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1. InleIdIng

Scholen staan voor de uitdaging na te denken over de manier waarop leerlingen beter kunnen worden toegerust 

voor de snel veranderende samenleving en wat dat betekent voor zowel de doelstellingen en inhoud van het 

onderwijs als de voor de vormgeving ervan. Het betreft de wat, waartoe en de hoe vraag, in onderlinge samen-

hang. Ict-geletterdheid bijvoorbeeld is een essentiële component van de leef-, leer- en loopbaanvaardigheden die 

nodig zijn in de 21ste eeuw. Het onderwijs heeft hierin een duidelijke taak, zeker waar we weten dat de verschillen 

tussen jongeren in ict-geletterdheid aanzienlijk zijn en niet iedereen dit ‘als vanzelf ’ ontwikkeld. 

Het inrichten van meer op de individuele ontwikkelingsbehoeften van leerlingen toegesneden leerroutes, is één 

van de belangrijke ontwikkelthema’s in de onderwijspraktijk. Voor vrijwel alle scholen is het recht doen aan ver-

schillen tussen leerlingen een speerpunt in het strategisch beleid. De inzet van technologie is hierbij onmisbaar 

en biedt voortdurend nieuwe mogelijkheden, zowel in termen van data en feedback ten behoeve van het regule-

ren van leerprocessen, als voor de interactie met leerstof en voor de realisatie van een rijke, sociale leeromgeving. 

Maar wat betekent dat eigenlijk in de praktijk? Hoe ziet het onderwijs er dan uit? Hoe ver willen we vanuit onze 

visie gaan? Weten we wat werkt en voor welk doel? Wat vraagt dat van de leerlingen, de leraren en de organisatie? 

Dit zijn grote vraagstukken waar schoolbesturen, scholen, lerarenopleidingen en zeker ook leidinggevenden in het 

onderwijs op dit moment voor staan. 

Het realiseren van onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen met ict en leerlingen opleidt in 

ict-geletterdheid is een complexe onderwijsinnovatie met veel onzekerheden. De schoolleider 1 speelt een cruciale 

rol in dit innovatieproces (Tondeur, Van Keer, Van Braak, & Valcke, 2008). Veel leidinggevenden vinden dit lastig. 

Ze vinden het moeilijk om zelf een visie te vormen op hoe technologie een rol kan spelen in het onderwijs en 

leraren hierin mee te nemen, te inspireren en te ondersteunen (Van Loon & Kral, 2016). 

Om leidinggevenden hiervoor handvatten te bieden heeft het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (CoE) 

van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, verdiepend op de beroepsstandaarden voor schoolleiders in het 

po en vo (Andersen & Krüger, 2012 en 2013), een set competenties voor “Leidinggeven aan onderwijs en ict” 

ontwikkeld (Coetsier, Van Loon, Kral & Rigter, 2016). Deze competenties zijn tot stand gekomen in samenwerking 

met de Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm (VSAT). De VSAT verzorgt een masteropleiding tot leidinggeven-

de en wil toekomstige schoolleiders graag expliciet toerusten in het leidinggeven aan onderwijs en ict. 

Er is een adequate professionaliseringsaanpak nodig om leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs 

en in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs te ondersteunen bij de verwerving van deze competenties. In de 

volgende paragrafen, vatten we eerst kort de belangrijkste competenties samen. Daarna gaan we in op de inhoud 

van professionalisering en stellen we vast hoe de professionalisering van (aankomend) leidinggevenden eruit zou 

kunnen zien. Leidinggevenden zijn in elk geval de schoolleider, maar ook alle andere leidinggevenden die rollen 

vervullen waarbij zij leidinggeven aan onderwijs en ict. 

1  Omwille van de leesbaarheid, verwijzen we in deze onderbouwing in de mannelijke vorm naar schoolleiders. We bedoelen daarmee zowel 

vrouwelijke als mannelijke schoolleiders. Waar de term schoolleider wordt gebruikt, kan ook leidinggevende in een onderwijsorganisatie worden 

gelezen.
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Door de groeiende aandacht voor kwaliteit van onderwijs treedt er wereldwijd een verschuiving op in de gewens-

te rol van de schoolleider. Er is brede internationale consensus dat een schoolleider dient te beschikken over 

de competenties om de kwaliteit van leren en onderwijzen, en de ontwikkeling en prestaties van leerlingen te 

verbeteren. Onderwijsorganisaties worden niet langer gezien als statische organisaties, maar als lerende organi-

saties die continu in ontwikkeling zijn. De rol van schoolleider verschuift richting het initiëren, ondersteunen en 

verduurzamen van substantiële en duurzame verandering en continue verbetering waar leerlingen van profiteren 

(Huber, 2008). Daarbij staat het onderwijs voor de uitdaging om na te denken over de manier waarop het leren 

plaats kan vinden in het licht van de 21e eeuw. Een van die uitdagingen is het ombuigen van onderwijs in de rich-

ting van ict-ondersteunde gepersonaliseerde leerroutes, zodat leerlingen optimaal ondersteund worden om die 

competenties aan te leren, die hen in staat stellen om een leven lang te leren in een snel veranderende, digitale 

context. Maar ook om hun talenten tot ontwikkeling te brengen. Dit is een majeure innovatie, die een groot be-

roep doet op zowel de professionele competenties als de cultuur en de organisatie van de onderwijsorganisatie. 

Leidinggevenden staan voor de taak leiding te geven aan deze innovatie. 

De vormgeving van ict-ondersteunde gepersonaliseerde leerroutes is een ontdekkingsreis voor de hele organisa-

tie. Er zijn nog geen pasklare antwoorden op de vraag hoe dit type onderwijs het best vorm kan krijgen. Dit vraagt 

om een lerende organisatie waarin alle betrokkenen samen leren(d) onderwijs ontwikkelen (Teurlings & Van der 

Neut, 2010). Deze werkwijze van samen leren(d) ontwikkelen in een lerende organisatie vraagt om transforma-

tionele leiders. Dit zijn leiders die anderen aanzetten om creatief en innovatief te zijn en nieuwe oplossingen 

en andere methoden te bedenken (Pfaffen, 2011). Transformationeel leiderschap kent vier dimensies: inspire-

rend motiveren, intellectueel stimuleren, persoonlijke betrokkenheid en charismatische invloed (Kessels, 2015). 

Daarnaast vragen lerende organisaties om ‘distributed leadership’, waarbij de leiderschapscapaciteit niet bij één 

individu berust, maar bij meerdere personen in de organisatie (Huber, 2008). Dijkstra spreekt in dit verband van 

gedeeld leiderschap, waarbij per situatie wordt bepaald welke persoon of personen de beste leiderschapskwalitei-

ten hebben voor die situatie (Derksen, 2013). 

Schoolleiders hebben een spilfunctie in het op gang brengen en houden van schoolontwikkeling (Dinham, 2005; 

Fullan, 2003) en dus ook van ict-integratie in het onderwijs (Anderson & Dexter, 2000; Dawson & Rakes, 2003). 

Het vormgeven aan leren en lesgeven met ict in schoolorganisaties doet een beroep op hun competenties. In 

onderstaande matrix staat een samenvatting van de competenties voor leidinggeven aan onderwijs en ict zoals 

ze door iXperium/ Centre of Expertise Leren met ict zijn ontwikkeld in samenwerking met de Verenigde Scholen 

Alberdingk Thijm (Coetsier, Van Loon, Kral & Rigter, 2016). Deze competenties zijn in eerste instantie ontwikkeld 

voor schoolleiders, maar zijn ook van toepassing op anderen die, samen met de schoolleider, in schoolorganisa-

ties leidinggeven aan leren en lesgeven met ict. 

2.  CompetentIes voor leIdInggeven aan 
onderwIjs en ICt
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Ict-geletterdheid

1.  Instrumentele  
vaardigheden

2.  Informatievaardig- 
heden

3.  Mediavaardighe-
den

De schoolleider 

beschikt zelf over de 

digitale basisvaardig-

heden om ict effectief 

in te zetten in de 

onderwijsorganisatie 

en om zich nieuwe 

ict-toepassingen snel 

eigen te maken.

De schoolleider is in 

staat online effectief 

informatie te zoeken 

en te vinden, de 

betrouwbaarheid van 

deze informatie te 

beoordelen, diverse 

online informatie-

bronnen te benut-

ten, informatie van 

diverse bronnen met 

elkaar te vergelijken 

en de gevonden 

informatie te synthe-

tiseren.

De schoolleider is 

zich bewust van de 

medialisering van 

samenleving. Hij be-

grijpt hoe berichtge-

ving in de media tot 

stand komt, de vorm 

die daarbij hoort en 

hij ziet hoe media de 

werkelijkheid kleuren. 

Hij is zich bewust van 

de mogelijkheden en 

risico’s van internet 

en sociale media

Leidinggeven aan onderwijs en ict

4.  Visie en richting 
over het gebruik 
van ict

5.  Strategisch 
omgaan met de 
omgeving met be-
trekking tot (leren 
en lesgeven) met 
ict.

6.  Realiseren van een 
coherente organi-
satie ten behoeve 
van het primaire 
proces.

7.  Bevorderen van 
samenwerking, 
leren en onderzoe-
ken.

8.  Onderzoeken,  
analyseren en pro-
bleem oplossen 
met ict.

De schoolleider heeft 

een visie op, en kan 

richting geven aan de 

toekomst van de or-

ganisatie in het kader 

van de maatschappe-

lijke, internationale en 

sociaalecono-mische 

ontwikkelingen waar-

in leren en lesgeven 

met ict een expliciete 

plaats heeft gekregen.

De schoolleider 

kan anticiperen op 

ontwikkelingen in de 

omgeving en zet de 

omgeving doelbewust 

in om onderlinge rela-

ties, onderwijsproces-

sen en leerresultaten 

te optimaliseren.

De schoolleider kan 

in dialoog met mede-

werkers optimale con-

dities realiseren voor 

leren en lesgeven met 

ict. Hij doet dit vanuit 

kennis van de onder-

linge samenhang van 

organisatiekenmer-

ken in het algemeen, 

en specifiek met 

betrekking tot leren 

en lesgeven met ict.

De schoolleider kan 

strategieën hanteren 

die gericht zijn op 

het stimuleren en 

organiseren van sa-

menwerking tussen, 

en professionele ont-

wikkeling van leraren, 

met betrekking tot 

leren en lesgeven met 

ict. Hij zorgt ervoor 

dat leraren ook online 

samenwerken, leren 

en delen.

De schoolleider kan 

problemen creatief 

oplossen met de 

inzet van ict door 

zaken diepgaand te 

analyseren op basis 

van adequate infor-

matieverzameling en 

vanuit alternatieve 

denkmodellen.
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Leren en innoveren

9.  Competenties 
om te leren en 
innoveren

De schoolleider is 

innovatief in het 

gebruik van ict en 

blijft zich hierin ont-

wikkelen. Innovatief 

handelen omvat 

een proces van het 

ontwikkelen van een 

nieuw concept tot 

aan het uitvoeren 

daarvan in de praktijk 

en het delen daarvan. 

De schoolleider 

genereert, promoot, 

realiseert en deelt 

ideeën over het 

gebruik van ict.



8

Professionalisering van leidinggevenden is van belang om ict-integratie in het onderwijs te realiseren en de com-

petenties eigen te maken. De professionalisering richt zich op personen die leidinggeven aan onderwijs en ict. 

Dit zijn zowel schoolleiders, als anderen die leidinggeven aan leren en ict. De inhoud van de professionalisering 

wordt in belangrijke mate ontleend aan de competenties. DE inhouden c.q. bouwstenen die wij centraal willen 

stellen in de professionalisering zijn:

Eigen ict-vaardigheden (competenties 1 t/m 3, 8 en 9)
De eigen ict-vaardigheden gaan verder dan vaardigheden alléén: het gaat om het vermogen tot computational 

thinking van de schoolleider. Computational thinking is het denkproces dat nodig is voor het formuleren van 

problemen en oplossingen op een manier die het mogelijk maakt om oplossingen op een efficiënte wijze te 

laten uitvoeren door bijvoorbeeld een computer. Daarvoor is het nodig dat de leidinggevende in staat is om zich 

de specifieke vaardigheden met betrekking tot een applicatie of hardware snel eigen te maken. Daarnaast is de 

leidinggevende innovatief in het gebruik van ict en blijft hij zich hierin ontwikkelen. De leidinggevende deelt zijn 

kennis over ict binnen de organisatie en zorgt ervoor dat ook anderen kennis met elkaar delen. 

Bij deze bouwsteen ligt de focus op het (kunnen) verwerven van ict-vaardigheden die een leidinggevende nodig 

heeft binnen een schoolorganisatie waarin gepersonaliseerde leersituaties met ict vorm krijgen. Ict-geletterdheid 

omvat zowel instrumentele ict-vaardigheden als informatie- en mediavaardigheden. Instrumentele vaardigheden 

omvatten het zich snel eigen kunnen maken van nieuwe ict-toepassingen en het verwerven van de digitale basis-

vaardigheden ten behoeve van de inzet van ict in het onderwijs en de schoolorganisatie. Informatievaardigheden 

gaan over het effectief kunnen zoeken en vinden van informatie van goede kwaliteit. Bij mediavaardigheden gaat 

het om het actief en kritisch gebruik van media, waarbij men zich bewust is van de medialisering van de samenle-

ving en de impact daarvan. In elk geval is er aandacht voor het analyseren en gebruiken van data uit de onderwijs-

organisatie om te sturen op onderwijskwaliteit (competentie 8). Daarnaast is er aandacht voor het gebruik van ict 

bij het delen en creëren van kennis, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van ict bij communicatie met ouders, het 

verspreiden van informatie over de school (Twitter, blog, website, etc.), deelname aan virtuele netwerken, volgen 

van ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ict, etc. Tot slot is het van belang dat de leidinggevende weet 

hoe hij op de hoogte kan blijven van innovatieve ict-toepassingen en hoe hij ideeën over ict-gebruik kan generen, 

promoten en delen met anderen en hoe hij deze in de praktijk kan realiseren.

Visie op onderwijs en ict en bijbehorende organisatie (competentie 4, 6 en 9)
Bij deze bouwsteen gaat het erom dat de leidinggevende allereerst een eigen visie ontwikkeld op onderwijs en 

ict. Hierbij is er aandacht voor (vernieuwende) opvattingen over leren en onderwijzen, voor de dimensies die ten 

grondslag liggen aan gepersonaliseerde leersituaties (Van Loon, De Ries, Van der Neut & Kral, 2016) en voor de 

rol die ict kan spelen bij ondersteuning van deze leersituaties. De leidinggevende leert hoe hij op de hoogte kan 

blijven van (vernieuwende) inzichten omtrent leren, onderwijs en ict-gebruik en deze inzichten kan gebruiken 

bij de ontwikkeling van een eigen visie op onderwijs en ict. Daarnaast leert hij hoe hij samen met zijn team een 

visie op onderwijs en ict kan ontwikkelen, waarbij eveneens vernieuwende inzichten worden benut, gegenereerd, 

gepromoot, met elkaar gedeeld en gerealiseerd.  

Tot slot wordt de leidinggevende zich bewust van de inrichting van de schoolorganisatie die nodig is om zijn 

visie op onderwijs en ict te realiseren en van de rol die alle actoren (schoolleider, leraren, leerlingen, ouders en 

3. Inhoud van professIonalIserIng
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eventueel anderen) hierin vervullen. De visie op leren en onderwijs in het primaire proces (microniveau) hangt 

samen met de onderwijsorganisatie (mesoniveau). Dit betekent bijvoorbeeld dat inzet van ict, het gebruik van het 

leerlingvolgsysteem, het groeperen van leerlingen en de wijze van differentiëren congruent zijn aan de visie en het 

leerconcept van de onderwijsorganisatie (Van Loon, De Ries, Van der Neut & Kral, 2017).

Ict-ontwikkelingen in het onderwijs en in de maatschappij (competentie 5 en 9
Bij deze bouwsteen gaat het erom dat leidinggevenden worden geïnspireerd over technologische ontwikkelingen en 

hun betekenis voor de maatschappij, de school en de leerlingen. En dat zij leren om op hun beurt anderen te inspi-

reren en samen met hun team ideeën te generen, te promoten, te delen en te realiseren. 

De leidinggevende krijgt zicht op technologische ontwikkelingen en weet wat die (kunnen) betekenen voor de on-

derwijsorganisatie. Enerzijds gaat het dan om de (toekomstige) rol van ict in onze maatschappij, waarmee ook hun 

leerlingen worden geconfronteerd. Anderzijds gaat het om de rol van ict in het onderwijs. Leidinggevenden maken 

kennis met inspirerende voorbeelden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een kunstenaar die samen met technici een 

brug maakt met 3D-printers, studenten die auto’s bouwen die op zonne-energie rijden, inzet van robots, kinderen 

die met een VisitU-bril verbonden zijn met thuis terwijl ze in het ziekenhuis liggen. Daarnaast maken ze kennis met 

vernieuwende ict-toepassingen voor het onderwijs, bijvoorbeeld in het iXperium. De leidinggevenden reflecteren op 

deze ontwikkelingen: wat leren deze ontwikkelingen mij en wat is de betekenis hiervan voor het onderwijs op mijn 

school? Daarnaast leren zij om, o.a. met behulp van ict, op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen op 

het gebied van onderwijs en ict en hoe zij op hun beurt anderen kunnen inspireren en samen met hun team ideeën 

kunnen generen, promoten, delen en uiteindelijk kunnen realiseren in de eigen schoolorganisatie. 

Lerende organisatie (competentie 7)
Bij deze bouwsteen gaat het erom dat de leidinggevende zicht heeft op relevante competenties van leraren om 

onderwijs met ict vorm te geven en dat hij zicht krijgt op de kwaliteiten/ sterke kanten van zijn medewerkers in 

dit domein. Uit onderzoek blijkt dat vooral handelingsverlegenheid van leraren een drempel vormt voor leren en 

lesgeven met ict en niet urgentiebesef of negatieve opvattingen over ict. Leraren zijn vooral onzeker over hun ver-

mogen om ict creatief in te zetten in het onderwijs (Peters, Uerz, Kral, De Ries, Van der Neut & Hölsgens, 2015). 

Dit vraagt om een specifieke aanpak, waarbij leraren worden gestimuleerd om proactief te leren door samen 

met elkaar onderwijs met ict te ontwikkelen (bijvoorbeeld ontwikkelprojecten waarin gebruik wordt gemaakt van 

design thinking), te onderzoeken wat wel en niet werkt en kennis over onderwijs en ict en producten (bijvoorbeeld 

lesmateriaal) met elkaar en met anderen buiten de school te delen (bijvoorbeeld via blogs, virtuele leernetwer-

ken). De leidinggevende leert welke strategieën hij kan hanteren om dit type leren te stimuleren. Tevens weet de 

leidinggevende hoe hij binnen zijn school een cultuur kan creëren die is gericht op leren, samenwerking en ver-

nieuwing. In een dergelijke cultuur staat men open voor elkaars kwaliteiten en wordt er met respect met verschil-

len omgegaan. Er is een veilige omgeving en men waardeert en vertrouwt elkaar. Fouten mogen worden gemaakt. 

Bovendien staat men open voor vernieuwingen en experimenten (Dixon 2002; Sprenger, 2001). Daarnaast is het 

belangrijk dat er binnen de schoolorganisatie structuren zijn waardoor leraren de tijd, ruimte en gelegenheid heb-

ben om elkaar te ontmoeten. En, dat leraren daadwerkelijk de mogelijkheid hebben om samen actie te onderne-

men, ervaringen op te doen en kritisch daarop te reflecteren. Het werken in teamverband kan hierbij faciliterend 

werken (Hermanussen, Teurlings & Van der Neut, 2007). Het is van belang dat leraren ruimte krijgen om te leren 

en te professionaliseren en dat zij hierin worden ondersteund. 
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Om na te gaan hoe de professionalisering van leidinggevenden op deze inhouden het best kan vormkrijgen, is de 

literatuur over professionalisering van leidinggevenden geraadpleegd. Dit biedt handvatten voor onze professio-

naliseringsstrategie. 

Inzichten met betrekking tot de professionalisering van leidinggevenden
Huber (2008) heeft een aantal internationale trends in de aanpak van de professionele ontwikkeling van school-

leiders in kaart gebracht. Deze trends reflecteren de groeiende aandacht voor de competenties van schoolleiders 

om de kwaliteit van onderwijzen en leren, alsmede de ontwikkeling en leerprestaties van leerlingen te verbeteren. 

Huber onderscheidt twee typen professionaliseringsprogramma’s. Programma’s die individuele competentie-

ontwikkeling tot doel hebben en programma’s die de ontwikkeling van leiderschap verbinden met schoolontwik-

keling. De laatste categorie programma’s heeft niet alleen de ontwikkeling van individuele competenties van de 

schoolleider tot doel, maar wil eveneens het vermogen tot leiderschap van de hele school versterken. De profes- 

sionele ontwikkeling richt zich niet op één persoon, maar op een team van leiders, waarvan ook leraren, ouders 

en bestuurders deel uit kunnen maken. Huber (2008) houdt een pleidooi voor de ontwikkeling van juist dit 

laatste type programma’s. Uit verschillende onderzoeken komen trends en aanbevelingen naar voren voor de 

inrichting van professionaliseringstrajecten (Huber, 2008; Huber, 2011; Huber, 2013; Kessels, 2015; Derksen, 2013;  

Darling-Hammond, LaPointe, Meyerson, Orr & Cohen, 2007)

De belangrijkste trends en aanbevelingen zijn:

•	 Continu leren op maat  
De	ontwikkeling	van	leiderschap	wordt	gezien	als	een	continu	proces	van	ontwikkeling,	dat	aansluit	op	

de	specifieke	behoeften	van	schoolleider	en	op	de	loopbaanfase	waarin	de	leidinggevende	zich	op	dat	

moment	bevindt	(maatwerk).	Door	middel	van	modularisering	en	continue	ondersteuning	wordt	just	in	

time	aangesloten	op	de	behoeften	van	de	schoolleider	en/of	de	behoeften	van	de	organisatie	(Huber,	

2008;	Darling-Hammond	et	al.,	2007).	

•	 Inbedding in de context van de school, ervaringsgericht leren  
De	professionele	ontwikkeling	van	de	schoolleider	wordt	ingebed	in	de	context	van	de	school.	Dit	

versterkt	de	gelegenheid	om	te	leren	van	reële	situaties	en	om	de	school	als	een	intensieve,	extreem	

complexe	leeromgeving	te	gebruiken.	De	schoolcontext	is	vertrekpunt	van	leren.	Er	wordt	gebruik	ge-

maakt	van	methodes	voor	ervaringsgericht	leren,	zoals	probleemgestuurd	leren,	projecten	op	de	eigen	of	

andere	scholen,	stages,	job-shadowing,	coaching	en	mentoring	(Huber,	2008;	Darling-Hammond	et	al.,	

2007,	Kessels,	2015).		

•	 Gerichtheid op schoolontwikkeling 
Niet	alleen	de	ontwikkeling	van	het	individu	als	leidinggevende	staat	centraal,	maar	in	het	professiona-

liseringstraject	worden	de	ontwikkeling	van	leiderschap	en	de	ontwikkeling	van	de	onderwijsorganisatie	

met	elkaar	verbonden.	De	ontwikkeling	van	leiderschap	wordt	ingebed	in	de	onderwijsorganisatie.	De	

onderwijsorganisatie	is	het	vertrekpunt	en	het	doel	van	leren	en	is	tegelijkertijd	een	intensieve	en	zeer	

complexe	leeromgeving.	Gerichtheid	op	schoolontwikkeling	impliceert	ook	dat	niet	alleen	de	individuele	

leiderschapscompetenties	worden	ontwikkeld,	maar	ook	dat	de	leiderschapscapaciteit	van	de	hele		

organisatie	wordt	versterkt	(Huber,	2008).	

4. vorm van professIonalIserIng
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Gebruik van een geïntegreerde en meervoudige pedagogisch-didactische aanpak 	
De	ontwikkeling	van	leiderschap	wordt	gestimuleerd	door	middel	van	een	pedagogisch-didactisch		

samenhangend	geheel	van	cursussen,	zelfstudie,	praktijkervaringen,	leren	in	collegiale	netwerken,	

self-assesment	en	feedback,	en	reflectie	(zie	figuur	1)	(Huber,	2008). 

 Figuur 1: Geïntegreerde aanpak van professionele ontwikkeling. Bron: Huber, 2008. 

•	 Reflectie en feedback, actieve betrokkenheid van deelnemers, zelfregulatie en transfer  
Het	is	belangrijk	dat	de	deelnemers	voldoende	mogelijkheden	krijgen	om	te	reflecteren	op	hun	eigen	

competenties	en	interesses	en	op	basis	daarvan	eigen	leerdoelen	kunnen	formuleren	(Huber,	2011).	In	

een	latere	studie	stelt	Huber	(2013)	dat	self-assessment	en	feedback	een	rijke	leergelegenheid	bieden.	

Het	stimuleert	zelfreflectie,	motiveert	(toekomstige)	schoolleiders	om	meer	informatie	over	hun	gedrag	

in	de	dagelijkse	praktijk	te	verzamelen	en	draagt	ertoe	bij	dat	ze	zich	willen	professionaliseren	in	die	

professionele	competenties	waarmee	zij	hun	leiderschapspraktijk	kunnen	verbeteren.	Goede	feedback	

biedt	lerenden	handvatten	om	hun	leerdoelen	te	bereiken.	Deze	feedback	geeft	een	antwoord	op	drie	

vragen:	wat	is	je	doel?	(feed	up),	waar	sta	je	nu?	(feedback)	en	welke	stappen	kun	je	zetten	om	je	doel	te	

bereiken?	(feed	forward).	Zelfreflectie	of	jezelf	kritisch	laten	volgen	door	anderen	is	nodig	voor	zelfinzicht	

(Kessels,	2015;	Lamtink,	Mol	&	Van	Ranswijk,	2014).	Leidinggevenden	moeten	regelmatig	in	de	spiegel	

kijken	(Kessels,	2015).		

Feedback
(self-assessment)

Collegial  
exchange

(learning communities/
networks)

Courses
(external/inhouse)

Self-study
(textbook/software)

Concrete  
experiences

(simulation/practice)

Reflection and planning
(portfolio)
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•	 Oriëntatie	op	zelfregulatie	houdt	in	dat	de	deelnemers	verantwoordelijk	zijn	voor	hun	eigen	leren	

(Huber,	2011)	en	de	regie	nemen	op	hun	eigen	leerproces	(Kessels,	2015).	Tot	slot	dient	er	veel	aandacht	

te	zijn	voor	transfer	van	nieuw	verworven	competenties	door	de	deelnemers	te	ondersteunen	bij	de	

implementatie	van	deze	nieuwe	competenties	in	hun	dagelijkse	praktijk	(Huber,	2011).	

•	 Integratie van theorie en praktijk 
Het	wordt	belangrijk	gevonden	dat	de	lerende	voor	hem/haar	nieuwe	kennis	verwerft.	Kennisverwerving	

vindt	plaats	in	nauwe	samenhang	met	de	praktijk,	zodat	nieuwe	kennis	direct	kan	worden	toegepast	

(Huber,	2008).	Ook	Darling-Hammond	et	al.	(2007)	pleiten	voor	integratie	van	theorie	en	praktijk.	

•	 Teamleren of collegiaal leren 
Leiderschap	kan	het	best	in	een	groep	worden	ontwikkeld	en	in	verbinding	met	een	specifieke	context,	

omdat	het	belangrijk	is	dat	leiders	leren	om	sociale	processen	te	hanteren	bij	het	aangaan	van	

adaptieve	uitdagingen	(Kessels,	2015).	Ontwikkelingen	als	‘distributed	leadership’	en	de	school	als	

lerende	organisatie	leiden	ertoe	dat	sommige	professionaliseringsprogramma’s	voor	de	ontwikkeling	

van	leiderschap	zich	richten	op	teams	van	medewerkers,	waarvan	niet	alleen	leidinggevenden,	maar	

ook	leraren	en	soms	zelfs	ouders	deel	uitmaken.	Andere	programma’s	richten	zich	wel	op	individuele	

leidinggevenden,	maar	besteden	steeds	meer	aandacht	he	team,	aan	collegiaal	leren	en	aan	probleem	

oplossen.	Omdat	communicatie	en	samenwerking	belangrijke	componenten	van	leiderschap	zijn,	is	er	veel	

aandacht	voor	leren	in	kleine	en	grote	groepen.	Er	wordt	geleerd	door	middel	van	ondersteuning,	coaching	

en	mentoring	door	peers,	job-shadowing	en	collegiale	netwerken,	waarbij	de	focus	ligt	op	gezamenlijke	

probleemoplossing	en	reflectie.	Collegiale	netwerken	bieden	goede	contextgebonden	leergelegenheden	

en	de	mogelijkheid	om	intensief	te	reflecteren	op	de	eigen	opvattingen	en	het	eigen	handelen	en	

gedragspatronen	en	daardoor	het	eigen	repertoire	uit	te	breiden	(Huber,	2008;	Huber,	2013).	

•	 Reverse mentoring 
In relatie tot collegiaal leren houdt Derksen (2013) een pleidooi voor ‘reverse mentoring’. Dit houdt 

in dat de mentor niet per se een ervaren leidinggevende hoeft te zijn, maar ook iemand kan zijn met 

ervaring op een ander vakgebied. Als voorbeeld wordt Jack Welsh, de CEO van General Electric genoemd, 

die voor zichzelf een reverse mentor aanstelde, waarvan hij kennis wilde opdoen over internet en wat dit 

voor zijn organisatie kon betekenen. Als tegenprestatie deelde hij zijn eigen kennis met de reverse men-

tor. “Door echt nieuwsgierig te zijn naar elkaars kennis en kwaliteiten en samen te zoeken hoe je die kwalitei-
ten optimaal kunt benutten, ontwikkel je samen leiderschapskwaliteiten” (Derksen, 2013). 
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•	 Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 
Er	vindt	een	verschuiving	plaats	in	opleidingsprogramma’s	van	het	trainen	van	leidinggevenden	voor	een	

rol	die	van	te	voren	gedefinieerd	is,	naar	persoonlijk	leren	en	leren	dat	is	toegesneden	op	de	persoonlijke	

leerbehoeften	op	het	gebied	van	kennis,	opvattingen	en	gedrag	die	nodig	zijn	in	een	complexe	organisa-

tie	(Huber,	2008).	Er	moet	in	opleidingsprogramma’s	veel	aandacht	zijn	voor	persoonlijke	ontwikkeling.	

Het	gaat	dan	bijvoorbeeld	om	de	ontwikkeling	van	een	persoonlijke	visie,	fundamentele	waarden,	men-

tale	modellen	en	het	vermogen	om	te	reflecteren.	De	leider	leert	zichzelf	goed	kennen	door	middel	van	

zelfonderzoek	naar	zijn	drijfveren	en	sterke	kanten	(Kessels,	2015;	Derksen,	2013).	

Betekenis voor het professionaliseringsprogramma
Uit bovenstaande is een aantal inrichtingskenmerken af te leiden, waarmee rekening gehouden kan worden bij 

het ontwerp van een professionaliseringsaanbod voor Leidinggeven aan onderwijs en ict, te weten:

•	 Maatwerk:	aansluiten	op	persoonlijke	behoeften	en	behoeften	van	de	school	(just	in	time,	just	in	place,	

modulair);

•	 Continu	leren;

•	 Een	integrale	pedagogisch-didactische	aanpak,	waarin	theorie	en	praktijk	met	elkaar	verbonden	worden	

en	er	veel	aandacht	is	voor	feedback	en	kritische	reflectie;

•	 Ervaringsgericht	en	contextgebonden	leren	en	in	verbinding	met	schoolontwikkeling;

•	 Collegiaal	leren	(leernetwerken,	coaching,	mentoring,	reverse	mentoring,	job-shadowing,	etc.);

•	 Aandacht	voor	persoonlijke	ontwikkeling.
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