaan‟ is 

levensgroot aanwezig. 

C. Een denken op bestuursniveau en/of het zittend management, waarbij 

pragmatisme de overhand heeft. Zwart-wit gezegd: „beleid volgt de 

geldstromen‟. Het structureel maken van Oriëntatie op Management in een 

dergelijk denken is geen issue, omdat de subsidie ophoudt.  

D. Het aanbieden van een vervolgopleiding, zoals een kweekvijver, is niet onder 

alle platforms totstandgekomen. Dit werkt contra-productief. Het 

enthousiasme, de betrokkenheid en de energie van de deelnemers stagneert 

hiermee en kan met zich meebrengen dat met name de jongere deelnemers 

vroegtijdig het onderwijs verlaten. De stagnatie kan voor oudere deelnemers, 

-er is in elke groep een substantieel aantal deelnemers van 45 jaar en ouder- 

arbeidsverzuim stimuleren. 

 

Zie ook – Hst.3 Evaluatie G,H,I,J. Een benadering die ertoe leidt „tussen‟ de 

werkvloer en werkgever te komen, zou onze voorkeur hebben.   

 

Conclusie: De doelstelling is niet geheel bereikt.  

 

 Doelstelling 5- Een impuls bieden aan IPB – goed werkgeversschap; 

 

Via de concretisering van integraal personeelsbeleid, de gesprekkencyclus, worden 

aanknopingsmomenten aangereikt, waarin de ontwikkeling en de loopbaan van de 

werkenden in het primair onderwijs centraal staan. De opbrengst van Oriëntatie op 

Management kan in de functioneringsgesprekken, POP-gesprekken en 

voortgangsgesprekken ingebracht worden. De gesprekkencyclus kent een loopbaan-

bezinningsperiode. In die fase kan het programma Oriëntatie op Management 

integraal of op individuele basis worden opgenomen.  

Dit vraagt wel een afstemming van de verschillende gremia in de betreffende 

besturen.  
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Oriëntatie op Management heeft ambitie en kwaliteit in beeld gebracht en is 

daardoor in zichzelf een impuls geweest. In hoeverre de beweging daadwerkelijk een 

vervolg krijgt, is afhankelijk van de rol van de werkgever/directeur.  

 

Conclusie: De doelstelling is bereikt. 

 

 Doelstelling 6- De schoolbestuurders handreikingen bieden om het potentieel 

aan toekomstige leidinggevenden in hun organisatie op te sporen; 

 

Het instrument De Talentspotter (zie ook Hst.2  Selectie / Stap 1) is uit een co-

productie van de AVS en Interstudie ontstaan. Het inzetten van De Talentspotter 

vraagt een korte introductie van maximaal een uur. 

 

Conclusie: De doelstelling is bereikt.  

  

  Doelstelling 7- Het positief beïnvloeden van het imago van het beroep van 

schoolleider; 

 

De training Oriëntatie op Management is vooral gericht op „een meer reëel beeld 

ontwikkelen‟ van leidinggeven. Het imago van schoolleiders heeft te maken met een 

redelijk negatieve perceptie van de beroepsgroep zélf. Enkele uitingen die daarvan 

getuigen: ”Véél gezeur, problemen, zeurende ouders, vieze gebouwen en veel werk 

voor weinig geld, plezier, waardering, begrip, weinig medewerking” etc. 

 

Het inzetten van een rolmodel ‘leidinggeven’ bij de introductiebijeenkomst (zie ook 

Hst.2 – stap 2 bij Opmerkingen) heeft het imago zeker een positieve impuls 

gegeven.  

 

(Uiteindelijk is dit element, het imago van de schoolleider, een zeer kritische 

succesfactor gebleken, waar in het kader van plannen om tekorten in de toekomst 

het hoofd te bieden veel aandacht voor moet zijn (zie aanbevelingen)). 

 

Conclusie: De doelstelling is bereikt. 

 

 Doelstelling 8- Doorstroommogelijkheden binnen het onderwijs stimuleren; 

 

De trainers hebben in bijna alle loopbaangesprekken adviezen gegeven die in 

principe binnen de sector onderwijs liggen. Ook tijdens de training zijn de 

mogelijkheden binnen de school en buiten de eigen school genoemd. Voor 

daadwerkelijke doorstroming zijn meerdere partijen nodig.  

Zie ook Hst.3 – Evaluatie / A,B,C en L). 

 

Conclusie: De doelstelling is bereikt.  

 

 Doelstelling 9 - Een bijdrage leveren aan de bestrijding van tekorten aan 

leidinggevenden in het PO; 

 
In een periode van 3 jaar hebben, vanuit 12 regionale platforms, 290 veelal 

gemotiveerde deelnemers aan de training deelgenomen. Hiervan kregen 206 een 

positief advies richting leidinggeven.   

 

Conclusie: De doelstelling is bereikt. 
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  Doelstelling 10- Een bijdrage leveren aan het verder openstellen van de 

arbeidsmarkt. 

 

Het is opvallend dat veel vrouwen hebben deelgenomen aan Oriëntatie op 

Management. Ten aanzien van werk hebben zij vaak de behoefte aan een 

deeltijdfunctie. Voor besturen en het zittend management is een aandachtspunt: hoe 

kunnen ze tegemoet komen aan de wensen van de (jonge) vrouwen die vaak de 

opvoedingstaak van hun kinderen op zich nemen? In algemene zin laten vrouwen 

hun onzekerheid blijken. Vooroordelen zullen moeten worden losgelaten om een bron 

met veel potentie vrij te maken. (zie ook Hst.3 Evaluatie H). Het verwachte aandeel 

van deelnemers van „een andere dan Nederlandse afkomst‟ bleef uit (zie ook Hst.3 

Evaluatie E). 

 

Conclusie: De doelstelling is ten dele bereikt. 

 

 

Resumerend kan, zoals in het voorwoord van deze rapportage reeds vermeld, het 

project Oriëntatie op Management, kijkend naar resultaten en beoogde doelen, zeer 

succesvol genoemd worden.  

 

Hierbij willen wij, de trainers, de volgende kanttekeningen plaatsen: 

 projectorganisatie meer vanuit het midden van de organisatie, had meer 

overzicht en mogelijkheid tot afstemming en sturing gegeven. 

 (aanvullende) gerichte actie is te overwegen om specifieke doelgroepen te 

bereiken (hier is nader onderzoek nodig) 

 iets of iemand ergens toe verleiden (bijvoorbeeld leidinggeven) wordt een 

stuk gemakkelijker, als het object waarmee verleid wordt (de arbeidsplaats, 

de schoolleider) een aantrekkelijk beeld laat zien. Dit element heeft ons als 

trainers parten gespeeld en hier moet hard aan gewerkt worden. Immers: wie 

laat zich verleiden tot een avontuur waar maar weinig mensen écht plezier 

aan lijken te beleven (beeld en imago)? 

 

Tot slot geven we nog enkele aanbevelingen: 

 Stimuleer mogelijkheden tot het doen van onderzoek naar de 

arbeidsmarktsituatie in de eigen regio. Breng mensen bij elkaar en geef 

inzicht in good practices.  

 Geef aandacht aan de positie van de schoolleider. Hoe kunt u het imago van 

de schoolleider positief beïnvloeden? Breng belanghebbenden en specialisten 

bij elkaar en ontwikkel een Masterplan. Een congres over dit thema (AVS ?). 

 Maak subsidies afhankelijk van plannen die tot verdieping/borging 

(verankeren in beleidscyclus) én delen/verbreden leiden (andere organisaties 

betrekken/informeren/samen doen).  

 Geef een vervolg richting specifieke doelgroepen (niet-Nederlandse afkomst, 

„van buiten‟?, de groep „bewust parttime werkenden‟). 

 Voorzien in management nu en in de toekomst betekent zeker ook: ga 

zorgvuldig om met de nu zittende schoolleiders. Organiseer projecten met 

klankbord/coach voor de schoolleider. Richt u daarbij op specifieke 

doelgroepen: bijvoorbeeld de oudere schoolleider die moeite heeft met de 

ontwikkeling van hoofd van de school naar schoolleider of de onervaren 

schoolleider (“er worden opeens andere dingen gevraagd”, et cetera).  
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BIJLAGEN 
 

 

 

 



Bijlage 1 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Talentspotter 
AVS/Interstudie 

 

 

 
 

1. Organisatiesensitiviteit 

 

 

Item Nooit Zelden Regel- 

matig 

Vaak  Niet 

gezien 

Geeft kansen en bedreigingen voor de school aan (demografische ontwikkelingen, faciliteiten, 

gebouwen, contacten met ouders, opbouw team, competenties team) 

     

Toont interesse in mogelijke beleidsontwikkelingen die er de komende jaren aan zitten te 

komen (lumpsum, schaalvergroting, multiculturele aspecten, brede school, zorg e.d) 

     

Staat open voor ideeën en invloeden van buiten de school (ouders, wetenschap, politiek)      

Staat open voor vragen en opmerkingen met betrekking tot onderwijsvernieuwing en –

verbetering  die uit de gemeenschap en de samenleving komen 

     

Is bezig met/stelt vragen over/komt met mogelijkheden en ideeën over de relatie tussen 

school-gezin-maatschappelijke omgeving 

     

Stelt voor om het thema onderwijsverbetering op de agenda te zetten van team- of 

bouwvergadering, studiedagen te organiseren, (team)scholing te organiseren 

     

Levert een actieve bijdrage als binnen het team gesproken wordt over de vraag of 

leermiddelen, methoden en concepten nog voldoende up-to-date zijn 

     

Vertaalt actuele maatschappelijke gebeurtenissen naar de betekenis ervan voor de eigen 

werksituatie. 

     

Houdt rekening met belangen en positie van collega’s, leidinggevende en andere 

betrokkenen binnen de school 

     

Kan gezag van de leidinggevende aanvaarden en positief ondersteunen      

Kan accepteren dat de school op belangrijke punten een keuze maakt of koers uitzet die 

niet in overeenstemming is met de eigen opvattingen, denkbeelden, ideeën 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Talentspotter 
AVS/Interstudie 
    

 
 

 

2. Onderwijskundig leiderschap 

Item Nooit Zelden Regel- 

matig 

Vaak  Niet 

gezien 

Biedt zich aan om een bijdrage te leveren aan project- of taakgroepen die zich binnen de 

school bezig houden met onderwijsverbetering of onderwijsvernieuwing 

     

Verdiept zich in publicaties aangaande onderwijsverbetering of –vernieuwing en informeert 

collega’s en leidinggevenden hierover  

     

Bezoekt conferenties of studiedagen over onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering en 

informeert anderen over de opbrengst 

     

Neemt actief deel tijdens team- of bouwvergadering aan de discussies/gesprekken over 

onderwijsvernieuwing, onderwijsverbetering, kwaliteitszorg 

     

Laat tijdens vergaderingen of bijeenkomsten blijken een opvatting/idee/visie te hebben 

over onderwijsvernieuwing en/of onderwijsverbetering 

     

Stelt bestaande manieren van werken en onderwijsconcepten (specifieke methoden, 

manieren om met kinderen om te gaan, aanpak probleemsituaties) ter discussie; geeft er 

blijk van er niet ‘vast’ aan te zitten, toetst aan veranderende of veranderde inzichten 

(bijvoorbeeld van traditioneel leren naar ervaringsgericht leren)  

     

Geeft er tijdens het werken met leerlingen blijk van nieuwe methoden/manieren van 

aanpakken/didactische werkvormen uit te proberen/te toetsen op haalbaarheid  

     

Staat open voor bijdragen van collega’s aan discussies, gesprekken, bijeenkomsten over 

onderwijsvernieuwing en –verbetering, ook al is sprake van een andere opvatting 

     

Stimuleert door enthousiasme en begeestering collega’s om mee te denken, mee te praten 

en mee te doen als het gaat om onderwijsvernieuwing en –verbetering.  

     

Is bezig met, onderzoekt, stelt aan de orde, bespreekt de vraag hoe de school (beter, 

meer) tegemoet kan komen aan de verschillen tussen kinderen 

     

Werkt planmatig, doelgericht als binnen de groep een onderwijsverandering/-verbetering 

wordt geïmplementeerd  

     

Heeft bij implementatie van veranderingen oog en gevoel voor weerstanden van collega’s 

of ouders, zoekt naar draagvlak, instemming  

     

Is bezig met, onderzoekt, stelt aan de orde, bespreekt de vraag wat binnen de school de 

factoren zijn die het leren en de ontwikkeling van kinderen belemmeren dan wel 

stimuleren; is actief bezig met een thema als pedagogisch klimaat 

     

Betrekt en/of raadpleegt ouders (van zijn/haar groep) bij de vraag hoe het leven en leren 

op school verbeterd kan worden 

     



Talentspotter 
AVS/Interstudie 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Nooit Zelden Regel- 

matig 

Vaak  Niet 

gezien 

Stimuleert de betrokkenheid van ouders bij de school      

Onderneemt acties, doet voorstellen om de kwaliteit van het onderwijsproces (= primaire 

proces) te optimaliseren (doorgaande leerlijnen, andere methoden, scholing). 

     

Formuleert voor zichzelf concrete en meetbare resultaten (bejegening van leerlingen, 

omgaan met ‘moeilijke’ situaties, contacten met ouders). 

     

Bewaakt of de gestelde resultaten daadwerkelijk worden bereikt en onderneemt actie als 

dat niet het geval is. 

     



Talentspotter 
AVS/Interstudie 
    

 
3 Reflectie op eigen handelen 

 

 

 

 

 

 

 

Item Nooit Zelden Regel 

matig 

Vaak  Niet 

gezien 

Geeft specifieke en constructieve feedback aan collega’s over hun functioneren, zowel positief 

als negatief (attitude, houding ten aanzien van ouders en kinderen, omgaan met collega’s, 

bijdrage aan de verbetering van de school) 

     

Stelt collega’s vragen/komt met observaties (bijvoorbeeld tijdens klassenconsultatie, 

teamvergadering of intervisie) die stimulerend zijn om na te denken over de professionele en 

persoonlijke ontwikkelpunten van collega’s 

     

Stelt concrete vragen aan de leidinggevende met betrekking tot/ verzoekt om concrete 

mogelijkheden tot verdere scholing en ontwikkeling (hoe pak ik het aan?) 

     

Vraagt aan anderen (collega’s, leidinggevende) reacties met betrekking tot sterke kanten 

en ontwikkelbehoeften 

     

Maakt een actief gebruik van de mogelijkheden van diverse soorten gesprekken 

(functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, collegiale gesprekken) om eigen kwaliteiten 

en ontwikkelpunten helder te krijgen 

     

Evalueert regelmatig en systematisch de eigen werkwijze, gedrag en opvattingen      

Brengt de eigen ontwikkelpunten in kaart      

Geeft er blijk van dat van gemaakte fouten/vergissingen wordt geleerd        

Laat de eigen ontwikkeling in de pas lopen met ontwikkelingen binnen de functie en binnen 

de organisatie; heeft een reëel beeld van wat haalbaar en opportuun is 

     

Onderneemt activiteiten die te maken hebben met de eigen professionele ontwikkeling, 

bijvoorbeeld bijhouden van vakliteratuur, bijwonen van congressen/lezingen, deelnemen 

aan trainingen/cursussen, volgen van een studie/leergang, deelnemen aan collegiale 

consultatie/intervisie 

     



Talentspotter 
AVS/Interstudie 
    

 
 

 

 

 

 

Item Nooit Zelden Regel 

matig 

Vaak  Niet 

gezien 

Maakt gebruik van kwaliteiten en ervaringen van collega’s en van de leidinggevende en laat 

zich hierdoor inspireren en/of geeft er blijk van hier van te leren. 

     

Participeert in netwerken om kennis en ervaring te delen.      

Neemt deel aan collegiale consultatie of intervisie met collega’s van andere scholen.      

Is bereid tot en bereikbaar voor collega’s om feedback te geven of om collega’s te 

ondersteunen 

     

Staat open voor kritiek en gaat daarbij niet direct in de verdediging      



Talentspotter 
AVS/Interstudie 
    

 
 

4. Attitude 

 

 

Item Nooit Zelden Regel 

matig 

Vaak  Niet 

gezien 

Is ambitieus en betrokken bij het werk      

Kan bestaande aannames loslaten en staat open voor nieuwe ideeën en opvattingen      

Ziet verschillen in opvattingen als een bron van inspiratie       

Durft keuzes te maken en daar voor op/uit te komen      

Komt gemaakte afspraken en gedane toezeggingen na      

Hanteert in het werken met kinderen een ordelijke en overzichtelijke manier van werken      

Herstelt snel na een tegenslag of teleurstelling      

Blijft kalm en reageert rustig bij kritiek of persoonlijke verwijten.      

Blijft gestructureerd en ordelijk werken als meerdere mensen tegelijkertijd een beroep op 

hem/haar doen. 

     

Blijft bij veranderingen of onduidelijke taken effectief werken (houdt het doel voor ogen).      

Behoudt de effectiviteit van handelen in een drukke, onrustige omgeving.      

Is in zijn/haar doen en laten enthousiasmerend en inspirerend voor anderen (collega’s, 

leidinggevende, ouders) 

     

Kan zelfstandig werken zonder voortdurend een beroep te doen op supervisie, begeleiding, 

ondersteuning 

     

Gaat met collega’s en anderen in gesprek zonder de eigen mening op te leggen.      

Geeft (gevraagd en ongevraagd) aan anderen feedback      

Gaat met collega’s en anderen in gesprek zonder de eigen mening op te leggen.      

Geeft (gevraagd en ongevraagd) aan anderen feedback      

Laat in doen en laten merken ondernemend, bevlogen, geëngageerd te zijn      



Talentspotter 
AVS/Interstudie 
    

 
 

5. Persoonlijk leiderschap 

 

 

 

 

 

 

Item Nooit Zelden Regel 

matig 

Vaak  Niet 

gezien 

Onderkent dat de leerkracht een model is voor kinderen als het gaat om normen en 

waarden  

     

Spreekt kinderen aan op hun doen en laten als sprake is van onverantwoord gedrag of 

gedrag dat niet in overeenstemming is met afgesproken gedragsregels 

     

Spreekt collega’s aan als overeengekomen gedragsregels niet worden nagekomen      

Besteedt actief aandacht aan het thema normen en waarden binnen de school en wat dat 

aan concreet gedrag vraagt van kinderen en leerkrachten 

     

Signaleert belemmeringen tussen collega’s of andere betrokkenen en weet ze te stimuleren 

tot het vinden van oplossingen. 

     

Onderneemt actie om de saamhorigheid te versterken en de teamgeest te bevorderen      
Handelt zelf op basis van binnen de school overeengekomen afspraken en geldende waarden en normen.      

Onderneemt actie om tot een positieve sfeer en prettige werkrelaties binnen het team te 

komen 

     

Is in staat met veel mensen binnen het team een goede werkrelatie op te bouwen      
Is meer team player dan solist      



Talentspotter 
AVS/Interstudie 
    

 
6. Communicatie 

 

 

 

Item Nooit Zelden Regel 

matig 

Vaak  Niet 

gezien 

Sluit in taal- en stijlgebruik aan bij de diverse doelgroepen (collega’s, ouders, 

kinderen) en de specifieke situatie   

     

Luistert naar een ander (vraagt door, vat samen, toetst eigen begrip en laat de ander 

uitspreken). 

     

Houdt rekening met gevoelens en omstandigheden van de gesprekspartner en reageert 

daar passend op. 

     

Laat in lichaamshouding, oogcontact en gedrag blijken aandacht te hebben voor 

anderen. 

     

Maakt in reacties duidelijk zowel de inhoud als de onuitgesproken lading van de boodschap 

te begrijpen. 

     

Ondersteunt het eigen betoog met effectief non-verbaal gedrag (levendig, dynamisch, 

‘aandacht-vasthoudend’). 

     

Toetst of de ander de boodschap begrepen heeft en gaat na of er nog onduidelijkheden 

en/of vragen zijn. 

     

Draagt op aansprekende wijze mondelinge informatie over (presentatie, voordracht of 

lezing, onderwijs); kan boeiend vertellen. 

     

Formuleert kort en duidelijk (mondeling en schriftelijk)      

Zoekt bij het verzamelen van informatie naar de hoofdlijnen en treedt niet onnodig in 

detail. 

     

Legt verbanden tussen verschillende bronnen van informatie.      

Onderkent wat gegeven de situatie van belang is en wat niet of minder; kan 

prioriteiten stellen. 

     

Onderscheidt feiten van de persoonlijke interpretatie van de feiten.      

Overziet de gevolgen op de langere termijn van bepaalde keuzes.      

Vat abstracte informatie (zoals beleidsplannen, onderwijsplannen, onderzoekplannen) 

samen en vertaalt deze in concrete vorm. 

     



Talentspotter 
AVS/Interstudie 
    

 
 

Per domein kan het bijgevoegde model worden gebruikt 

 

 

Geef hier meerdere voorbeelden van concrete situaties die betrekking hebben op het betreffende domein. Geef in steekwoorden de 

situatie weer, wat u  in termen van gedrag hebt waargenomen en wat het resultaat, de opbrengst is geweest van het handelen van de 

groepsleerkracht. Probeer zo concreet mogelijk te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Talentspotter 
AVS/Interstudie 
    

 
Instructie voor het gebruik van de Talentspotter 

 

 

De items uit de Talentspotter zijn zo veel mogelijk in observeerbare termen geformuleerd. 

Belangrijk is dat het concrete handelen van de groepsleerkracht (overleg, informele momenten, werken met kinderen, wijze van omgaan 

met en reageren op collega’s, wijze van omgaan met en reageren op leidinggevende, wijze van omgaan met ouders, voeren van 

gesprekken met (externe) deskundigen etc) het uitgangspunt is om de verschillende onderdelen van de Talentspotter te beantwoorden.  

 

De diverse items worden beantwoord met behulp van een 5-punsschaal. 

Als de schoolleider een bepaald gedrag niet heeft waargenomen wordt op desbetreffend item ‘nooit’ aangekruist. 

Als de schoolleider een bepaald gedrag een enkel keertje heeft waargenomen wordt op desbetreffend item ‘zelden’ aangekruist. 

Als de schoolleider een bepaald gedrag met enige frequentie heeft waargenomen wordt op desbetreffend item ‘regelmatig’ aangekruist. 

Als de schoolleider een bepaald gedrag vaak heeft waargenomen wordt op desbetreffend item ‘vaak’ aangekruist. 

Alleen als de schoolleider niet in staat is geweest betreffend gedrag waar te nemen wordt niet gezien aangekruist. Dat betekent dat het 

betreffende item door de schoolleider niet is te beoordelen. Het is dus noch een ‘slechte’ noch een ‘goede’ waardering. 

 

Om de antwoorden op de diverse items zo goed en objectief mogelijk te onderbouwen wordt bij ieder van de 6 domeinen van de 

Talentspotter daarom ook gevraagd naar een ‘critical incident’ per domein die de beoordeling van de diverse items ondersteunt en 

adstrueert (totaal dus 6 concrete voorbeelden van gedrag). Ook als de score ‘nooit’ of ‘zelden’ is, wordt om een voorbeeld gevraagd van 

een situatie waarin de betreffende groepsleerkracht het gedrag wel zou hebben kunnen laten zien maar die mogelijkheid of kans onbenut 

heeft gelaten. 

De ‘critical incidents’ hebben bij voorkeur betrekking op iets dat zich de afgelopen 8 maanden heeft voorgedaan. In ieder geval in het 

huidige schooljaar. 

 

Per domein zijn een aantal items geselecteerd. De items zijn een hulpmiddel om een beeld te vormen over de betreffende 

groepsleerkracht met betrekking tot een bepaald domein. Niet op alle items hoeft met minimaal ‘regelmatig’ te worden gescoord om voor 

het domein als geheel tot een positieve meningsvorming te komen. 
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Oriëntatie op Management 
Op zoek naar talent 
 
auteur: Magda Snijders 
 
In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt richt de AVS zich met het 
project Oriëntatie op Management op het opsporen van kandidaten met leidinggevende 
aspiraties.  
 
Enthousiaste kandidaten buigen zich over vragen als: wat zoek ik in mijn werk, hoe 
manifesteer ik mij, neem ik makkelijk het voortouw, ben ik meer een specialist en houd 
ik van verdieping of ben ik juist meer een generalist met aandacht voor de grote lijn? En 
als finale vraag: zou leidinggeven iets voor mij zijn? Het project Oriëntatie op 
Management helpt leerkrachten die in hun werk worstelen met onderwerpen als ‘ik zoek 
een nieuwe uitdaging’ en ‘ik wil meer’ met het zoeken naar antwoorden op deze vragen. 
De kandidaten worden vooral gezocht in de groep leerkrachten die zich nog niet bewust 
zijn van eventueel aanwezige leidinggevende kwaliteiten. Het project profileert zich 
nadrukkelijk als voorportaal van de kweekvijver; kandidaten met een positief advies 
vanuit Oriëntatie op Management kunnen doorstromen.  
 
Ontwikkeling van leiderschap en opleidingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
leiderschap 
 
oriënteren    ontwikkelen     ontplooien 
 
 
Bovenstaand schema toont hoe de verschillende opleidingen zich tot elkaar én 
ontwikkeling van leiderschap verhouden. De nadruk van de cursus Oriëntatie op 
Management ligt op oriënteren. 
 
 
Het doel van Oriëntatie op Management is onder andere de doorstroommogelijkheden 
binnen het onderwijs te stimuleren en zo bij te dragen aan het bestrijden van de te 
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verwachte tekorten aan leidinggevenden in het primair onderwijs. Daarnaast 
geeft het project ook een impuls aan integraal personeelsbeleid en goed werkgeverschap.  
 
Het programma 
Het programma van Oriëntatie op Management bestaat uit een informatieavond en een 
tweetal cursusdagen waarin aspecten rondom leidinggegeven aan de orde komen.  
Verder is een scan ontwikkeld om vast te stellen of een kandidaat voldoende inzicht heeft 
in wat leidinggeven is.  
Het geheel wordt afgesloten met een individueel adviesgesprek met één van de 
cursusleiders, Magda Snijders of Jan Tolhuijs, beiden senior trainer/adviseur bij de AVS.  
Als leidinggeven voor de kandidaat geen voor de hand liggende optie lijkt, wordt 
nadrukkelijk  gekeken naar ‘wat dan wél ?’  
Oriëntatie op Management levert altijd een advies op maat op.  
 
 
Oriëntatie op Management kan plaatsvinden via regioconvenanten, waarbij u gebruik 
kunt maken van subsidiegelden vanuit het SBO voor maximaal 15 kandidaten. Daarnaast 
biedt de AVS een identiek traject aan voor andere opdrachtgevers, dit op basis van 
offerte. Informatie hierover kunt u krijgen bij de trainers.  
 
 

Geert Gerritsen is algemeen directeur van Personeelscluster Oost Nederland en 
voorzitter van het regionale Platform Primair onderwijs Oost Gelderland. Dit 
platform fungeerde als ‘testpiloot’ voor Oriëntatie op Management. “Wij zijn er 
onmiddellijk op ingesprongen”, zegt hij. “Het is lastig mensen over de drempel te 
krijgen voor deelname aan een kweekvijver. Daarnaast wil je ook de juiste 
mensen trekken. Oriëntatie op Management geeft een goed beeld. Dat effect heeft 
het ook gehad. Wij hadden 23 mensen voor de oriëntatie waarvan uiteindelijk 
vijftien mensen zijn gestart met het kweekvijver traject. Je voorkomt dat mensen 
inschrijven voor wie het niks is. Daar staat tegenover dat wij zonder dit 
voortraject geen kweekvijver vol hadden kunnen krijgen.” 
Gerritsen heeft berekend dat de 250 scholen binnen het platform binnen vijf jaar 
te maken krijgen met een uitstroom van meer dan honderd directeuren. “Dat is 
echt een heel groot probleem waarvoor we alle zeilen zullen moeten bijzetten om 
dit op te lossen. Oriëntatie op Management is daarbij een goede eerste stap.” 

 
 

Nooit over nagedacht 
“Nee, geen management”, reageerde Maaike Huisman, leerkracht aan de 
Europaschool in Hengelo, geschrokken toen haar directeur haar het voorstel deed 
mee te doen aan Oriëntatie op Management. “Ik heb nooit zo nagedacht over 
leidinggeven”, zegt zij. “Maar als je er dan over gaat praten met collega’s, dan 
blijkt dat zij het ook geen slecht idee vinden dat je in die richting gaat denken. 
Mijn man is directeur op een school. Volgens hem zou ik beter zicht krijgen op 
mijn professionaliteit. Ik merk dat ik het lesgeven nog steeds leuk vind, maar hoe 
is dat over twintig jaar!?” 
Na de eerste van de twee bijeenkomsten is Maaike zich gaan afvragen of zij 
wellicht zal willen deelnemen aan de kweekvijver. “Het ging heel erg over jezelf; 
reflecteren op wie je bent, wat je gedaan hebt en hoe je zover bent gekomen. 
Omdat ik al eens de opleiding Interne Begeleider had gedaan, was veel gesneden 
koek voor mij. Voor de mensen die zoiets voor het eerst deden was het meer een 
openbaring. 

 
“Mijn besluit staat nog niet vast. Ik wacht het advies af dat ik na afloop van de oriëntatie 
krijg. Wat mij opviel was dat er veel vrouwen waren. Het is leuk te constateren dat de 
belangstelling voor management toeneemt onder vrouwen. Dat draagt wellicht bij tot een 
betere verdeling van functies. 



Bijlage 3 

 

 

 

 

 

 

Oriëntatie op Management 

 

 

 
 

 

 

Denken is creëren 

 
 

Ontwikkelen is groeien
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Je werkt al een tijdje in het onderwijs. En met veel plezier. Je weet dat je op de 

juiste plek zit en dat je het beroep hebt gekozen dat bij jou past.  

Toch zal ook jij je wel eens afgevraagd hebben hoe het verder zal gaan met je 

loopbaan. Wil je altijd voor de klas blijven staan of wil je misschien ook iets 

meer? Zou je misschien een IB-er of een ICT-er willen worden? Of denk je 

eerder aan de functie van bouwcoördinator of wellicht in een later stadium aan 

die van directeur?  

Dan is deze folder voor jou bestemd en is het belangrijk dat je even de tijd 

neemt om hem door te lezen. 

 

Project Oriëntatie op Management 

Je zult je ongetwijfeld zelf de vraag gesteld hebben of je over de nodige capaciteiten 

beschikt voor één van deze functies. Een vraag die vaak moeilijk door jezelf te 

beantwoorden is. Ook is het belangrijk te weten welke mogelijkheden er voor jou zijn.  

Met het project “Oriëntatie op Management” word je in de gelegenheid gesteld uit te 

zoeken of je leidinggevende kwaliteiten hebt. En wat minstens zo belangrijk is: “Wat vind 

ik leuk om te doen?”  

 

Voorlichtingsbijeenkomsten 

In samenwerking met de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders) organiseert het 

Regionaal Platform Primair Onderwijs Noord Limburg en Noordoost Brabant twee 

bijeenkomsten over Oriëntatie op Management.  

Op maandag 4 april vindt de eerste voorlichtingsbijeenkomst plaats in basisschool De 

Waai, Lavendel 2a in Cuijk. De tweede bijeenkomst is op woensdag 6 april in basisschool 

De Schelven, Frans Halsstraat 29 in Boxmeer. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. 

Magda Snijders en Jan Tolhuijs, beiden van de AVS, geven je deze avonden informatie 

over: 

 De tweedaagse training 

 Het professionele ontwikkelplan 

 Het gericht advies dat bij afronding van dit project krijgt van één van de 

programmaleiders. Dit advies in de vorm van een eindgesprek maakt een bewustere 

stap in je loopbaan mogelijk.  

Ook is het mogelijk, geheel vrijblijvend en gratis, een scan in te vullen waarbij je 

leidinggevende talenten in beeld worden gebracht.  

 

En dan? 

Deze vraag zal voor een groot deel beantwoord zijn als je naar de bijeenkomst bent 

geweest. Het zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat je na de tweedaagse training en 

het adviesgesprek een loopbaangesprek hebt met je schoolleider of instroomt in de 

kweekvijver voor directeur.  

Belangrijk is dat je voor jezelf onderzoekt hoe jij kunt groeien in het onderwijs en dat je 

voor jezelf een bewuste keuze maakt in je loopbaan. 

 

Kom! 

Ook als je twijfelt, is het belangrijk dat je naar één van de voorlichtingsavonden komt. 

Het verplicht je tot niets: geheel vrijblijvend kun je kennismaken met het project en 

vragen stellen aan de programmaleiders. Jij bepaalt je eigen toekomst! 

 

Leren heeft te maken met durven loslaten en je vrij te voelen wat je wilt doen. 



Bijlage 3 

 

Ninke (27) is, behalve leerkracht van groep 6, sinds anderhalf jaar bouwcoördinator. Dit 

was niet direct haar eigen keuze, maar ze heeft er absoluut geen spijt van dat ze deze 

taak op zich heeft genomen: “Ik vind het heel leuk om mensen te stimuleren en samen 

een school te maken”. Ninke maakt deel uit van het MT en wil volgend jaar de opleiding 

middenmanagent gaan volgen. Dat door haar functie ook flink aan haar eigen 

ontwikkeling wordt gewerkt, ervaart ze alleen maar als positief: “Ik vind het geweldig!” 

 

De loopbaan van Ingrid (37) begon als leerkracht; sinds neger jaar  is ze IB-er. Hoewel 

ze graag voor de klas stond, was de overstap een bewuste keuze: “Ik wilde graag 

individueel met de kinderen werken.” De inhoud van haar baan is in de loop der tijd 

veranderd. Ingrid: “Eerst was je vooral hulpverlener; nu word je steeds meer coach van 

de leerkracht.” Daarnaast houdt ze ook oudergesprekken, heeft ze het beheer van de 

orthotheek, is ze coördinator van de leerlingenzorg en onderhoudt ze contacten met 

externe instanties. Het bevalt haar goed: “Ik hou van het bezig zijn met mensen en 

afwisselend werk” laat ze weten, “daarom past het ook bij mij.” 

 

Eén dag in de week is Marco (33) vrijgeroosterd voor zijn ICT-werk, de andere dagen is 

hij er voor groep 7. Marco heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt: “Ik was thuis altijd al 

met de computer bezig en vind het leuk om dingen uit te proberen.” Het is zijn taak de 

computers te laten draaien, programma’s te regelen en leerkrachten te ondersteunen. Hij 

voelt zich daarbij als een vis in het water: “Het is hartstikke leuk om bijvoorbeeld mijn 

collega’s wegwijs te maken in het registratiesysteem en met nieuwe technieken bezig te 

zijn.” 

 

“Een verrijking!” zo betitelt Hanneke (27) de opleiding middenmanagement die ze sinds 

enige tijd volgt. Twee modules heeft ze al met goed gevolg afgesloten. Hanneke, die in 

groep 1 en 2 staat, is heel bewust met haar loopbaan bezig. “Als je begint heb je genoeg 

aan je klas”, stelt ze, “maar daarna ga je toch eens kijken wat bij je past.” Zo ziet 

Hanneke zichzelf niet altijd voor de klas staan en zou ze graag op termijn een 

managementfunctie hebben. Ze is graag met beleid bezig en vindt het leuk om de theorie 

in te duiken. “Het is prettig om concrete oplossingen te zoeken en zo weer wat voor de 

school te kunnen betekenen.” 

 

Rob (25) is leerkracht van een gemengde klas van groep 3, 4 en 5. Dit schooljaar begon 

hij als bouwcoördinator voor de middenbouw. En hoewel hij zich realiseert dat hij nog 

heel wat ervaring op moet doen, weet hij al dat hij een goede keuze gemaakt heeft: “Er 

zijn veel dingen die me aanspreken, zo krijg ik nu bijvoorbeeld de kans om mee te 

denken in het onderwijsproces.” Over zijn toekomst heeft hij nog niet zoveel nagedacht, 

hoewel hij aangeeft ooit wel iets anders te willen gaan doen dan voor de klas staan. De 

afwisseling in zijn werk en de andere rol die hij nu bijvoorbeeld in een vergadering heeft, 

vindt hij heel prettig. Rob: Ik vind het prima om nu op een hele andere manier met 

onderwijs bezig te zijn.” 
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Voorlichtingsbijeenkomsten: 

 

 

 Maandag 4 april 2005    Woensdag 6 april 2005 

 Basisschool De Waai     Basisschool De Schelven 

 Lavendel 2a      Frans Halsstraat 29 

 5432 DH Cuijk     5831 CA Boxmeer 

 Aanvang: 20.00 uur     Aanvang: 20.00 uur
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Colofon: 

 

Dit is een uitgave van het Regionaal Platform Primair Onderwijs Noord Limburg en 

Noordoost Brabant. Contactpersoon: Margriet Verheijen (0485-573518). 

Uitvoering project: AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders). 

Contactpersoon: Magda Snijders 

 

Teksten: Dorry Smeets 

Fotografie: Dorry Smeets 

Vormgeving: Claudia Willemsen en Dorry Smeets 
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Rapportage opbouw 
 
In het rapport komen de volgende onderdelen aan de orde: 
 

1. Beschrijving  van de resultaten van de verschillende onderdelen van de Scan Oriëntatie op 
Management (kortweg SOM) 

 SOM Sociale Competenties voor Leidinggevenden (SC) 
 SOM ondersteunende testen (OT) 

2. Aanvullende opmerkingen 
 
Allereerst een paar algemene opmerkingen.  
In het rapport worden resultaten van de Scan Oriëntatie op Management weergegeven. Dat gebeurt 
veelal in de vorm van een getal en dat getal is dan weer gekoppeld aan een bepaalde beschrijving. 
Natuurlijk is het leuk, aangenaam, prettig en wellicht ook bevestigend als u in dit rapport goed uit de 
bus komt. Anderzijds kunnen bepaalde resultaten ook tegenvallen. Wellicht bent u het met bepaalde 
resultaten helemaal niet eens en hebt u iets van ´hoe komen ze erbij?  
 
Probeer uzelf bij het doornemen van het rapport steeds voor ogen te houden dat we u informatie 
aanbieden die het resultaat is van datgene dat u zelf heeft ingevoerd.  Wij zijn er niet op uit om u te 
beoordelen, in een cijferhokje te stoppen. Nee, we willen u ´food for the road´ aanbieden. Informatie 
dus waar u uw voordeel mee kunt doen. 
 
U kunt er bijvoorbeeld eens met anderen over van gedachten wisselen. Leg het eens voor aan een 
collega of aan uw leidinggevende binnen de school waar u werkzaam bent. Vraag of zij zaken zoals 
die in het rapport naar voren komen, herkennen. Bespreek met ze concrete situaties waarin of waaruit 
iets duidelijk zou kunnen worden. 
 
Duidelijk is dat de in het rapport opgeslagen informatie geen bijdrage levert aan uw ontwikkeling als 
(mogelijke of potentiële) leidinggevende als u het terzijde legt. Wij dagen u uit om, zelfs als u het er 
geheel of ten dele niet mee eens bent,  de inhoud tot u te nemen, te proeven als het ware.  
 
Tot slot: Belangrijk onderdeel van de Scan is de SQ-Leidinggeven geweest. Bedenk bij het lezen van 
de resultaten dat we uw antwoorden vergeleken hebben met die van ervaren leidinggevenden. Als u 
hoog scoort, geeft dat een positief aanknopingspunt omdat u kennelijk inzicht heeft in leidinggevende 
situaties. Dat wil overigens niet zeggen dat u voldoende ´tools´ in huis hebt om ook daadwerkelijk als 
leidinggevende te kunnen ´acteren´. Als u laag scoort,  hebt u een weg te gaan om uw inzichten in 
leidinggeven te vergroten en een instrumentarium te ontwikkelen om als leidinggevende effectief te 
kunnen optreden en handelen.  
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1. Beschrijving resultaten Scan Oriëntatie op Management 
 
1.1. SOM SC 
 
Het multimedia-assessment „SQ-Leidinggeven‟ gaat uit van situationeel leidinggeven. Dat betekent 
dat het van de specifieke situatie afhangt in welke mate een bepaalde aanpak effectief is. De ene 
situatie vraagt bijvoorbeeld om een zeer taakgerichte en "harde" aanpak van de leidinggevende, terwijl 
een andere situatie juist een mensgerichte aanpak vraagt, of een waarin de leidinggevende zich 
kwetsbaar opstelt.  
In het multimedia-assessment „SQ-Leidinggeven‟ heeft u, via het beeldscherm, 17 situaties uit het 
dagelijks leven van een leidinggevende te zien gekregen. Bij ieder van de situaties heeft u 4 manieren 
gezien waarop de leidinggevende op een dergelijke situatie kan reageren. U heeft die sociale reacties 
beoordeeld op effectiviteit. In totaal gaat het dus om 68 reacties in 17 situaties. De situaties hebben 
betrekking op interacties waarin een leidinggevende een medewerker aanspreekt op voortgang en 
resultaten van het werk, een medewerker aanspreekt op sociaal gedrag en waarin een leidinggevende 
een medewerker moet motiveren of coachen. 
Uw oordelen zijn afgezet tegen het oordeel van een uitvoerige normgroep van leidinggevenden uit het 
onderwijs. De overeenstemming van uw oordelen met de oordelen van de normgroep vormt de basis 
voor de scoring van uw antwoorden in de SOM-SC. 
Bij instrumenten als de SOM is het gewoonte om individuele resultaten uit te drukken in relatie tot de 
scores van een grote groep andere deelnemers (normgroep). Deze normscores geven aan hoe een 
individueel resultaat zich verhoudt tot de resultaten van de personen in de normgroep. U kunt aan de 
normscore zien of u hoog, gemiddeld of laag scoort in vergelijking met andere mensen.  

Uw persoonlijke SOM-SC score is het totaalresultaat van de deelname aan de SOM-SC, het 
onderdeel sociale competenties voor leidinggevenden. Het is in feite de belangrijkste score en 
geeft aan hoe goed uw oordelen over het geheel overeenkomen met die van de normgroep. 

De score die op u van toepassing is, is groot weergegeven. 

Uw SOM-SC score 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
U heeft op de SQ-Leidinggeven een in vergelijking met de normgroep hoge score gehaald. Uw 
beoordelingen komen heel goed overeen met de beoordelingen die ervaren leidinggevenden hebben 
gegeven van de situaties in dit multimedia-assessment. Dat betekent dat u in de positie van 
leidinggevende goed aanvoelt wat de emoties en motieven van medewerkers zijn, dat u een goed 
inzicht heeft wat in die situaties het te bereiken resultaat is. U ziet heel goed in welk gedrag effectief is 
en welk niet om gewenste doelen te bereiken en u ziet in dat in een aantal gevallen in de ene situatie 
een andere stijl van leidinggeven vereist dan een andere situatie. Ongeveer 80% van degenen die dit 
onderdeel van het assessment hebben uitgevoerd scoort lager dan u. 
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De deelcompetenties  
 
In het multimedia-assessment „SQ-Leidinggeven‟ wordt naast een algemene score ook gekeken naar 
een viertal deelcompetenties. Die deelcompetenties zijn „aanspreken van medewerkers op resultaten‟,  
„aanspreken van medewerkers op sociaal gedrag‟, „motiveren van medewerkers‟ en „coachen van 
medewerkers‟. In het hiernavolgende gedeelte van het rapport worden de resultaten van de diverse 
deelcompetenties beschreven.    
 
Deelcompetentie aanspreken op resultaten 
 

1 2 3 4 5 

 
U doorziet goed situaties waarin een leidinggevende medewerkers moet aanspreken op hun 
voortgang en hun resultaten en weet goed welk gedrag in deze situaties gegeven de omstandigheden 
het meest effectief is. 
 
Deelcompetentie aanspreken op sociaal gedrag 
 

1 2 3 4 5 

 
Voor de deelcompetentie „aanspreken op sociaal gedrag‟ geldt dat u goed situaties weet in te schatten 
waarin medewerkers op hun sociaal gedrag, attitude moeten worden aangesproken. Uw inzicht in wat 
effectief handelen is kan als goed worden bestempeld. 
 
Deelcompetentie motiveren 
 

1 2 3 4 5 

 
U heeft soms een redelijk inzicht in situaties waarin een leidinggevende medewerkers moet motiveren 
en inspireren en weet dan redelijk goed welk gedrag in deze situaties gegeven de omstandigheden 
het meest effectief is. 
 
Deelcompetentie coachen 
 

1 2 3 4 5 

 
De deelcompetentie „coachen‟ laat een redelijk positief beeld zien. We stellen vast dat u een aardig 
inzicht heeft in situaties waarin een medewerker begeleid of ondersteund moet worden. U heeft er niet 
veel moeite mee om gedrag te onderkennen dat gegeven de omstandigheden als effectief kan worden 
aangemerkt. 
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Inleiding communicatiestijlen 
 
In de SQ-Leidinggeven hebben we ook gekeken naar welke stijl van communiceren met anderen in 
uw ogen als effectief kan worden beschouwd. 
We onderkennen vier communicatiestijlen die hieronder kort worden getypeerd.  
 
A Pro-actieve stijl 
De pro-actieve communicatiestijl (ook assertieve stijl genoemd) wordt gekenmerkt door de volgende 
gedragingen: mensen die deze stijl gebruiken reageren wel vriendelijk, maar heel beslist. Ze laten niet 
over zich heenlopen. Ze laten duidelijk merken als ze het niet eens zijn met de ander, of als ze vinden 
dat andere belangen dan die van de persoon tegenover hen in het gedrang komen. Ze laten 
tegelijkertijd duidelijk blijken de mening van de ander te begrijpen en te respecteren. Ze brengen 
structuur aan voor de ander en helpen en adviseren anderen. 
B Offensieve stijl 
De offensieve stijl wordt gekenmerkt door de combinatie van actief, dominant gedrag en tamelijk 
onvriendelijk gedrag. De aanval wordt opgezocht. Personen die de offensieve stijl kiezen zijn openlijk 
kritisch. Ze laten duidelijk blijken het gedrag of de belangen van anderen niet te waarderen en een 
andere weg te willen inslaan. 
C  Defensieve stijl 
De defensieve stijl combineert inschikkelijk met onvriendelijk gedrag. Personen die de defensieve stijl 
kiezen bij het oplossen van conflicten wijken voor de belangen van de ander, ze trekken zich terug, 
maar doen dat niet van harte. Ze twijfelen aan de juistheid van de keuze en zullen wat blijven 
dwarsliggen. Ze zullen meedoen, maar zeggen dat het eigenlijk niet kan. 
D Receptieve stijl 
De receptieve stijl is zowel passief als vriendelijk. Mensen met deze stijl zullen gauw toegeven aan 
een ander en de vrede trachten te bewaren. Ze zijn heel respectvol voor de belangen van anderen. Ze 
zijn er vooral op uit om goed samen te werken met anderen. Ze geven snel toe aan wensen of kritiek 
van anderen. Vaak conformeren ze zich aan anderen en vinden ze het plezierig als de ander advies, 
steun en leiding geeft. 
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Receptieve stijl 

1 2 3 

 
Minder effectief Gemiddeld effectief Heel effectief 

U heeft in vergelijking met anderen 
de receptieve stijl relatief als minder 
effectief beoordeeld. 
 
 

U heeft een gemiddelde 
waardering voor deze stijl. De 
meeste mensen die de SOM-SC 
hebben gemaakt, hebben de 
receptieve stijl als even effectief 
als u beoordeeld. 

U heeft meer dan de normgroep een  
effectiviteitsoordeel gegeven  dat 
erop wijst dat u de receptieve stijl 
als effectief beoordeelt. 
 

Defensieve stijl 

1 2 3 

 
Minder effectief Gemiddeld effectief Heel effectief 

U heeft in vergelijking met anderen 
de defensieve stijl relatief als minder 
effectief beoordeeld. 
 
 

U heeft een gemiddelde 
waardering voor deze stijl. De 
meeste mensen die de SOM-SC 
hebben gemaakt, hebben de 
defensieve stijl als even effectief 
als u beoordeeld. 

U heeft meer dan de normgroep een  
effectiviteitsoordeel gegeven  dat 
erop wijst dat u de defensieve stijl 
als effectief beoordeelt. 
 

Pro-actieve stijl 

1 2 3 
 

Minder effectief Gemiddeld effectief Heel effectief 

U heeft in vergelijking met anderen 
de pro-actieve stijl relatief als minder 
effectief beoordeeld. 
 
 

U heeft een gemiddelde 
waardering voor deze stijl. De 
meeste mensen die de SOM-SC 
hebben gemaakt, hebben de pro-
actieve stijl als even effectief als u 
beoordeeld. 

U heeft meer dan de normgroep een  
effectiviteitsoordeel gegeven  dat 
erop wijst dat u de pro-actieve stijl 
als effectief beoordeelt. 
 

Offensieve stijl 

1 2 3 

 

 
Minder effectief Gemiddeld effectief Heel effectief 

U heeft in vergelijking met anderen 
de offensieve stijl relatief als minder 
effectief beoordeeld. 
 
 

U heeft een gemiddelde 
waardering voor deze stijl. De 
meeste mensen die de SOM-SC 
hebben gemaakt, hebben de 
offensieve stijl als even effectief 
als u beoordeeld. 

U heeft meer dan de normgroep een  
effectiviteitsoordeel gegeven  dat 
erop wijst dat u de offensieve stijl 
als effectief beoordeelt. 
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De scores op de vier communicatiestijlen geven een algemene indicatie van uw affiniteit met bepaalde 
communicatiestijlen.  
De volgende opmerkingen kunnen u wellicht helpen de informatie goed „te verstaan‟. 

- let vooral op de oordelen die eruit springen: hebt u bepaalde stijlen vooral laag of juist 
hoog gewaardeerd? Elke stijl komt wel eens van pas in een situatie. Ga eens bij uzelf na 
of u een stijl die u niet waardeert zou kunnen gebruiken. Misschien vindt u dat die stijl 
helemaal niet bij u past. Of misschien wilt u er wel eens mee oefenen.  

- hebt u een "vlak en laag" profiel? Dit betekent dat u alle reacties die u hebt gezien tamelijk 
ineffectief vond. Anderen brengen meer onderscheid aan. Hoe komt het dat u op dit punt 
van anderen afwijkt? Vindt u anderen in het algemeen ineffectief? Stelt u aan anderen niet 
heel hoge eisen als het gaat om de sociale omgang? Of bent u misschien heel kritisch ten 
aanzien van uw eigen sociale vaardigheden? 

- hebt u een "vlak en hoog" profiel? Dit betekent dat u alle reacties die u hebt gezien heel 
effectief vond. Anderen zien veel meer onderscheid. Hoe komt het dat u op dit punt van 
anderen afwijkt? Het lijkt erop alsof u het gedrag van anderen al vlug goed vindt. Betekent 
dat misschien dat u andere mensen snel hun zin geeft? Is het niet beter om wat hogere 
eisen te stellen aan de manier waarop anderen u behandelen? 

- hebt u een "vlak en gemiddeld" profiel? Er is geen stijl die er bij u als echt verwerpelijk of 
te prefereren uitspringt. 

- Als u gemiddeld effectief als score hebt, betekent dat u niet in opvallende mate afwijkt van 
de antwoorden die eerdere deelnemers aan de Scan Oriëntatie op Management SC 
hebben gegeven. Heeft u heel effectief of heel ineffectief als score dan wijkt uw 
waardering in opvallende mate af van eerdere deelnemers aan de SOM-SC. 
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1.2. Scan Oriëntatie op Management Ondersteunende Testen (SOM-OT) 
 
1.2.1.  Cognitieve Capaciteiten Test (ICCT) 
De ICCT geeft een uitslag die iets zegt over de snelheid van informatieverwerking en het logisch 
denkvermogen. Wat de ICCT meet wordt cognitieve capaciteiten of „snapsnelheid‟ genoemd. Het snel 
verwerken van informatie en het logisch redeneren bepalen hoe gemakkelijk mensen nieuwe dingen 
in hun werk leren, hoe effectief zij problemen zullen oplossen en hoe complex het takenpakket kan 
zijn waarop zij ingezet kunnen worden. 
 
Cognitieve capaciteiten zijn natuurlijk niet het hele verhaal. Voor succes in een functie zijn ook andere 
zaken, zoals sociale vaardigheden, prestatiemotivatie, zelfstandigheid, betrouwbaarheid en 
stressbestendigheid van belang. Het is echter wel zo dat tests voor cognitieve capaciteiten tot de 
beste voorspellers behoren van het succes dat mensen in hun werk hebben. 
 
In de ICCT zitten vier onderdelen. Ze bestrijken verschillende aspecten van cognitieve capaciteiten. Er 
zijn onderdelen die beroep doen op verbale intelligentie (inzicht in de betekenis van woorden en 
begrippen), op rekenkundige intelligentie (inzicht in relaties tussen getallen) en op ruimtelijke 
intelligentie (inzicht in figurale informatie). 
De ICCT geeft één uitslag die een samenvatting is van deze drie soorten van cognitieve capaciteiten. 
 
Hoe wordt de uitslag op de ICCT berekend? 
- eerst worden de correcte antwoorden van alle vier de onderdelen bij elkaar opgeteld. 
- daarna wordt de gesommeerde score omgezet in een score die gerelateerd is aan de scores van 

andere kandidaten. Die score loopt van 1 tot en met 10. Een score van 10 betekent dat men 
behoort tot de 10% hoogst scorenden, een score van 1 tot de laagste 10%. Een score van 5 
betekent dat men in de middenmoot zit. 

 

De groot aangegeven score vermeldt de uitslag. Onder de score kan de toelichting gelezen worden. 

Als er vier of zeven wordt gescoord, zit men in een overgang van laag naar midden of midden naar 
hoog. Bij een score van vier is de linker kolom van toepassing maar mogelijk ook beschrijvingen van 
de midden kolom. Een score van zeven valt onder de rechter kolom. Hierbij geldt ook dat 
beschrijvingen uit de midden kolom van toepassing kunnen zijn.  
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Resultaten van de Internet Cognitieve Capaciteiten Test 

 

Uitslagen op de onderdelen: 
Onderdeel aantal goed aantal gemaakt totaal aantal 
Figuurreeks 15 15 15 
Diagrammen 8 18 18 
Cijferreeksen 8 10 14 
Analogieën 12 15 15 

 
De overall score op de ICCT is:  
         

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Laag Midden Hoog 

Heeft moeite met het zich in korte tijd 
eigen maken van nieuwe informatie. 
Is veelal in staat, indien de juiste 
motivationele 
eigenschappen en sociale 
competenties in sterke mate 
aanwezig zijn, zich in te werken en 
bij te blijven in de functie. Zal de 
functietaken, mits met veel energie 
en inzet wordt gewerkt, adequaat 
kunnen vervullen. 
 
 

Kan met een normale inspanning 
nieuwe informatie opnemen. Zal 
er veelal in slagen problemen te 
doorzien. Kan  hoofd- en bijzaken 
van elkaar onderscheiden en 
oorzaak-gevolg verbanden 
doorzien. Dit gaat de ene keer 
gemakkelijker dan de andere 
keer.  
 

Is in staat op korte termijn veel 
complexe informatie te verwerken 
en effectief om te gaan met de 
aangeboden informatie. Kan hoofd- 
van bijzaken onderscheiden en 
taken van een hoog 
moeilijkheidsniveau aan.  Zal zich 
de cognitieve aspecten van de 
functie snel eigen maken, leert 
gemakkelijk nieuwe dingen en zal 
problemen goed aanpakken en 
oplossen.  
 

 

 

 



Scan Oriëntatie op Management/Xx/usercode/jw/sb 
Bladnr.: 10 
 
 
 

Scan Oriëntatie op Management                                                                                                                             Interstudie2004 

1.2.2.  Vragenlijst Werkstijlen 
 
De vragenlijst Werkstijlen is een persoonlijkheidsvragenlijst die bestaat uit een lange lijst uitspraken 
over de stijl van werken. De vragenlijst is gebaseerd op een recent ontwikkeld model van 
persoonlijkheidseigenschappen. Volgens dit model kunnen mensen getypeerd worden naar de stijl 
van werken die de persoon op basis van zijn persoonlijkheid hanteert. Bepaalde werkstijlen zijn in een 
specifieke functie meer geschikt of succesvol dan andere en zijn van invloed op het handelen van een 
individu. Een inventarisatie van de werkstijlen van een individuele onderwijsgevende, geeft inzicht in 
de voorkeur die op basis van persoonlijkheid bestaat voor een specifieke manier van werken in 
onderwijssituaties. 
 
In totaal zijn er zeven werkstijlen te onderscheiden. In het rapport wordt een korte beschrijving van 
elke werkstijl gegeven en vervolgens de score hierop. De score loopt van één tot en met tien, van laag 
naar hoog. De score wordt aangegeven met een zogenaamde decielscore. Een dergelijke score geeft 
aan hoe iemand heeft gescoord in relatie tot de anderen in de normgroep. Bijvoorbeeld: Als u een 
score 7 heeft wil dat zeggen dat 70% van de normgroep een lagere score op deze schaal heeft 
behaald; 30% heeft hoger gescoord. Het is niet per definitie zo dat de regel: „hoe hoger hoe beter‟ in 
alle gevallen opgaat. Bijvoorbeeld: iemand die de score 10 heeft op Sociale Invloed kan ook wel 
dominant zijn. Iemand met een score 10 op Gewetensvolheid kan wel eens te precies zijn uitgevallen. 
Het is goed ook altijd het oog te hebben op welke schalen hoog scoren en welke laag en of daar 

patronen in herkenbaar zijn. De score die van toepassing is, wordt groot aangegeven. Onder de 

score kan de toelichting gelezen worden. Als er vier of zeven wordt gescoord, zit men in een overgang 
van laag naar midden of midden naar hoog. Bij een score van vier is de linker kolom van toepassing 
maar mogelijk ook beschrijvingen van de midden kolom. Een score van zeven valt onder de rechter 
kolom. Hierbij geldt ook dat beschrijvingen uit de midden kolom van toepassing kunnen zijn.  
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Resultaten van de vragenlijst Werkstijlen 

 
Openheid voor ervaring 
Openheid voor ervaringen heeft betrekking op dingen willen begrijpen, intellectuele nieuwsgierigheid. 
Maar ook nieuwe dingen willen leren, experimenteren en openstaan voor nieuwe methoden valt onder 
deze factor. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Laag Midden Hoog 

Houdt zich bij voorkeur vast aan 
bestaande regels en heldere, vaste 
procedures. Ervaart voortdurende en 
grote veranderingen in de 
werksituatie als onprettig. Heeft niet 
veel behoefte aan nieuwe 
uitdagingen in het werk 
 
 

Heeft niet voortdurend de 
behoefte aan uitdagingen in de 
zin van nieuwe werkmethoden, 
aanpakken of benaderingen. Zal 
nieuwe methoden, als ze zich 
aandienen, echter niet uit de weg 
gaan.  
 
 

Staat open voor veranderingen in 
werkmethoden. Experimenteert 
graag met nieuwe procedures en 
methoden en is steeds op zoek naar 
nieuwe uitdagingen in het werk. 
Streeft ernaar steeds nieuwe dingen 
in het werk te leren. Wil graag 
dingen onderzoeken en begrijpen 
en nieuwe vaardigheden leren.  
 

 
Prestatiemotivatie 
Elementen van prestatiemotivatie zijn het streven naar competentie in het eigen werk, hard werken en 
waardering hebben voor hard werken. Doorzetten is van belang, evenals het stellen van persoonlijke 
doelen en het willen verwezenlijken van deze doelen. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Laag Midden Hoog 

Heeft een relatief laag ambitieniveau; 
legt de lat niet erg hoog. Spant zich 
niet overmatig in en hecht mogelijk 
minder waarde aan het behalen van 
competentie in het werk. 
Is niet altijd een doorzetter. 
 

Heeft een gemiddeld ambitie 
niveau. Stelt wel doelen in het 
werk, zij het niet direct 
uitdagende. Kiest soms liever de 
makkelijke weg. Het behalen van 
optimale resultaten en ultieme 
doelen staat gemiddeld hoog op 
het verlanglijstje. 

Stelt zichzelf hoge doelen in het 
werk die men door hard werken wil 
en kan bereiken. Vindt het krijgen 
van waardering voor de geleverde 
prestatie belangrijk. Streeft naar het 
behalen van maximale 
bekwaamheden in het werk. 
 

 
Sociale invloed 
Sociale invloed bevat componenten van interpersoonlijke invloed, overtuigingskracht en sociale 
energie. Individuen die hoog scoren op deze variabele bekleden graag sturende rollen. Ze nemen 
initiatief en zijn daadkrachtig en besluitvaardig bij het omgaan met (groepen van) mensen. 
 

1 2 3  5 6 7 8 9 10 

 
Laag Midden Hoog 

Stelt zich volgzaam op. Vindt het 
prettig als anderen de leiding nemen 
en knopen doorhakken. Oefent 
weinig invloed uit op anderen en 
heeft in mindere mate 
overtuigingskracht.  

Is terughoudend in het op zich 
nemen van sturende taken. Is wat 
voorzichtig in het 
overtuigen van anderen. Neemt 
liever geen grote of ingrijpende 
beslissingen voor anderen. 
 

Weet anderen te beïnvloeden, te 
overtuigen en te sturen. Is 
daadkrachtig in optreden, neemt 
makkelijk het voortouw in handen en 
heeft er weinig moeite mee knopen 
door te hakken. 
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Sociabiliteit 
Sociabiliteit houdt het volgende in: het plezier om samen te werken met andere mensen (bijvoorbeeld 
leerlingen, ouders, collega‟s) en andere mensen te leren kennen, het open staan voor de behoeften 
en belangen van anderen en het tolerant omgaan met hun eigenaardigheden. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Laag Midden Hoog 

Is een individualistisch ingesteld. 
Heeft de voorkeur solistisch te 
werken. Heeft in mindere mate de 
behoefte zich in anderen te 
verdiepen of zich met anderen bezig 
te houden. 
 

Vindt het geen probleem met 
anderen samen te werken maar 
kan ook goed alleen werken. 
Toont geen bovenmatige 
interesse in andere mensen en 
voelt niet sterk de behoefte deel 
uit te maken van een team of 
groep. 

Vindt het erg prettig met andere 
mensen samen te werken. Voelt de 
behoeften van andere mensen goed 
aan. Stelt zich geïnteresseerd op 
naar anderen en maakt graag deel 
uit van een team. 

 
Stabiliteit 
Stabiliteit heeft betrekking op kalm, bedaard en rationeel handelen, zelfs als men wordt 
geconfronteerd met stressvolle situaties. Een individu dat zich gemakkelijk aanpast zal ook een 
gelijkmatige stemming hebben en met zich snel wijzigende (werk-)situaties geen problemen hebben. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Laag Midden Hoog 

Laat zich redelijk snel uit het veld 
slaan wanneer men geconfronteerd 
wordt met veranderingen of 
stressvolle situaties. Voelt zich 
onprettig bij deze situaties en zal 
deze dan ook proberen te vermijden. 
 

Kan zich redelijk handhaven in 
een dynamische omgeving. Kan 
enige moeite hebben met het 
zichzelf in balans houden 
wanneer men geconfronteerd 
wordt met stressvolle situaties. 
 

Is behoorlijk stabiel, bedachtzaam 
en kalm in zijn handelen. Weet zich 
goed te handhaven in stressvolle en 
veranderende situaties. Laat zich 
niet snel van de wijs brengen en 
benadert zaken op een 
evenwichtige en beheerste rationele 
manier. Heeft een gelijkmatige 
stemming en raakt niet snel uit 
balans. 

 
Gewetensvolheid 
De definitie van gewetensvolheid bevat elementen die te maken hebben met zorgzaamheid, 
gestructureerd en ordelijk handelen, betrouwbaarheid en discipline. Maar ook eerlijkheid, 
vertrouwelijkheid en het accepteren van autoriteit behoren tot deze factor. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Laag Midden Hoog 

De stijl van werken kan ietwat 
ongestructureerd en 
ongeorganiseerd overkomen. Hecht 
minder waarde aan het maken en 
nakomen van afspraken. Kan moeite 
hebben met accepteren van gezag.  

Heeft soms moeite met het 
opbrengen van discipline om 
afspraken na te komen. Kan het 
soms moeilijk vinden 
gedragsregels en autoriteit te 
accepteren. 
 

Is zeer gedisciplineerd, oprecht en 
betrouwbaar. Werkt ordelijk en 
gestructureerd. Heeft geen 
probleem met het accepteren van 
gedragsregels en autoriteit. 
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Autonomie 
Autonomie heeft betrekking op autonoom werken, het volgen van de eigen weg in het uitvoeren van 
werkzaamheden en het zelfsturend handelen zonder beroep te hoeven doen op (begeleiding, 
supervisie van) anderen. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Laag Midden Hoog 

Vindt het soms moeilijk om 
zelfstandig te werken. Heeft veel 
behoefte aan sturing en begeleiding. 
Overlegt graag bij het maken van 
keuzes in het werk. 

Heeft soms moeite met het volgen 
van de eigen weg. Is wat 
afhankelijk van de input en 
begeleiding van anderen bij het 
maken van een werkplan of het 
uitvoeren van activiteiten. 

Kan goed zelfstandig werken. Heeft 
weinig behoefte aan enige sturing 
en begeleiding om goed op koers te 
blijven. Volgt graag het zelf 
uitgestippelde pad om doelen in het 
werk te bereiken. 
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1.2.3. Vragenlijst Interessen 
 
Aan de test ligt het RIASOC-model ten grondslag. Dit model, van de psycholoog John Holland, is het 
meest gebruikte en onderzochte model voor werkinteressen. Het model houdt in dat mensen 
getypeerd kunnen worden door hun scores op zes basisinteressen.  
Het is op basis van dit model mogelijk interessen van de individuele onderwijsgevende in kaart te 
brengen. Wat prikkelt een individu, werkzaam in het onderwijs als docent? Wat is het typerende 
patroon voor een onderwijsgevenden? 
 
Het rapport geeft een korte beschrijving van elke interesse en de score hierop. De score loopt van één 
tot en met vijf, van laag naar hoog. Het gaat bij het toekennen van betekenis aan de resultaten niet om 
de hoogste score maar om het patroon van de interessegebieden. Een profiel wordt veelal aangeduid 
met de drie hoogst scorende interessegebieden. 

De score die van toepassing is, wordt groot aangegeven. Onder de score kan de toelichting gelezen 

worden. Bij een score van twee of vier zit men in een overgang van laag naar midden of midden naar 
hoog. Bij een score van twee is de linker kolom van toepassing maar mogelijk ook beschrijvingen van 
de midden kolom. Een score van vier valt onder de midden kolom. Hierbij geldt ook dat beschrijvingen 
uit de rechter kolom van toepassing kunnen zijn.  
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Resultaten van de vragenlijst Interessen 

 
Artistiek 
Mensen in artistieke beroepen willen graag mooie dingen maken. Ze willen hun verbeelding en 
creatieve talenten graag tot uitdrukking brengen. Tevens worden ze niet graag aan regels gebonden. 
 

1 2 3 4 5 

 
Laag Midden Hoog 

De interesse in activiteiten 
en taken die creativiteit 
vragen, is beperkt. Vindt het 
prettig in een omgeving te 
werken waar sprake is van 
heldere kaders en duidelijke 
afspraken. 
  

Heeft een gemiddelde 
interesse in activiteiten en 
taken die creativiteit vragen. 
Heeft behoefte aan enige 
vrijheid in de 
werkzaamheden. 

Is niet graag gebonden aan 
regels. Heeft behoefte aan 
creativiteit in het uitvoeren 
van werkzaamheden Is 
expressief, origineel en 
onafhankelijk. 

 
Conventioneel 
Mensen in conventionele beroepen houden van werkzaamheden waarbij heel zorgvuldig dingen 
moeten worden bijgehouden of berekend. Het gaat om bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden. 
 

1 2 3 4 5 

 
Laag Midden Hoog 

Heeft in mindere mate 
behoefte om 
werkzaamheden te 
verrichten die veel precisie 
en nauwkeurigheid 
vereisen. Een functie waarin 
veel accent ligt op 
beheersing en administratie 
is weinig aantrekkelijk. 
 

Werkzaamheden dienen 
enige zorgvuldigheid, precisie 
en nauwkeurigheid te 
bevatten. Is geïnteresseerd in 
een functie  waarvan dat 
soort taken onderdeel 
uitmaken. 

Geeft de voorkeur aan 
werkzaamheden die veel 
precisie en nauwkeurigheid 
vereisen. Houdt ervan om 
zaken goed en degelijk te 
organiseren. Is ordelijk en 
praktisch ingesteld. 

 
Onderzoekend 
Onderzoekende mensen hebben interesse voor wetenschappelijke activiteiten en methoden. Ze willen 
weten hoe de wereld in elkaar zit en zoeken naar een manier om tot een antwoord op hun vragen te 
komen. Er is minder interesse om met andere mensen bezig te zijn. 
 

1 2 3 4 5 

 
Laag Midden Hoog 

Heeft in het algemeen 
weinig behoefte om zaken 
diepgaand te onderzoeken 
of verder uit te diepen. Vindt 
het erg prettig om met 
anderen samen te werken. 
 

Heeft een gemiddelde 
nieuwsgierigheid. Is redelijk 
geïnteresseerd in het 
onderzoeken van 
achtergronden en 
verklaringen van 
gebeurtenissen en situaties. 
De behoefte aan 
samenwerken is niet 
opvallend groot. 
 

Heeft veel interesse in 
onderzoekende activiteiten 
en methoden. Wil graag 
weten hoe de wereld in 
elkaar zit en probeert dit op 
allerlei manieren te 
onderzoeken. Vindt het niet 
erg om alleen te werken. 
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Ondernemend 
Mensen in ondernemende beroepen houden ervan om anderen te beïnvloeden, bijvoorbeeld om iets 
te kopen of om samen te werken in het bereiken van een doel. Deze mensen praten graag en nemen 
graag de leiding op zich. Ze zijn avontuurlijk en nemen graag risico's. 
 

1 2 3 4 5 

 
Laag Midden Hoog 

Is niet erg avontuurlijk 
ingesteld. Heeft er weinig 
behoefte aan om zich te 
profileren en op de 
voorgrond te treden. Neemt 
in gezelschap niet snel het 
initiatief en gaat het nemen 
van risico's in het werk bij 
voorkeur uit de weg. 
 

Treedt zo nu en dan op de 
voorgrond maar voelt zich 
niet in alle gevallen de 
aangewezen persoon om 
anderen te overtuigen of te 
beïnvloeden. Prefereert in 
werksituaties soms het 
zekere boven het onzekere. 

Is pro-actief en initiatiefrijk. 
Treedt graag op de 
voorgrond en neemt snel 
de leiding, is avontuurlijk 
ingesteld en heeft geen 
enkel probleem met het 
nemen van risico's. 
 

 
Realistisch 
Mensen in realistische beroepen hebben interesse in werk dat praktisch is en nuttig. Ze willen graag 
fysiek bezig zijn en zich inspannen. Realistische mensen hebben minder behoefte (dan de andere 
„interessen-typen‟) om hun gevoelens te uiten of met anderen te communiceren. Ze doen graag 
“gewoon”. 
 

1 2 3 4 5 

 
Laag Midden Hoog 

Werkt niet graag op een 
puur uitvoerend, praktisch 
niveau met bijvoorbeeld de 
handen of met machines. 
Heeft sterke behoefte aan 
communicatie met anderen 
en werkt niet graag alleen. 

Wil zowel uitvoerend, 
praktisch bezig zijn als 
dingen bedenken.   
Heeft behoefte om samen te 
werken en met anderen te 
communiceren. Werkt op zijn 
tijd ook graag alleen. 

Werkt graag op een 
uitvoerend, praktisch 
niveau. Kan goed alleen 
werken en heeft niet zoveel 
behoefte aan 
communicatie met 
anderen. 
 

 
Sociaal 
Mensen in sociale beroepen hebben er plezier in om andere mensen te helpen, zodat die zich kunnen 
ontplooien. Ze zijn geïnteresseerd in anderen en willen graag met anderen samenwerken. 
 

1 2 3 4 5 

 
Laag Midden Hoog 

Is niet zo sterk gericht op 
het ondersteunen en helpen 
van anderen. Hecht 
beperkte waarde aan 
samenwerken en toont 
minder snel interesse in 
anderen. Is geïnteresseerd 
in taken waarin 
samenwerken niet een 
kritische succesfactor is. 
  

Is gemiddeld sociaal 
ingesteld. Staat indien nodig 
voor anderen klaar. Is  
geïnteresseerd om voor 
anderen te zorgen, ze bij te 
staan maar kan daar ook 
afstand van nemen. Heeft 
geen al te grote interesse in 
een functie waarin sociale of 
(ver-) zorgende aspecten een 
belangrijke rol spelen.   
 

Is zeer sociaal ingesteld. Is 
geïnteresseerd in het wel 
en wee van anderen. Geeft 
de voorkeur aan een 
functie waarin het werken 
met en voor andere 
mensen centraal staat 

 



Scan Oriëntatie op Management/Xx/usercode/jw/sb 
Bladnr.: 17 
 
 
 

Scan Oriëntatie op Management                                                                                                                             Interstudie2004 

2. Aanvullende opmerkingen  
 
De resultaten van de SOM-SC zijn positief. We kunnen stellen dat u in behoorlijke mate over inzicht 
beschikt in leidinggevende situaties.  Als we kijken naar de deelcompetenties dan zien we dat beeld in 
grote lijnen bevestigd. Dat betreft zeker beide deelcompetenties waar het gaat om het aanspreken van 
medewerkers op sociaal gedrag of op bereikte resultaten. Waar ´motiveren´ in het geding is en in 
mindere mate ´coachen´ is aandacht gewenst.  
De stijlscores laten niet in alle opzichten een evenwichtig beeld zien. Wat betreft de offensieve en 
receptieve stijl is sprake van een antwoordpatroon dat niet opvallend afwijkt van het beeld dat de 
normgroep geeft. De defensieve stijl wordt kennelijk door u niet als effectief beschouwd;  het 
omgekeerde geldt voor de pro-actieve stijl. Een ontwikkelthema zal zijn om aan de stijlflexibiliteit te 
werken waarbij u in staat bent om op grond van de specifieke situatie een handelwijze als 
leidinggevende te kiezen. Stijlflexibiliteit  betekent dat u de beschikking heeft over een breed spectrum 
aan interventies en niet aan een van de stijlen de voorkeur geeft boven een andere.  
  
Op basis van de Werkstijlen kan gezegd worden dat u precies en ordelijk bent ingesteld en er een 
gestructureerde en planmatige wijze van werken op nahoudt. Dat maakt u in het samenwerken met 
anderen tot een betrouwbare partner.  U bent verder goed in staat uw eigen koers te bepalen zonder 
voortdurend anderen nodig te hebben om te weten wat u moet doen en hoe u het moet doen.  De 
score op de schaal ´sociabiliteit´ laat zien dat u graag met anderen samenwerkt en beschikt over goed 
ontwikkelde sociale antennes. De behoefte om op een prettige wijze met anderen samen te werken 
weegt voor u kennelijk zwaarder dan het invloed uitoefenen, het willen sturen, richting willen geven 
(zie de schaal ´sociale invloed´). U bent daar kennelijk in mindere mate op uit. U scoort laag op de 
schaal ´stabiliteit´. Het omgaan met werkdruk, het kunnen relativeren, tegenslagen kunnen verwerken, 
geloof hebben in eigen kunnen zijn mogelijk aspecten die bij u wat minder aanwezig zijn. Gezien de 
resultaten die u op de SOM heeft behaald, is er geen enkele reden toe dat u zou twijfelen aan uw 
eigen capaciteiten en vaardigheden. U heeft voldoende ´in huis´ om het ontwikkeltraject aan te gaan 
(zie ook de Cognitieve capaciteiten) en daarbij een gerede kans op succes te hebben.   
 
Bij de Interessen gaat het er vooral om te kijken wat voor soort werkomstandigheden u het meest 
aanspreken  en motiveren. Een kenmerkend interessepatroon voor iemand die in het onderwijs werkt 
bestaat uit de schalen ´Onderzoekend´, ´Ondernemend´ en ´Sociaal´. Alleen op de schaal 
´ondernemend´ laat u een bovengemiddelde score zien. Waar het gaat om het geïnteresseerd zijn in 
achtergronden, diepgang zoeken (een benadering die voor een leidinggevende toch wel gewenst is) 
scoort u laag. Hetzelfde geldt voor de schaal ´sociaal´.  Het is onmiskenbaar dat sociale aspecten een 
wezenlijke rol spelen bij het leiding geven aan een onderwijsorganisatie. Op basis van het resultaat op 
de schaal ´sociaal´ zou je zeggen dat daar niet een motief voor u ligt om als leidinggevende aan de 
slag te gaan. Opvallend is overigens dat het resultaat op de Werkstijlen en met name de schaal 
´sociabiliteit´ iets anders uitwijst. Mogelijk beschikt u dus wel over de habitus op een positieve wijze 
met anderen om te gaan maar behoort het voor u niet tot de kernaspecten die u aantrekken in een 
bepaalde functie. Wellicht reden om daar eens over na te denken. 
 
Iemand die de ambitie heeft om leiding te gaan geven, zal stevig dienen te investeren in het vergaren 
van kennis en kunde om zichzelf dat nieuwe en onbekende vak eigen te maken. Dat zal u makkelijker 
afgaan naarmate u beter in staat bent om op een snelle en efficiënte wijze informatie te verwerken, de 
´rode draad´ te zien, abstracties te kunnen ontdekken, conceptueel te kunnen denken etc. 
Het resultaat van de Cognitieve Capaciteiten duidt erop dat u zonder moeite de cognitieve eisen die 
de functie van leidinggevende stelt zult aankunnen. 
 
 

Heeft u naar aanleiding van de rapportage nog vragen of opmerkingen, dan stellen we het op prijs als 
u ons daarover belt (06 204 197 27) of een e-mail stuurt (sql@interstudie.nl). We zullen dan zo 
spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

 



N E D E R L A N D S E  S C H O O L L E I D E R S
 AC A D E M I E

 DUTCH PRINCIPALS  ACADEMY

nsa

De 8 bekwaamheidseisen
voor de werkzaamheden van leidinggevende 
aard in het primair onderwijs

sch oo l



Wat is goed leidinggeven?

Als leidinggevenden in het primair onderwijs zijn we verantwoordelijk voor goed onderwijs 

aan kinderen in een kwetsbare leeftijd. We leveren een bijdrage aan de samenleving van morgen 

en vervullen een voorbeeldfunctie in de school en haar omgeving. Dan is het terecht dat er 

eisen aan ons vak worden gesteld. 

Het professionele handelen van leidinggevenden in het primair onderwijs kent acht domein-

en van bekwaamheid. Deze bekwaamheidseisen zijn gebaseerd op de kerncompetenties voor 

onderwijskundig leiderschap uit de NSA beroepsstandaard. Bij onderwijskundig leiderschap 

gaat het zowel om persoonlijke als om organisatie-effectiviteit. 

Acht domeinen van bekwaamheid

Persoonlijke effectiviteit: Organisatie-effectiviteit:

Competent in zelfsturing
Competent in het ontwikkelen,  
aansturen en begeleiden van het  
primaire proces

Intrapersoonlijk competent Competent in 
organisatieontwikkeling

Competent in het aansturen van 
professionals

Competent in organisatiebeleid
en -beheer

Interpersoonlijk competent Competent in onderwijs- 
ondernemerschap

Voor wie?

De bekwaamheidseisen beschrijven de gewenste competenties voor de werkzaamheden van 

leidinggevende aard in het primair onderwijs. Ze vormen daarmee het referentiekader voor de 

professionele ontwikkeling van iedere leidinggevende in het primair onderwijs, of voor hen die 

een leidinggevende baan in het primair onderwijs ambiëren.

sch oo l



1 Competent in zelfsturing 

Onderwijs is geen neutrale activiteit. Bekwame leidinggevenden handelen vanuit hun profes-
sionele identiteit en weten zich in hun handelen gedreven door persoonlijke en professionele 
waarden. Zij zijn zich bewust van hun specifi eke leiderschapsrol en hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Hiervoor zijn professioneel en maatschappelijk zelfbewust-
zijn de voorwaarden. Van leidinggevenden in het primair onderwijs vraagt dit refl ectie, 
ontwikkeling. 

Een bekwame leidinggevende in het primair onderwijs is in staat om: 

de (eigen) opvattingen over goed onderwijs, een goede school en goed leiderschap, onder 

woorden te brengen en te ontwikkelen in relatie tot maatschappelijke en pedagogische tradities, 

actuele onderwijskundige inzichten en levensbeschouwelijke stromingen.

een relatie te leggen tussen eigen activiteiten en de inzet en prestaties van leerlingen en leer-

krachten.

eigen waarden, normen en opvattingen te verwoorden en ter discussie te stellen. 

dilemma’s te herkennen, te analyseren en daarin stelling te nemen. 

eigen (on)mogelijkheden en grenzen aan te geven, planmatig en systematisch te refl ecteren 

op het eigen professioneel handelen en feedback te organiseren om zo de eff ect(en) van het 

eigen handelen te evalueren en daar conclusies voor verdere persoonlijke ontwikkeling aan te 

verbinden. 

zich te blijven ontwikkelen, expertise en ervaring te delen met anderen om zo de ontwikkeling 

van de beroepsgroep en het imago van het onderwijs te stimuleren. 



2 Intrapersoonlijk competent 

Onderwijs is complex en speelt zich af in een complexe werkelijkheid. Bekwame leiding-
gevenden bezitten denkkracht: het vermogen om adequaat informatie te verzamelen en te 
verwerken met als doel om complexe situaties te begrijpen, problemen en vraagstukken 
te verhelderen, hanteerbaar te maken of te voorkomen. Zij zijn kritisch en creatief, verken-
nen uiteenlopende oplossingsrichtingen en zijn besluitvaardig.

Een bekwame leidinggevende in het primair onderwijs is in staat om: 

verschillende informatiebronnen te gebruiken, informatie te selecteren en te ordenen naar 

bruikbaarheid, betrouwbaarheid en relevantie en deze te delen met anderen. 

tijdig knelpunten en problemen te signaleren, door:

 -  open en onbevangen in het werk te staan,

 -  resultaten van observatie en onderzoek te analyseren en te interpreteren,

 -  verbanden, trends en patronen te herkennen.

complexe situaties en vraagstukken systematisch te onderzoeken en te beoordelen in het licht 

van de huidige situatie en ontwikkelingen door:

 -  verschillende actuele theoretische perspectieven te hanteren,

 -  gebruik te maken van methoden voor dataverzameling en probleemanalyse, 

 -  concepten, opvattingen en praktijkervaringen met elkaar te verbinden,

 -  uiteenlopende oplossingsstrategieën te verkennen,

 -  mogelijke opties te wegen op hun gevolgen voor mens en organisatie,

 -  in te schatten wanneer er direct actie gevraagd wordt.

een passende oplossing te kiezen, deze keuze om te zetten in actie, deze acties te volgen, 

te evalueren en waar nodig bij te stellen.

in te schatten wanneer en waarom het nodig is om derden te betrekken bij het voorkomen en 

oplossen van problemen.



3 Competent in het aansturen van professionals 

Goed onderwijs is met name een teamverantwoordelijkheid. Op basis van een gedeelde visie 
en met heldere doelen voor ogen zijn bekwame leidinggevenden in hun leidende rol in staat om 
het beste in medewerkers naar boven te brengen en dienstbaar te maken aan de organisatie. 
Zij zijn gericht op het creëren van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op indivi-
dueel-, team- als organisatieniveau. Zij hebben aandacht voor hun medewerkers, bevorder-
en teamgeest en samenwerkingsbereidheid, stralen vertrouwen uit en delen leiderschap. 

Een bekwame leidinggevende in het primair onderwijs is in staat om: 

medewerkers resultaatgericht te laten werken door doelmatig gebruik te maken van actuele 

theoretische perspectieven op het gebied van samenwerking, groepsdynamica en eff ectieve 

organisatie.

een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich veilig, geïnspireerd, gestimuleerd en 

gewaardeerd voelen door:

 - aandacht te schenken aan het welbevinden van iedere medewerker, 

 - te investeren in relatie, refl ectie en dialoog, 

 - duidelijke en reële eisen te stellen en grenzen aan te geven, 

 - medewerkers aan te spreken op hun competenties, hun functioneren en

  hun verantwoordelijkheid,

 - waardering te tonen voor het werk van iedere medewerker  afzonderlijk  

  en het team als geheel, 

 - teamgeest en samenwerkingsbereidheid te bevorderen. 

competentiegericht te werken door:

 - de verschillende competenties van medewerkers in beeld te brengen en 

  als uitgangspunt te nemen voor organisatieontwikkeling en persoonlijke 

  ontwikkeling,

 - gebruik te maken van een breed palet aan begeleidende vaardigheden, 

 - bekwaamheid van medewerkers te beoordelen en daar acties aan 

  te koppelen. 



4 Interpersoonlijk competent

Goed leidinggeven is vooral goed communiceren. De daadkracht en de effectiviteit van 
leidinggevenden wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop zij communiceren en 
relaties onderhouden. Bekwame leidinggevenden bevorderen een positieve sfeer, hebben 
inzicht in het eigen gedrag en de invloed en effecten daarvan op anderen. 

Een bekwame leidinggevende in het primair onderwijs is in staat om: 

belangstelling en respect voor de ander te tonen en in het handelen rekening te houden met 

de gevoelens, interesses en behoeften van de ander met behoud van de nodige professionele 

distantie met inachtneming van de organisatiedoelen. 

doelgericht te communiceren en de eigen presentatie af te stemmen op verschillende gedrags- 

en interactiepatronen, doelen en doelgroepen door:

 - gebruik te maken van actuele kennis op het gebied van organisatie, 

  leiderschap en communicatie,

 - zich bewust te zijn van de eigen mentale modellen en die van anderen, 

 - communicatiepatronen te herkennen, 

 - bewust gesprekstechnieken en –interventies te gebruiken.

de waan van de dag te relativeren door:

 - vanuit de visie te handelen, 

 -  overzicht te houden, 

 -  prioriteiten te stellen,

 -  bewust om te gaan met bereikbaarheid en aanspreekbaarheid,

 -  rust en vertrouwen uit te stralen,

 -  een balans te vinden tussen willen en kunnen.

bewust om te gaan met kritiek, weerstand, confl ict en stelling te nemen. 



5 Competent in het ontwikkelen, aansturen en begeleiden 
 van het primaire proces

In een school gaat het om het bieden van goed onderwijs. Bekwame leidinggevenden 
zien de ontwikkeling van kinderen als hun primaire verantwoordelijkheid. Zij hebben zicht op de ontwikke-
lingen in en de resultaten van het pedagogisch-didactisch, het vakinhoudelijk en het organisatorisch   
handelen in de school. Op grond daarvan geven zij vorm en inhoud aan de ondersteuning van 
het primaire proces, de onderwijsontwikkeling en de samenwerkingsrelatie met ouders.

Een bekwame leidinggevende in het primair onderwijs is in staat om: 

rekening te houden met de belangen, positie en verantwoordelijkheid van ouders en leraren.

onderwijskundige vragen uit school en omgeving adequaat te beantwoorden door:
 -  ervoor te zorgen dat het geboden onderwijs kinderen in voldoende mate 
  ontwikkelt tot kritische en verantwoordelijke burgers, die een constructieve
  bijdrage willen en kunnen leveren aan de samenleving van morgen, 
 -  te anticiperen op ontwikkelingen door achterhaalde concepten te herkennen en nieuwe
   onderwijsconcepten, praktijken en leermiddelen te onderzoeken en in te voeren. 

te zorgen dat de school voor ieder kind een uitdagende en stimulerende leeromgeving is door:
 -  kennis te hebben van de ontwikkeling van kinderen in brede zin,
 -  pedagogisch optimisme uit te stralen en hoge verwachtingen te beklemtonen, 
 -  te zorgen voor een duidelijk curriculum en een passend onderwijsaanbod dat in
  overeenstemming is met actuele opvattingen over leren, 
 - te werken aan een stimulerend pedagogisch-didactisch klimaat, 
 -  een systeem van leerlingenzorg te organiseren,
 -  verschillen in verwachtingen en opbrengsten te signaleren, te analyseren en om te 
  zetten in concrete acties. 

de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch, vakinhoudelijk en organisatorisch handelen van 
leraren te stimuleren, te begeleiden en te beoordelen door:
 -  een dialoog over goed onderwijs gaande te houden en van kwaliteitsimpulsen te voorzien, 
 -  gerichte consultaties en observaties uit te voeren met behulp van actuele instrumenten 
  en technieken,
 -  leraren te bevragen en feedback te geven op hun professioneel handelen. 

een open communicatie met ouders/verzorgers te organiseren, door:
 -  rekening te houden met de opvoedkundige en onderwijskundige grenzen van de
  school,
 -  te waarborgen dat ouders/verzorgers tijdig, duidelijk en volledig geïnformeerd worden  

  over de ontwikkeling van hun kind.



6 Competent in organisatieontwikkeling 

Goed onderwijs is in ontwikkeling. Bekwame leidinggevenden zijn in staat om samen met 
medewerkers, ouders en bestuur een gedragen visie op onderwijs, opvoeding en organi-
satie te ontwikkelen. Vanuit deze visie inspireert en motiveert een leider. Een bekwame 
leidinggevende zet de koers uit, stuurt bij en zorgt ervoor dat de organisatie op koers blijft 
en haar doelen haalt. 

Een bekwame leidinggevende in het primair onderwijs is in staat om: 

de gezamenlijk gedragen visie op onderwijs, opvoeding en organisatie te ontwikkelen en 

levend te houden op basis van actuele theorieën op het gebied van onderwijs, opvoeding, 

organisatie, leiderschap, communicatie, verander- en kennismanagement. 

alle geledingen actief te betrekken bij het proces van schoolontwikkeling en gemeenschaps-

vorming door:

 - initiatief en experiment aan te moedigen,

 -  samen met leerlingen, team, ouders, bestuur en anderen te bouwen aan 

  een leefbare, inspirerende en betekenisvolle gemeenschap in maatschap-

  pelijke, levensbeschouwelijke en sociale zin. 

in dialoog vanuit de visie een veranderingsplan te defi niëren, te implementeren, te evalueren 

en te borgen waarbij: 

 -  organisatiedoelen vertaald worden in gewenst professioneel gedrag, 

 -  rollen, taken, verantwoordelijkheden en gewenst resultaat helder worden 

  beschreven,

 -  de voortgang van projecten en processen wordt bewaakt,

 -  gecontroleerd en gerapporteerd wordt of gemaakte afspraken ook 

  worden nagekomen en of het gewenste resultaat wordt bereikt. 

anderen actief bij besluitvormingsprocessen te betrekken, waar nodig doortastend op te treden 

en gemaakte keuzes en besluiten te verantwoorden. 



7 Competent in organisatiebeleid en -beheer 

Goed onderwijs vraagt een goede organisatie. Bekwame leidinggevenden zijn 
verantwoordelijk voor een veilige, effectieve en effi ciënte organisatie. Zij scheppen rand-
voorwaarden, realiseren een optimale inzet van tijd, mensen en middelen en komen tot 
samenhangend beleid op basis van de visie van de organisatie. 

Een bekwame leidinggevende in het primair onderwijs is in staat om: 

doelgericht en kwaliteitsbewust te handelen, door:

 - de inzet van tijd, mensen en middelen te koppelen aan visie en 

  strategische doelen,

 - de geboden beleidsruimte optimaal te benutten,

 -  hulpbronnen en middelen te organiseren, 

 -  overlegsituaties eff ectief te maken,

 -  informatie toegankelijk te maken voor anderen, 

 -  inspraak en medezeggenschap te organiseren. 

systematische zelfevaluatie op schoolniveau te organiseren, door:

 -  normen voor de onderwerpen van zelfevaluatie te bepalen, 

 -  gebruik te maken van relevante managementinformatie en kwaliteits-

  instrumenten, 

 -  de tevredenheid van leerlingen, ouders en leraren te meten, 

 -  de resultaten te analyseren, te interpreteren en daarop actie te ondernemen, 

 -  het proces en de uitkomsten te verantwoorden in kwaliteitsdocumenten. 

veiligheid en welzijn in de school te waarborgen door: 

 -  periodiek een risico-inventarisatie en evaluatie te organiseren en actie te 

  ondernemen, 

 -  een overzichtelijke, ordelijke en schone school(omgeving) te organiseren, 

 -  te voorzien in gekwalifi ceerde vertrouwenspersonen, bedrijfshulp-

  verleners en adequate klachtenprocedures.

een effi  ciënte bedrijfsvoering te realiseren door:

 -  (meerjaren) plannen en begrotingen op te stellen, uit te voeren, 

  te bewaken en te verantwoorden,

 -  een deugdelijke leerlingen-, personeels-, en fi nanciële administratie 

  te voeren, 

 -  een toegankelijk en overzichtelijk archief te voeren dat voldoet aan 

  privacy- en andere controlecriteria.
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8 Competent in onderwijsondernemerschap 

Onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bekwame leidinggevenden werken 
actief samen met de omgeving. Zij anticiperen op ontwikkelingen, gaan doelbewust om 
met wet- en regelgeving, omgevingseisen en ouders, maatschappelijke instellingen en 
andere organisaties die de school beïnvloeden. 

Een bekwame leidinggevende in het primair onderwijs is in staat om: 

open te staan voor nieuwe ideeën, bestaande aannames los te laten en vanuit ondernemer-

schap verantwoord risico’s te nemen. 

pro-actief te handelen vanuit de eigen maatschappelijke positie en verantwoordelijkheid in:

 -  het leggen en onderhouden van contacten met sleutelfi guren in de 

  omgeving, 

 -  het vormgeven van de samenwerkingsrelatie tussen gezin – school – 

  gemeenschap,

 -  het organiseren van een betekenisvol ondersteunend netwerk rond 

  de school om zo een bijdrage te leveren aan de  verbetering van het 

  onderwijs op de school, de (lokale) gemeenschap en de (leef)omgeving 

  van kinderen.

 

belangen, tegenstellingen en verschillen in opvattingen te herkennen, deze systematisch te 

onderzoeken, daaruit de kansen en bedreigingen voor de organisatie af te leiden en om te 

zetten in actie. 

bij te dragen aan een positieve beeldvorming van de school, het onderwijs en de omgeving.

uit te leggen waar de school voor staat en adequaat om te gaan met de media. 

sch oo l



Meer weten?

De beschreven bekwaamheidseisen staan ook in de publicatie Bekwaam zijn en bekwaam  

blijven; een aanvulling op de NSA beroepsstandaard. De bekwaamheidseisen zijn ontwikkeld door 

de NSA in samenwerking met de schoolleidersopleidingen Octaaf en Magistrum. 

Heeft u specifieke vragen over de bekwaamheidseisen en de NSA beroepsstandaard, stuur dan 

een e-mail naar info@nsa.nl of bel 030 234 73 60.

 

Model kerncompetenties voor onderwijskundig leiderschap
 

omgeving
ondernemerschap



Nederlandse Schoolleiders Academie

Postbus 470

3500 AL Utrecht

Telefoon: 030 234 73 60

Fax: 030 234 73 73

E-mail: info@nsa.nl

Internet: www.nsa.nl

© NSA oktober 2005

N E D E R L A N D S E  S C H O O L L E I D E R S
 AC A D E M I E

 DUTCH PRINCIPALS  ACADEMY

nsa
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Topiclijst van onderwerpen OoM 
 

 

 

1. organisatie mbt het versturen van vragenlijst 

respons  

omgaan met/afspraken bij weinig respons 

inhoud 

2. inhoud van de reacties 

persoonlijk aandeel cursist 

organisatie aandeel 

conclusies en aanbevelingen 

effecten korte en langere termijn, individueel en organisatieniveau 

trends 

bijeffecten 

3. bevindingen Jan T. en Magda S. 

bepaalde aspecten van observaties anders bekijken? 

4. het maken van keuzen door cursisten 

wat mogelijk ook van invloed 

5. aandeel van allochtonen/jonge vrouwen/…….. bij deelname OoM/schoolleiders 

 

 

Doel van gesprek:  Structureel inzetten van OoM + vervolgopleiding waarbij 

ontwikkeling centraal staat/aanknopingspunt 

    

Bouwstenen voor verslag SBO + mogelijkheden onderzoeken voor 

subsidie in toekomst 

 

Bouwstenen voor personeelsbeleid op langere termijn voor 

opdrachtgever(s)  
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Opbrengst Enquête Oriëntatie op Management* 

2004 - 2005 

 

 

Aantal enquêtes uitgedeeld:  73  

Aantal retour:                      29    

 

 

Er is in aantallen als volgt gereageerd op de volgende uitspraken/ vragen: 

 

1. Werksituatie bij start training:  

 

leerkracht Leerkracht met 

coördinerende 

taken 

Leerkracht met 

een 

managementrol 

in de school 

Management 

met leerkracht-

en/of andere 

taken 

Management  

* 

         10 

 

     11 

 

    7 

 

1 

 

 

niet                                             leidinggeven                                                 wel 

 

 

2. Werksituatie nu: 

 

leerkracht Leerkracht met 

coördinerende 

taken 

Leerkracht met 

een 

managementrol 

in de school 

Management 

met leerkracht-

en/of andere 

taken 

Management  

* 

       8 

   

 6       

 

       11 

 

        4 

 

        1 

 

niet                                             leidinggeven                                                   wel  

 

 

Beantwoordt de volgende vraag: 

 

 

3. Met het eindadvies van de training heb ik  

 

            

Niets kunnen doen              Iets kunnen doen Helemaal kunnen 

gebruiken 

*         

6 

 

               15 

 

8 

 

* Met 1 convenant was een afspraak niet mogelijk 

 

 

 

AVS, 

Magda Snijders 

Jan Tolhuijs 
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Opbrengst Enquête Oriëntatie op Management*. 

2005 - 2006 

 

 

Aantal enquêtes uitgedeeld:**>52  

Aantal retour:                          17   

 

 

Er is in aantallen als volgt gereageerd op de volgende uitspraken/ vragen: 

 

1. Werksituatie bij start training:  

 

leerkracht Leerkracht met 

coördinerende 

taken 

Leerkracht met 

een 

managementrol 

in de school 

Management 

met leerkracht-

en/of andere 

taken 

Management  

* 

         7 

 

     4 

 

6 

 

 

 

 

niet                                             leidinggeven                                                 wel 

 

 

2. Werksituatie nu: 

 

leerkracht Leerkracht met 

coördinerende 

taken 

Leerkracht met 

een 

managementrol 

in de school 

Management 

met leerkracht-

en/of andere 

taken 

Management  

* 

       4 

   

4 

 

       4 

 

        5 

 

        1 

 

niet                                             leidinggeven                                                   wel  

 

 

Beantwoordt de volgende vraag: 

 

 

3. Met het eindadvies van de training heb ik  

 

            

Niets kunnen doen              Iets kunnen doen Helemaal kunnen 

gebruiken 

*         

1 

 

               12 

 

4 

 

*   Met 1 convenant was een afspraak niet mogelijk 

** Van 1 convenant is het aantal uitgedeelde enquêtes niet bekend, één deelnemer heeft een  

ingevulde enquête opgestuurd. 

 

 

AVS, 

Magda Snijders 

Jan Tolhuijs 

 

 



Appendix 
 

Adviezen niet richting leidinggeven 

 

Het advies  ‘anders’  (bewust geen negatief advies genoemd!) speelt in op de vraag: 

waar zou de deelnemer, gelet op de specifieke mogelijkheden, het best tot z’n recht 

komen?  

 

De adviezen die gegeven zijn: 

 

Specialisaties (42 adviezen) 

 Ga verder met lesgeven, ontwikkel je daarbij van basisniveau naar excellent 

niveau, doe ervaring op in de onder-, midden- en bovenbouw. Kortom een super 

leerkracht. 

 Specialiseer je als remedial teacher (kinderen zijn drive) of begeleider/coach 

(volwassenen zijn drive). Hiervoor zijn goede opleidingen. 

 Kijk naar een functie op communicatief terrein, zoals een PR-functie in de sector 

onderwijs of het schrijven van kinderboeken. 

 

Maar ook specialisaties op bepaalde ontwikkelingsgebieden 

 Motorische ontwikkeling, autisme, kinderen met adhd e.d. 

 

Verdieping via studie (34 adviezen) 

Uit de scan Oriëntatie op Management en uit intelligente opmerkingen tijdens de training 

blijkt dat diverse deelnemers een hoger niveau aankunnen. Zij krijgen het advies een 

universitaire studie erbij te volgen, zoals: 

 onderwijskunde, psychologie, algemeen sociale wetenschappen, pedagogiek, 

gedragswetenschappen. Kortom de zogenaamde menswetenschappen 

 journalistiek en politiek 

 arbeidsrecht in het onderwijs  

 communicatie   

 

Speciaal 0nderwijs (5 adviezen) 

Veel deelnemers hebben aandacht voor kinderen die speciale zorg en aandacht nodig 

hebben. Het advies is informatie te vergaren over het werken in het speciaal onderwijs.  

 

Een enkele deelnemer heeft ondernemerszin en heeft de ambitie een eigen bedrijf te 

starten: 

 uitgeverij van kinderboeken 

 eigen bureau remedial teaching 

 winkel met middelen en materialen ten behoeve van motorische ontwikkelingen 

 

Bij de adviezen ‘niet richting leidinggeven’ spelen drive en enthousiasme, ambitie en 

persoonlijk profiel een rol. 
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