
3.2

“Individuele 
professionaliseringswensen 
verbinden met schoolbeleid; dat 
is de puzzel die de teamleider 
en de docent samen maken”
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Beroepsbeeld
leraar stimuleert
brede professionele
ontwikkeling

Scholengroep Leonardo da Vinci / Academische Opleidingsschool ROS Rijnland 

In de gesprekscyclus zetten 
teamleiders van de drie scholen van 
scholengroep Leonardo da Vinci in 
Leiden – onderdeel van Academische 
Opleidingsschool ROS Rijnland – 
sinds begin 2018 ‘Het beroepsbeeld 
voor de leraar’ in8. Hans Freitag 
en Myra Warmer, respectievelijk 
voorzitter van het College van Bestuur 
en opleidingscoördinator van de 
scholengroep, vertellen erover. “Het 
docentschap omvat veel meer dan 
lesgeven alleen.”

De inkt van de publicatie over het beroepsbeeld van 

de leraar was nauwelijks droog, en de scholengroep 

Leonardo da Vinci is er meteen mee aan de slag 

gegaan. Daarbij wordt de opmerking in het 

voorwoord ter harte genomen: ‘Deze publicatie is 

niet bedoeld als blauwdruk of als mal. De publicatie 

moet uitdagen en inspireren tot verdere inkleuring 

op lokaal niveau, moet uitnodigen tot kritische 

bevraging en tot het aanvullen of juist weglaten 

van elementen. Deze notitie is – in andere woorden 

– vooral bedoeld als startpunt voor dialoog.’

Andere benadering

Die dialoog is op de Leonardo da Vinci-scholen 

inmiddels in volle gang. Dat de scholengroep de 

publicatie direct omarmde, heeft te maken met 

het feit dat het thema naadloos aansluit bij de 

ontwikkeling van het professionaliseringsbeleid 

die de scholengroep heeft ingezet. Vier jaar 

geleden zijn de scholen gestart met de invoering 

van de gesprekscyclus. De teamleiders zijn 

geschoold om met de docenten drie soorten 

gesprekken te voeren: het ontwikkelgesprek, 

het voortgangsgesprek en het inzetgesprek. 

“De kunst is om in die gesprekken duidelijk 

te krijgen waarin en hoe de docent zich wil 

ontwikkelen en daarbij tevens de koers van 

de school een plaats te geven”, zegt Warmer. 

“We vinden het heel belangrijk dat docenten 

eigenaar zijn van hun professionalisering, 

maar dat moet aansluiten bij het beleid van de 

school. Die twee zaken met elkaar verbinden; 

dat is de puzzel die de teamleider en de 

docent samen maken. Inmiddels is gebleken 

dat het beroepsbeeld daarbij kan helpen.”

8  Een beroepsbeeld voor de leraar: over ontwikkelrichtingen en groei van leraren in het 

onderwijs. Marco Snoek, Bas de Wit, Jurriën Dengerink, Willem van der Wolk, Sabine van 

Eldik, Nienke Wirtz. Zie www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl 35
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Het beroepsbeeld
De publicatie ‘Een beroepsbeeld voor de 

leraar’ is het resultaat van gezamenlijke 

ontwerpsessies van schoolbesturen, 

lerarenopleidingen en het ministerie van OCW 

over doorlopende leer- en ontwikkellijnen 

voor leraren. De sessies versterkten het 

besef dat er een andere benadering nodig 

is om verder te komen: we moeten denken 

vanuit het ontwikkelperspectief van leraren 

en hun onderwijs in plaats van te redeneren 

vanuit organisatie- en sectorbelangen. De 

publicatie schetst een beroepsbeeld waarin 

vier domeinen worden onderscheiden:

•  Het leren van leerlingen ondersteunen

•  Onderwijs ontwikkelen

•  Onderwijs organiseren

•  Collega’s ondersteunen

 

www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl 

Veel meer smaken

Dat het beroepsbeeld duidelijk maakt dat het 

leraarschap veel meer omvat dan lesgeven alleen, 

was voor de scholengroep een belangrijke reden 

om het in de scholen te introduceren. Freitag: 

“Lesgeven is wel de belangrijkste taak van 

docenten, maar er zijn veel meer elementen die 

deel uitmaken van hun werk. Leraren moeten dan 

ook niet alleen nadenken over de vraag hoe ze 

hun lessen kunnen verbeteren, een nog betere 

docent kunnen worden, maar ze moeten zich ook 

bezinnen op de vraag welke andere talenten ze 

willen ontwikkelen. Eigenlijk is het heel bijzonder: 

leraren zijn sterk gericht op de ontwikkeling van 

leerlingen, maar nemen vaak nauwelijks de tijd 

om over hun eigen ontwikkeling na te denken.”

Wil ik meewerken aan de ontwikkeling van 

een methode of toetsen ontwikkelen met de 

collega’s van de sectie? Wil ik misschien in 

de medezeggenschapsraad, en me wat meer 

bezighouden met het beleid? Wil ik jonge 

docenten coachen of leidinggevende worden? 

Er zijn in scholen verschillende richtingen 

waarin docenten zich kunnen ontwikkelen. 

“Maar ook het idee van de hybride docent, die 

naast zijn baan op school elders werkt, zou 

meer moeten landen in het onderwijs”, vindt 

Freitag. “Dat is trouwens ook verrijkend voor de 

school, omdat je op die manier veel kennis van 

buiten naar binnen kunt halen. Er zijn kortom 

veel meer smaken dan leerlingen lesgeven.”

Helemaal onbegrensd zijn mogelijkheden 

natuurlijk niet. De professionalisering moet zoals 

gezegd sporen met de koers van de school, maar 

ook met de behoeften van de schoolorganisatie. 

Als een docent bijvoorbeeld teamleider of coach 

wil worden, zijn die functies niet direct ook 

altijd beschikbaar. “Daar moet je realistisch in 

zijn”, vindt Freitag. “Maar het belangrijkste is dat 

mensen ruimte ervaren om zelf met ideeën en 

voorstellen te komen. Als je iets wilt, en je bent 

ambitieus; dan krijg je de kans. Dat is goed voor 

de docenten, maar ook voor onze scholen, want 

we kunnen de kwaliteit van onze medewerkers 

nog veel beter gebruiken dan we nu doen.”
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Doorlopende lijn

Begin van dit schooljaar zijn alle schoolleiders 

en teamleiders van het Leonardo da Vinci in een 

workshop bekend gemaakt met de publicatie. Met 

name de teamleiders, die de gesprekscyclus met 

de docenten uitvoeren en hun scholingsverzoeken 

behandelen, spelen hierbij een centrale rol. 

Een aantal teamleiders is in de gesprekken met 

docenten direct met het beroepsbeeld aan de 

slag gegaan, vertelt Warmer. “De ervaringen 

zijn nog pril, maar zij merken dat de gesprekken 

hierdoor een ander karakter krijgen, dat het 

docenten helpt om breder naar hun eigen 

ontwikkeling te kijken en om vooruit te kijken.”

Het allermooiste zou het natuurlijk zijn als 

aankomende leraren zich al in de opleiding 

breder oriënteren op het beroep en op hun 

persoonlijke ambities, zodat ze een doorgaande 

professionaliserings- en ontwikkelingsweg 

doorlopen. Als deelnemer van AOS ROS Rijnland 

heeft het Leonardo da Vinci volgens Warmer 

zeker mogelijkheden om zo’n doorlopende 

professionaliseringslijn te bewerkstelligen. “Ook 

de opleiding is ermee bezig om het beroepsbeeld 

een plaats te geven in de opleiding van leraren. 

En scholen kunnen hierin ook van elkaar leren. 

Wij hebben deelgenomen aan een professionele 

leergemeenschap, waarin we samen met andere 

scholen hebben nagedacht over de vraag 

hoe we de doorlopende professionalisering 

goed kunnen vormgeven. Dat was heel 

leerzaam. Samen zochten we antwoorden 

op vragen zoals: hoe voorkomen we dat het 

professionaliseringsbeleid een papieren tijger 

wordt? En hoe kunnen we bewerkstelligen dat 

leraren zich vanuit het hart professionaliseren? 

De gesprekscyclus en het beroepsbeeld zijn 

gereedschappen die daarbij echt helpen.”

Meer informatie

Myra Warmer

mwar@davinci-leiden.nl 

Hans Freitag

hfre@davinci-leiden.nl 
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