
 

 

 

Bekwaamheidsprofiel  INNOVO directeur   

Alle INNOVO directeuren voldoen aan de basiscompetenties zoals beschreven in de beroepsstandaard 
voor schoolleiders in het Primair Onderwijs van de NSA. Daarbij wordt verwacht dat een INNOVO directeur 
minimaal voldoet aan profiel 1 (uitvoerend/operationeel) en 2 (vormgevend/ tactisch).  

In het kader van de INNOVO ontwikkelingen is het noodzakelijk dat de directeuren excelleren naar 
bekwaamheidsprofiel 3 (strategisch). Daarnaast moeten de beschreven competenties aangevuld worden 
naar de specifieke schoolcontext, waaronder de regio, probleemwijk, locatie, samenwerkingsconcept, 
schoolgrootte etc. 

Op basis van de INNOVO-ontwikkeldag (29 oktober 2012) zijn naast de 5 afgeleide basiscompetenties              
ook 4 INNOVO specifieke subcompetenties geformuleerd. Het betreft de volgende aspecten; 
Een Innovo directeur is ook:  1-grensoverschrijdend actief 
    2-continue in ontwikkeling 
    3-onderzoekend van aard 
    4-een (uit)drager van duidelijke waarden en normen. 

Deze subcompetenties zijn onder te brengen in de basiscompetenties en dienen als specifieke accenten/ 
aandachtspunten voor de INNOVO directeur. De laatst benoemde hierin: drager van duidelijke waarden en 
normen, dient een vertaalslag te krijgen in houding en gedrag. Dit hangt nauw samen met de cultuur* van 
de organisatie, een issue in de doorontwikkeling van de Stichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Basiscompetentie 1 

 
Profiel1 (uitvoerend)  

 
Profiel2 (vormgevend) 

 
Profiel3 (strategisch)  

Visiegericht werken  
De schoolleider geeft leiding 
aan het ontwikkelen, 
concretiseren en uitdragen 
van een gezamenlijke visie op 
onderwijs en aan de vertaling 
van deze visie naar 
kwaliteitsdoelen, teneinde 
onderwijsprocessen en 
leerresultaten te 
optimaliseren.  
 
Specifieke competenties:  
Focus op het primaire proces  
Competent in onderzoek 

Focus op het primaire proces  
De schoolleider geeft vanuit 
de visie vorm en inhoud aan 
de ondersteuning van het 
primaire proces, aansluitend 
bij strategische doelen.  
 
 
 
 
 
 
Competent in onderzoek  
De schoolleider kan 
onderzoeksresultaten over 
visieontwikkeling in het 
onderwijs toetsen aan de 
eigen praktijk. 

Focus op het primaire proces  
De schoolleider ontwikkelt 
samen met het team de 
(onderwijs)visie van de 
school,  en stelt op basis 
daarvan op schoolniveau 
strategische doelen op.  
 
 
 
 
 
Competent in onderzoek  
De schoolleider baseert zich 
op extern en intern onderzoek 
bij het formuleren van een 
visie en doelen voor de 
school. 

Focus op het primaire proces  
De schoolleider houdt de 
brede professionele dialoog 
over goed onderwijs gaande 
en vertaalt deze naar 
strategische keuzes op 
organisatieniveau en naar 
collectieve ambities.  
 
 
 
 
Competent in onderzoek  
De schoolleider gebruikt 
kennis uit extern en intern 
onderzoek om kwalitatieve 
impulsen te geven aan de 
organisatiebrede dialoog 
over goed onderwijs. 
 

        



 

 

 
 
Basiscompetentie 2 

 
 
 
 
Profiel1 (uitvoerend)  

 
 
 
 
Profiel2 (vormgevend)  

 
 
 
 
Profiel3 (strategisch)  

In relatie staan tot de 
omgeving  
De schoolleider anticipeert op 
ontwikkelingen in de 
omgeving en beïnvloedt deze 
doelbewust vanuit 
ondernemerschap, teneinde 
onderlinge relaties, 
onderwijsprocessen en 
leerresultaten te 
optimaliseren.  
 
Onder omgeving verstaan we 
bestuur, wet- en regelgeving, 
ouders, maatschappelijke 
omgeving en relevante 
organisaties.  
 
 
 
Specifieke competenties:  
Ondernemerschap  
Externe samenwerking  
Competent in onderzoek 

Ondernemerschap  
De schoolleider is zich bewust 
van factoren uit de directe 
omgeving van de school, die 
van invloed zijn op de school 
en handelt hiernaar.  
 
 
 
 
Externe samenwerking  
De schoolleider onderhoudt 
contacten met relevante 
organisaties buiten de school 
en heeft daarbij oog voor 
verschillende belangen en de 
positie van de school.  
 
 
 
 
Competent in onderzoek  
De schoolleider heeft kennis 
van en inzicht in onderzoeks-
resultaten over de 
wisselwerking tussen de 
ontwikkelingen in de 
omgeving van de school en de 
onderwijsontwikkeling van de 
eigen school en kan deze 
kennis en dit inzicht toetsen 
aan de eigen praktijk.  

Ondernemerschap  
De schoolleider onderscheidt 
en creëert kansen , 
anticipeert op bedreigingen 
en ontwikkelingen in de 
omgeving en vertaalt dit naar 
de ontwikkeling van de 
school.  
 
 
Externe samenwerking  
De schoolleider bouwt 
netwerkrelaties op, 
onderhoudt deze en opereert 
daarbij effectief in het 
krachtenveld van 
verschillende opvattingen en 
belangen  
 
 
 
Competent in onderzoek  
De schoolleider betrekt 
kennis uit extern onderzoek 
en informatie uit de omgeving 
bij de aansturing van nieuwe 
ontwikkelingen in de eigen 
school ter verbetering van 
onderwijsprocessen en 
leerlingresultaten en de 
positie van de school.  

Ondernemerschap  
De schoolleider overziet 
kansen en bedreigingen 
vanuit de relevante 
ontwikkelingen in de 
dynamische omgeving en zet 
deze om in strategisch beleid 
ter versterking van de 
organisatie.  
 
Externe samenwerking  
De schoolleider heeft een 
goed beeld van de 
mogelijkheden en 
onmogelijkheden per school 
en gaat op basis hiervan 
strategische allianties aan 
met het oog op uitbouw en 
behoud van het 
(zorg)netwerk  
 
Competent in onderzoek  
De schoolleider betrekt 
kennis uit extern onderzoek 
en informatie uit de bredere 
omgeving bij de aansturing 
van nieuwe ontwikkelingen in 
de organisatie  



 

Basiscompetentie 3  
Profiel1 (uitvoerend)  

 
Profiel2 (vormgevend)  

 
Profiel3 (strategisch)  

Vormgeven aan 
organisatiekenmerken 
vanuit een 
onderwijskundige 
gerichtheid  
De schoolleider geeft in 
dialoog met medewerkers 
vorm aan 
organisatiekenmerken vanuit 
kennis van hun onderlinge 
samenhang en met het oog 
op het optimaliseren van 
leerresultaten van leerlingen.  
Onder organisatiekenmerken 
verstaan we structuur, 
cultuur, onderwijsorganisatie, 
personeel en faciliteiten  
 
 
 
Specifieke competenties:  
Organisatiebeleid en -beheer  
Financieel management  
Organisatieontwikkeling 
Leiding geven aan het 
onderwijsproces  
Personeelsmanagement  
Competent in onderzoek  
 

Organisatiebeleid- en beheer  
De schoolleider realiseert een 
optimale inzet van tijd, 
mensen en middelen met het 
oog op visie en doelen , 
binnen de afspraken die 
hierover zijn gemaakt.  
 
 
Financieel management  
De schoolleider bewaakt 
financiële 
middelen/budgetten en  
geeft opdracht tot betalingen 
voor zover die vallen binnen  
de goedgekeurde begroting 
en richtlijnen.  
 
 
 
 
Organisatieontwikkeling  
De schoolleider heeft kennis 
van en inzicht in het cyclisch 
proces van organisatie-
ontwikkeling en kan hieraan 
uitvoerend leiding geven. 
 
 
 
 Leiding geven aan het 
onderwijsproces  
De schoolleider stimuleert en 
ondersteunt medewerkers bij 
het uitvoering geven aan het 
onderwijsproces, op basis van 
de daarover gemaakte 
afspraken.  
 
Personeelsmanagement  
De schoolleider bevordert en 
houdt zicht op het naleven en 
cyclisch evalueren van werk- 
en professionaliserings-
afspraken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Competent in onderzoek  
De schoolleider heeft kennis 
van en inzicht in 
onderzoeksresultaten naar 
strategieën voor succesvolle 
organisatieontwikkeling en 

Organisatiebeleid- en beheer  
De schoolleider realiseert een 
optimale inzet van tijd, 
mensen en middelen met het 
oog op beoogde 
onderwijsprocessen en 
leerresultaten op 
schoolniveau.  
 
Financieel management  
De schoolleider voert 
risicoanalyses uit en stelt 
meerjarige begrotingen,  
formatieplannen, 
investeringsplannen en 
investeringsbegrotingen  
op en vast ter goedkeuring 
door de bestuurder.  
 
 
 
Organisatieontwikkeling  
De schoolleider geeft op 
cyclische wijze vorm aan de 
duurzame ontwikkeling van 
de school en borgt, 
onderhoudt en verbetert de 
kwaliteit van deze 
ontwikkeling.  
 
Leiding geven aan het 
onderwijsproces  
De schoolleider geeft in 
dialoog met medewerkers 
vorm en inhoud aan het 
onderwijsproces, vanuit 
kennis van onderwijs-
leerprocessen. 
 
Personeelsmanagement  
De schoolleider bevordert en 
houdt zicht op de kwaliteit 
van het functioneren van 
docenten, maakt in dit kader 
duidelijke werk- en 
professionaliseringsafspraken, 
ziet toe op het vastleggen, 
naleven en cyclisch evalueren 
van deze afspraken en 
verbindt er consequenties 
aan.  
 
 
competent in onderzoek  
De schoolleider verzamelt 
informatie over de 
verschillende 
organisatiekenmerken , 
relateert deze aan extern 

Organisatiebeleid- en beheer  
De schoolleider laat het 
bedrijfsmatig management 
ondersteunend zijn aan de 
onderwijsprocessen en de 
ontwikkeling van de 
organisatie.  
 
 
Financieel management  
De schoolleider draagt zorg 
voor een zorgvuldige, 
efficiënte en effectieve  
bedrijfsvoering met aandacht 
voor een rechtmatige en 
doelmatige verwerving, 
bestemming en aanwending 
van middelen; 
risicobeheersing, solvabiliteit 
en kapitalisatiefactor. 
 
Organisatieontwikkeling  
De schoolleider geeft op 
cyclische wijze sturing aan de 
duurzame ontwikkeling van 
de organisatie als geheel en 
borgt, onderhoudt en 
verbetert de kwaliteit van 
deze ontwikkeling.  
 
Leiding geven aan het 
onderwijsproces  
De schoolleider bevordert 
dialoog over en bewaakt de 
kwaliteit van onderwijs-
processen in de scholen, 
vanuit kennis van 
onderwijsleerprocessen  
 
Personeelsmanagement  
De schoolleider bevordert en 
houdt zicht op de kwaliteit 
van het functioneren van de 
schoolleiders die onder hem 
vallen, maakt in dit kader 
duidelijke werk- en 
professionaliseringsafspraken, 
ziet toe op het vastleggen , 
naleven en cyclisch evalueren 
van deze afspraken en 
verbindt er consequenties 
aan.  
 
competent in onderzoek  
De schoolleider stimuleert en 
faciliteit schoolzelfevaluatie 
en praktijkonderzoek en 
bewaakt dat beslissingen over 
onderwijs en 



vergelijkt deze met de eigen 
praktijk. 

onderzoek naar 
organisatieontwikkeling en 
baseert beslissingen hierop.   

schoolontwikkeling worden 
gebaseerd op externe en 
interne onderzoeksgegevens.   
 



 

Basiscompetentie 4  
Profiel1 (uitvoerend)  

 
Profiel2 (vormgevend)  

 
Profiel3 (strategisch)  

Hanteren van strategieën 
t.b.v. samenwerking, leren 
en onderzoeken op alle 
niveaus  
De schoolleider hanteert 
leiderschapsstrategieën die 
gericht zijn op het bevorderen 
van samenwerking, leren en 
onderzoek op alle niveaus 
binnen de organisatie 
teneinde de school- en 
onderwijsontwikkeling te 
bevorderen.  
Vormen van leiderschap die 
samenwerking, leren en 
onderzoek bevorderen zijn 
transformatief, moreel, 
inspirerend, onderzoeksmatig 
en gedeeld leiderschap .  

Interpersoonlijke 
competentie  
De schoolleider voert 
communicatieprocessen 
zodanig uit dat er draagvlak 
voor schoolontwikkeling 
ontstaat.  
 
 
 
Aansturen van professionals  
De schoolleider hanteert 
strategieën die de uitwisseling 
van kennis en informatie, 
teamgeest en 
samenwerkingsbereidheid 
bevorderen en spreekt 
mensen aan op hun 
verantwoordelijkheid.  
 
 
 

Interpersoonlijke 
competentie  
De schoolleider heeft kennis 
van en inzicht in 
communicatieprocessen. Hij 
geeft deze zodanig vorm dat 
zij de ontwikkeling van het 
onderwijs en de school 
bevorderen.  
 
Aansturen van professionals  
De schoolleider zet passende 
leiderschapsstrategieën in en 
schept daarmee een klimaat 
waarin medewerkers 
gestimuleerd worden 
verantwoordelijkheid te 
nemen en waarin zij zich 
gemotiveerd en gewaardeerd 
voelen .  

Interpersoonlijke 
competentie  
De schoolleider heeft kennis 
van en inzicht in 
communicatieprocessen. Hij 
hanteert en bevordert deze 
processen t.b.v. de 
ontwikkeling van de grotere 
organisatie.  
 
Aansturen van professionals  
De schoolleider stimuleert het 
situationeel toepassen van 
diverse strategieën voor 
leiderschap en past vanuit zijn 
voorbeeldfunctie deze 
strategieën ook toe op het 
eigen leiderschap .  

Specifieke competenties:  
Interpersoonlijke competentie  
Aansturen van professionals  
Competent in onderzoek  

competent in onderzoek  
De schoolleider stimuleert 
docenten om een 
onderzoekende houding aan 
te nemen met betrekking tot 
hun eigen praktijk en vervult 
hierin een voorbeeldrol.  

competent in onderzoek  
De schoolleider creëert een 
cultuur waarin docenten 
bereid en competent zijn om 
hun eigen onderwijs en de 
resultaten daarvan te 
onderzoeken, en waarin 
beslissingen over onderwijs, 
schoolontwikkeling en inzet/ 
professionalisering van 
personeel worden gebaseerd 
op externe en interne 
onderzoeksgegevens.  

competent in onderzoek  
De schoolleider stimuleert, 
vanuit eigen 
onderzoeksvaardigheid, de 
onder hem vallende 
schoolleiders om sturing te 
geven aan praktijkonderzoek 
als basis voor het nemen van 
beslissingen.  



 

Basiscompetentie 5   
Profiel1 (uitvoerend)  

 
Profiel2 (vormgevend)  

 
Profiel3 (strategisch)  

Hogere orde denken  
De schoolleider analyseert 
zaken diepgaand op basis van 
adequate 
informatieverzameling en 
vanuit alternatieve 
denkmodellen, en brengt ze 
in verband met alle factoren 
in de bredere organisatie die 
een rol spelen bij het leren 
van leerlingen.  
 
Specifieke competenties:  
competent in zelfsturing 
Intrapersoonlijke 
competentie.  
competent in onderzoek  

Competent in zelfsturing  
De schoolleider staat open 
voor feedback van teamleden 
en leidinggevenden, 
reflecteert op eigen handelen 
en past het handelen waar  
nodig aan.  
 
 
 
 
 
 
Intrapersoonlijke 
competentie 
 De schoolleider kan 
concepten, opvattingen en 
praktijk-ervaringen met 
elkaar verbinden, 
onderscheidt bij complexe 
problemen hoofd- en bijzaken 
en ziet verbanden, trends en 
patronen.  
 
 
 
Competent in onderzoek 
 De schoolleider herkent 
mogelijke problemen of 
dilemma’s in een vroeg 
stadium, analyseert ze met 
behulp van 
onderzoeksresultaten op 
leerling- en schoolniveau en 
neemt stelling.  

Competent in zelfsturing  
De schoolleider reflecteert op 
het effect van zijn eigen 
handelen, treedt  
hierover in gesprek met 
teamleden en collega-
schoolleiders en neemt deel 
aan intervisiebijeenkomsten 
/visitatietrajecten.  
Op basis van de inzichten die 
dit oplevert past hij zijn  
handelen waar nodig aan.  
 
Intrapersoonlijke 
competentie.  
De schoolleider handelt 
vanuit inzicht in de 
samenhang tussen alle 
factoren (visie, gewenste 
opbrengsten, omgeving van 
de school, wettelijke kaders 
en regelgeving en kenmerken 
van de schoolorganisatie) die 
een rol spelen bij het leren 
van de leerlingen en leraren . 
  
competent in onderzoek  
De schoolleider benadert 
onderwerpen en problemen 
vanuit meerdere 
invalshoeken, verkent 
meerdere 
oplossingsrichtingen op basis 
van interne en externe 
onderzoeksresultaten en 
maakt anderen mede 
verantwoordelijk.  

Competent in zelfsturing  
De schoolleider reflecteert op 
het effect van zijn eigen 
handelen , treedt hierover in 
gesprek met medewerkers en 
collega’s en neemt deel aan 
bovenbestuurlijke 
visitaties/audits. Op basis van 
de inzichten die dit oplevert, 
past hij zijn  
handelen waar nodig aan.  
 
 
Intrapersoonlijke 
competentie.  
De schoolleider handelt vanuit 
inzicht in de complexiteit van 
onderwijs- en organisatie-
ontwikkeling en de 
samenhang van verschillende 
organisatieonderdelen.  
 
 
 
 
 
competent in onderzoek  
De schoolleider benut interne 
en externe 
onderzoeksresultaten voor 
monitoring en 
organisatieontwikkeling, 
benadert onderwerpen en 
problemen vanuit een 
helicopterview, en kan de 
consequenties voor de 
langere en kortere termijn 
benoemen en vertalen in 
strategisch beleid.  

*  De cultuur wordt gevormd door zes inhoudsdimensies: 

1. De dominante kenmerken van de organisatie, oftewel hoe de organisatie er als geheel uitziet. 
 
2. De stijl van leidinggeven en de werkwijze, die overal in de organisatie terug te vinden is. 
 
3. Het personeelsmanagement oftewel de karakteristieke wijze waarop de medewerkers worden behandeld, alsmede de 
werkomgeving van het personeel. 
 
4. Het bindmiddel van de organisatie, oftewel de mechanismen die de organisatie bijeenhouden. 
 
5. De strategische accenten die aangeven op welke gebieden bij de strategie vooral de nadruk wordt gelegd. 
 
6. De succescriteria die bepalen wanneer iets als een overwinning wordt beschouwd en wat erkenning krijgt en beloond wordt. 

 


