HERREGISTRATIE

W

anneer u zich als schoolleider registreert als RDO
of RADO, dient u zich elke vier jaar te
herregistreren. Na uw eerste registratie heeft u de
vrijheid om een professionaliseringsroute te kiezen die het
beste bij u en uw schoolontwikkeling past. Per vier jaar kiest
u (minimaal) drie thema’s waarop u uzelf verder wilt
ontwikkelen. Per thema kunt u kiezen voor formeel of
informeel leren. Of een mix daarvan.

FORMEEL EN INFORMEEL LEREN
Formeel leren vindt doelgericht en georganiseerd plaats. Bij formeel leren volgt u bijvoorbeeld een
masteropleiding of ander scholingstraject uit het gecertiﬁceerde professionaliseringsaanbod rond
een van de professionaliseringsthema’s. Van informeel leren kan bijvoorbeeld sprake zijn als op de
eigen school veranderingen of vernieuwingen worden ingezet. Blik bijvoorbeeld eens terug op uw
ontwikkeling als schoolleider in het afgelopen jaar. Misschien hebt u een opleiding of leergang
gevolgd. Maar misschien ook niet. Wellicht las u een boek en bezocht u congressen. U voerde
misschien een nieuwe methode in op school of introduceerde nieuw beleid, en overlegde daarvoor
met allerlei partijen. Met een collega-schoolleider hield u een intervisiegesprek en heeft u niet ook
nog een korte cursus gedaan? Dit zijn allemaal vormen van informeel leren. Ze zijn nét zo waardevol
voor de ontwikkeling van schoolleiders als formeel leren via bijvoorbeeld een gecertificeerde
leergang. De beginsituatie en de context van iedere schoolleider is anders. De ontwikkeling die
iemand doormaakt op een thema is daarmee dus ook altijd verschillend. Aantallen uren en/of het
tellen van punten spelen bij informeel leren geen rol.

VALIDERING VAN INFORMEEL LEREN
Informeel leren is net zo waardevol als formeel leren en kan daarom meegenomen worden voor
de herregistratie. U laat dan aan de hand van leerervaringen in uw eigen praktijk zien dat u een
substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het door u gekozen professionaliseringsthema of
deelthema. U kunt uw ontwikkeling laten valideren door andere schoolleiders, maar ook door een
professioneel beoordelaar, zoals SLIM Assessments. Wij zijn voor alle thema’s gecertificeerd door
het Schoolleidersregister PO.
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Informeel leren kan overal plaatsvinden: in de school, maar ook daarbuiten

INFORMEEL →

FORMEEL

← NON-FORMEEL

WANNEER HEB IK EEN SUBSTANTIËLE ONTWIKKELING DOORGEMAAKT?
De beginsituatie en de context van iedere schoolleider is anders. De ontwikkeling die iemand
doormaakt op een thema is daarmee dus ook altijd verschillend. Aantallen uren en/of het tellen van
punten spelen bij informeel leren geen rol. U maakt zelf een inschatting of u uzelf op het thema in
voldoende mate ontwikkeld hebt. Wanneer dat het geval is, kunt u uw ontwikkeling laten valideren
en, bij een positieve beoordeling, het professionaliseringsthema (of deelthema) afronden.

METHODE VAN VALIDERING
Onze methode van validering bestaat grofweg uit 5 stappen:

1.

Invullen van het intakeformulier

U vult als schoolleider eerst bij ons een beknopt intakeformulier in (zie het WORD-document
Intakefomulier herregistratie), en denkt daardoor van te voren al na over uw identiteit en
ontwikkeling. In dit intakeformulier geeft u aan welk thema of welke thema’s (maximaal 3) u
gevalideerd wenst te hebben en levert u een beschrijving aan van uw leerproces: dit was mijn
leervraag, dit heb ik ondernomen en dit is het resultaat.
Daarbij gaat het om de onderbouwing van het handelen. U neemt zelf de
verantwoordelijkheid voor uw eigen ontwikkeling en het in kaart brengen
daarvan. Aan de hand van de informatie die u in dit intakeformulier invult
kunnen wij ons voorbereiden op de validering van uw ontwikkeling. Een
duidelijke beschrijving van de door u doorgemaakte ontwikkeling zorgt er
voor dat wij tijdens het valideringsgesprek de juiste vragen kunnen stellen
om uw ontwikkeling helder te krijgen.
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Ons kantoor is gevestigd in de Belcrum watertoren in Breda!

2.

Vragen van collega’s voor het invullen van de feedbackscan

Vervolgens vragen wij aan u als schoolleider om de namen en e-mailadressen van minimaal vijf
collega’s of respondenten (leerkrachten, collega-directeuren, bestuurders, medewerkers
samenwerkingsverband, (externe) coaches, medewerkers stafbureau e.d.) aan ons door te geven die
een goed zicht hebben op uw (dagelijkse) functioneren in relatie tot het professionaliseringsthema
en die u eveneens willen evalueren ten aanzien van een thema met behulp van de vragenlijst.
Omdat u bij ons zelf aan het roer staat van uw eigen ontwikkeling bepaalt u zelf wie voor u de 360°feedbackvragenlijst mogen invullen.
U kunt hiervoor gebruik maken van het Excel-document Respondenten feedbackscan).

3.

Invullen van de feedbackscan

Wanneer wij van u de namen en e-mailadressen van uw respondenten hebben ontvangen sturen wij
u en uw respondenten een uitnodiging om de meergraden feedbackscan in te vullen. Dit geschiedt
online en duurt ongeveer 20 minuten. Deze vragenlijst bestaat uit een aantal themagerelateerde
gedragsitems + open vragen en zetten wij in om een indicatie te krijgen in welke mate u het
geleerde ook (zichtbaar) toepast in de werksituatie. Wij realiseren ons dat er sprake kan zijn van een
substantiële ontwikkeling op een professionaliseringsthema of deelthema zonder dat dit tot uiting
komt in uw gedrag (en voor de omgeving observeerbaar is). Competenties zijn immers een
noodzakelijke voorwaarde voor gedrag, maar zijn niet gelijk te stellen met gedrag. Mede om deze
reden vindt er dan ook altijd een validerend gesprek plaats (zie stap 4).

Schoolleiders leren veel door te reflecteren met collega’s
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4.

Validerend gesprek

Het validerend gesprek vindt plaats in de vorm van een semi-gestructureerd interview. Met het
gebruik van de STARR-interviewmethode trachten wij op een gestructureerde manier een zo
betrouwbaar mogelijk beeld op uw ontwikkeling op het door u gekozen professionaliseringsthema of
deelthema te krijgen. Dit interview wordt afgenomen door twee beoordelaars of assessoren met
gedegen onderwijservaring. Via de structuur Situatie, Taak (of doel), Actie, Resultaat en Reflectie
worden voorbeelden van gedrag verzameld, waaruit naar voren komt hoe u vandaag de dag
opereert, welke kennis en kunde al aanwezig is voor de uit te voeren competenties/taken. Het is de
bedoeling dat het echt een verdiepend en onderzoekend gesprek is. Het reflecteren op ervaringen
staat centraal. Wij zoeken naar congruentie tussen wat u zegt en doet. We kijken altijd ook naar de
toekomst: hoe gaat u uw professionalisering verder vormgeven?” Het interview wordt in de regel bij
ons afgenomen op locatie in Breda, in de schitterende Belcrum watertoren!

5.

Beoordeling en afronding

Na een positieve beoordeling ontvangt u van ons een certificaat. Dat certificaat kunt u uploaden in
het register om daarmee het betreffende thema of deelthema af te ronden. Indien u geen positieve
beoordeling krijgt, dan krijgt u ontwikkelpunten mee waar u verder aan kunt werken. Wanneer u
vindt dat u deze punten in voldoende mate hebt ontwikkeld, kunt u opnieuw een beoordeling
aanvragen.

INVESTERINGSKOSTEN
De investeringskosten voor het valideren bedragen € 750,- voor 1 thema (excl. 21% BTW). De duur
van het interview bedraagt ongeveer 1,5 - 2 uur.
Bij 2 of 3 thema’s betaalt u per thema € 325,- additioneel (excl. 21% BTW). Bij 2 thema’s duurt het
interview ongeveer 2 tot 2,5 uur. Bij 3 thema’s duurt het interview ongeveer 2,5 - 3 uur.
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