
Beschrijving niveaus 4,5 en 6 

Niveau 4  

Kritische reflectie is de kern van niveau 4. Dit betekent dat de schoolleider verwoordt op welk 

gedachtengoed zijn beroepspraktijk gebaseerd is en waar dit uit blijkt. Hij neemt een en ander 

kritisch onder loep. Hij stelt vragen en kanttekeningen bij zijn praktijk en het gedachtengoed waar 

dit op gebaseerd. Hij verwoordt welke ontwikkeling hij heeft doorgemaakt en wat deze ontwikkeling 

gaat betekenen voor zijn praktijk. Hij laat zien dat hij een plan heeft voor verandering van zijn eigen 

gedrag, wat er moet veranderen in de praktijk en hoe dat straks zichtbaar moet gaan worden in zijn 

beroepspraktijk 

 

Niveau 5 

Beoordeling van herontwerp is de kern van niveau 5.  Na kritische reflectie als beschreven bij niveau 

4 toont de schoolleider aan dat hij veranderingen in de praktijk heeft doorgevoerd en dat er sprake 

is van verandering van zijn eigen gedrag. Opnieuw vindt kritische reflectie plaats. De kloof tussen 

“zeggen” en “doen” is aantoonbaar en substantieel verkleind. De schoolleider verwoordt wat nog 

niet is gelukt en analyseert wat de achtergrond hiervan is. Dit alles gaat vergezeld van een 

overtuigende argumentatie. In deze fase kijkt de schoolleider verder dan de eigen praktijk en het 

eigen gedrag.  Er is niet alleen sprake van beargumenteerd evalueren en beoordelen van het eigen 

gedrag maar ook wordt zichtbaar dat hij ook de praktijk en het professioneel gedrag van andere 

schoolleiders kan evalueren en beoordelen. 

 

Niveau 6 

Het beroep van schoolleider maakt deel uit van de identiteit is de kern van niveau 6.  De 

schoolleider toont een groot commitment met de professie die uitstijgt boven die van de 

schoolleider van een school of onderwijsinstelling. Hij is schoolleider in de samenleving. De 

schoolleider maakt deel uit van de professionele community en draagt hier actief aan bij. Hiermee 

helpt hij andere schoolleiders zich te ontwikkelen. De Schoolleider toont een diep inzicht in de 

leiderschapsprakijken van het beroep van schoolleider. Hij laat zien de relevante mindshifts van 

medewerker naar leidinggevende te hebben doorgemaakt. Hij verwoordt door welk gedachtengoed 

zijn praktijk is beïnvloed. Hij kan uitleggen hoe dit in de loop van de tijd is geëvolueerd en kan de 

relatie tussen zijn ontwikkeling en de ontwikkeling van zijn praktijk duiden. Hij kan verwoorden wat 

de unieke kleur is die hij aan de leiderschapspraktijken van de schoolleider geeft. Hij toont het 

zelfinzicht dat hij een lerende professional is en benoemt zijn ontwikkelpunten. 


