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Winfried Roelofs is sinds 2015 voorzitter van het College
van Bestuur van KPOA. Daarvoor was hij onder andere lid
van het CvB van de iPabo, lector bij Hogeschool Domstad en
werkzaam als consultant bij KPC Groep.
Carmen van Liempt is sinds 2015 hoofd P&O bij KPOA.
Daarvoor was zij leraar, locatieleider en directeur bij KPOA.

Vertrouwen betekent dat een ieder er mag zijn met al zijn/
haar dromen en onvolkomenheden en mag worden wie
hij/zij in essentie wil zijn. Hierdoor kunnen professionals
tegemoetkomen aan de (pedagogische) basisbehoefte
autonomie. KPOA heeft een strategisch en een dynamisch
koersplan1.

1. Een gedeelde visie en ambitie ontwikkelen
Over KPOA
De Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort
e.o. (KPOA) bestaat uit 17 basisscholen, waarvan één school
voor speciaal basisonderwijs en één basisschool in Nijkerk.
De scholen geven vanuit hun eigen plek en op hun eigen wijze
invulling aan katholiek onderwijs in Amersfoort, maar zijn
via de stichting sterk met elkaar verbonden.
Het motto van het bestuur is ’Wij geloven in jou’. KPOA gelooft
in de ontwikkelkracht van kinderen, in de professionaliteit van
leraren, in de samenwerking met ouders en externe partners, en
in het vakmanschap van de schoolleiders.
Kernbegrippen in de visie van KPOA zijn Vakmanschap,
Verbondenheid en Vertrouwen.
Vakmanschap verwijst naar een moreel kompas van alle
professionals en naar professionele kwetsbaarheid in de
dialoog met elkaar en met de omgeving, waarin wordt gewerkt
aan voortdurende bekwaamheidsontwikkeling. Hierdoor
kunnen professionals tegemoetkomen aan de (pedagogische)
basisbehoefte competentie.
Verbondenheid wil zeggen dat professionals met elkaar en met
leerlingen een wederkerige relatie aangaan en zich verbinden
aan gezamenlijke doelen vanuit het besef dat zij samen verder
bouwen aan de gemeenschap waar zij deel van uitmaken.
Hierdoor kunnen professionals tegemoetkomen aan de
(pedagogische) basisbehoefte relatie.
1. www.youtube.com/watch?v=tOpeSK5rmTw&t=1s
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Een gedeelde en gedragen visie op bestuursniveau biedt
scholen houvast bij het handelen en bij het formuleren van
de eigen visie, zonder dat het een keurslijf is. De visie is
gebaseerd op de waarden van de stichting en heeft zowel
betrekking op de ontwikkeling van leerlingen als op de
ontwikkeling van professionals.
Toen Winfried aantrad als bestuurder zette hij een traject
in gang om vanaf de werkvloer een nieuw koersplan te
ontwikkelen. Om de blik van buiten naar binnen te bevorderen,
is ‘KPOA on wheels’ opgezet: alle personeelsleden reisden in
bussen door het land en bezochten allerlei soorten organisaties
die in de frontlinie van de maatschappij werken. De vraag was
steeds: hoe verhouden we ons daartoe? Daarnaast is er een
interdisciplinaire visiewerkgroep geformeerd waarin alle lagen
in de organisatie zijn vertegenwoordigd. Deze werkgroep heeft
een mooi filmpje gemaakt waarin de visie is gevisualiseerd.
Vervolgens hebben alle medewerkers tijdens een kerstmarkt
hun ervaringen gedeeld en met elkaar besproken hoe hun
observaties terugkomen in de visie en missie van KPOA.
Op basis van deze feedback is er een koersplan met kader
stellende uitgangspunten opgesteld. Binnen deze kaders hebben
de scholen veel mogelijkheden om eigen accenten te leggen en
een eigen profiel vorm te geven. Wel worden de scholen door
het bestuur bevraagd op de wijze waarop ze een bijdrage leveren
aan het koersplan. Toen het koersplan was ontwikkeld, is het in
de tweede fase vertaald naar alle beleidsterreinen, waaronder
het loopbaanbeleid, met daarbij ook de Huisacademie.

Door dit proces, met name het gesprek over de kernwaarden, is
er een gemeenschappelijke taal ontstaan. Ook de visualisatie,
zoals het filmpje met luchtballonnen die allemaal op een
andere bergtop kunnen uitkomen, heeft hieraan bijgedragen.
Een gemeenschappelijke taal zorgt voor herkenning bij de
medewerkers en fungeert als kapstok voor de gedeelde visie.

Winfried Roelofs: ‘We hebben onze missie en visie van
onderop ontwikkeld; alle betrokkenen hebben daarvoor
input kunnen geven. Doordat het primaire proces in de
school het vertrekpunt was (en niet zozeer de wensen van
het bestuur), zien mensen in de visie terug waar ze mee
bezig zijn. Ook de kaders voor het koersplan zijn in dialoog
met schoolleiders en teams vastgesteld. Op basis van
het koersplan hebben we kaderstellende uitgangspunten
geformuleerd, gebaseerd op het INK-model. Vervolgens
hebben we aan de scholen gevraagd aan welke aspecten
zij gaan bijdragen. Ze draaien dus niet aan alle knoppen
tegelijk, maar kiezen zelf waar zij zich op willen richten
en bepalen hun eigen profiel. Het koersplan is dus het
speelveld, en de scholen bepalen zelf welke invullingen zij
eraan geven en welke accenten zij leggen.’
Het hele traject heeft 2,5 jaar geduurd. Nu is het tijd om de koers
te herijken. Het bestuur had het idee dat dit niet veel inspanning
zou vragen, maar het blijkt toch nodig om hierover weer goed
de dialoog te voeren. Het blijkt met name nodig te zijn om
goed uit te leggen, én te herhalen, wat de verbinding is tussen
interventies en het koersplan.

Winfried Roelofs: ‘Schoolleiders vinden dat het in relatie
tot het koersplan allemaal losse activiteiten zijn, dus daar
hebben we wat in te doen bij de herijking van de visie.
Want het is belangrijk dat iedereen de samenhang tussen
visie, beleid en activiteiten ziet, en dat je dat consequent
toelicht en concretiseert: Hoe werkt de visie door in
ons personeelsbeleid, in onze werving en selectie, en in
ons opleidingsbeleid? Je moet steeds herhalen wat de
uitgangspunten zijn en hoe deze worden geconcretiseerd.’
Carmen van Liempt: ‘Aanvankelijk was het loopbaan
beleid ingericht op basis van individueel leren, maar
in de tweede helft van de koersplanperiode heeft het
collectief leren meer accent gekregen. Want ook het leren
van en met elkaar is belangrijk. En ook dat je niet alleen
leiderschap vertoont in je eigen lokaal, maar ook binnen
de jaargroep of bouw en vervolgens op teamniveau en op
stichtingsniveau in netwerken.’

2. Het leren van onderwijsprofessionals stimuleren
Als alle medewerkers werken aan hun professionele
ontwikkeling gericht op beter onderwijs (en leiderschap
om dit te realiseren), dan kunnen zij omgaan met de
veranderende context en werken zij voortdurend aan het
verbeteren van de onderwijskwaliteit.
KPOA hecht veel belang aan het vakmanschap van leerdrachten
en verbindt dit aan de doelen van de stichting. De visie van KPOA
is dus ook gericht op het leren van professionals, en het leren
van elkaar op alle niveaus: in het team, tussen scholen en tussen
schoolleiders. Het uitgangspunt daarbij is dat diversiteit een
kracht is, en niet iets dat moet worden weggepoetst.
Dat was in de beginfase na Winfrieds aantreden als bestuurder
een belangrijke omslag, omdat er voor die tijd sprake was van
uniformering en top-down beleid. Was er voorheen een systeem
met afvinklijstjes waar iedereen aan moest voldoen, nu ligt de
nadruk op het leren van elkaar, en worden ieders eigenheid en
talenten gewaardeerd.
Er is veel veranderd bij de Huisacademie van KPOA. Van
oudsher werd de Huisacademie georganiseerd door een
externe partij en waren leraren en schoolleiders niet betrokken
bij het programma. Dat werkte niet, er was weinig animo
voor het aanbod. Nu is de Huisacademie ingericht op basis
van verschillende doelen (zoals inspiratie, vakdidactiek
en leiderschap) en verschillende doelgroepen (leraren,
schoolleiders en teamleiders). De talenten en expertise van
medewerkers, bijvoorbeeld masteropgeleide leraren en
schoolleiders, worden zoveel mogelijk benut en het aanbod
sluit aan bij wat scholen nodig hebben om de schoolplannen te
realiseren. Corona heeft het leren van en met elkaar een extra
impuls gegeven, omdat leraren in deze periode erg afhankelijk
van elkaar waren. Ze gingen hierdoor meer met elkaar doen,
bijvoorbeeld samen lessen en aanpakken ontwerpen, uitvoeren
en testen.
KPOA ontwikkelde de leergang ‘Duurzaam leiderschap’ voor
schoolleiders die in samenwerking met Fontys Hogescholen,
HRD Professionals en de University of Tallinn (Estland) wordt
vormgegeven. Schoolleiders zijn nauw bij de betrokken bij de
ontwikkeling van de leergang en spelen (naast externe experts)
ook een rol in de uitvoering. Deze leergang is een vervolg op een
eerder traject, en heeft betrekking op allerlei aspecten van de
lerende organisatie.
De leergang bestaat uit drie modules:
1) Persoonlijke effectiviteit van de schoolleider,
2) Onderzoeksmatig denken en handelen als schoolleider, en
3) Omgevingsbewustzijn van de schoolleider.
Deelname aan de leergang leidt tot registratie in het school
leidersregister. Alle schoolleiders en stafmedewerkers van
KPOA gaan de leergang volgen.
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Carmen van Liempt: ‘De leergang ‘Duurzaam
leiderschap’ die we gezamenlijk hebben gevolgd is
een combinatie van individueel leren en teamleren.
Het aanbod is gericht op verschillende dimensies van
leren en op de ontwikkeling van schoolleiders, staf- en
bestuursleden. Je volgt de leergang als collectief, maar
iedereen kan er voor zichzelf iets uithalen op het gebied
van kennis-, vaardigheids-, of leiderschapsontwikkeling.’

3. Teamleren en samenwerken bevorderen
Als leraren, schoolleiders en stafmedewerkers samen
werken, van elkaar leren en elkaars expertise benutten,
zowel binnen scholen als bovenschools, dan zijn zij in
staat om samen complexe vraagstukken op te lossen en de
onderwijskwaliteit te verhogen.
KPOA hecht veel belang aan het samen leren. Winfried noemt
als geslaagde interventie de collegiale schoolbezoeken.
Voorheen hadden schoolbezoeken de vorm van een PDCAcyclus, waarbij elke school vier keer per jaar werd bezocht
door de twee bestuurders. Toen één bestuurder wegviel, was
dat een aanleiding om de schoolbezoeken anders te gaan
organiseren en meer te richten op het leren van elkaar. Er zijn
koppels van scholen gevormd, die elkaar bezoeken. Hieraan
nemen per school vier tot zes mensen (MT, Ib’er, specialisten)
en de bestuurder deel. Een werkgroep met schoolleiders heeft
het traject opgezet en voorbereid, zodat schoolleiders zelf ook
zijn betrokken. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat zowel het
bestuur als de schoolleiders een grote meerwaarde ervaren:
schoolleiders vragen door, teams leren elkaar kennen en leren
van elkaar. Ze zien het als een verrijking van de kwaliteitscyclus.

Carmen van Liempt: ‘Als schoolleiders, maar ook als
staf, kunnen en mogen wij elkaar kritisch bevragen.
We hebben ook input gegeven met theorie. In de werk
groep ontstond er draagvlak voor om dat samen te gaan
doen. We hebben eerst een pilot uitgevoerd. Uit de tussen
tijdse evaluatie blijkt dat iedereen vindt dat het veel
me erwaarde heeft om op deze manier van elkaar te leren.’
KPOA loopt bij de uitvoering van de schoolbezoeken nog
wel tegen praktische punten aan, bijvoorbeeld op basis van
welke criteria de scholen moeten worden geclusterd. Ook
blijkt dat het belangrijk is om echt de tijd te nemen voor het
proces. Verder is afgesproken dat de schoolbezoeken vooral
zijn gericht op de aanpak van veranderprocessen als team en
minder op de leiderschapsuitdagingen van de schoolleider. Deze
staan centraal in de gesprekkencyclus tussen schoolleider en
bestuurder.
KPOA werkt ook met bovenschoolse leernetwerken. Sommige
leernetwerken werken goed, maar andere minder. Een positief
voorbeeld is het leernetwerk ‘Jonge kind’. Teamleiders en
leraren kregen veel input tijdens een studiereis met werk
bezoeken in Göteborg. Zij participeren in het leernetwerk en
werken aan de versterking van het spelend en ontdekkend leren.
Dit heeft echt impact in de scholen.
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Bij andere leernetwerken blijken de kartrekkers, vaak
inhoudelijk specialisten, niet altijd over voldoende vaardigheden
te beschikken om het proces goed te sturen. De vraag speelt
nu of schoolleiders of teamleiders hierbij een kartrekkersrol
zouden moeten vervullen, ook om te zorgen dat verbinding
wordt gemaakt met het koersplan en schoolplan. Dat vereist wel
een passende inhoudelijke oriëntatie van deze leidinggevenden.

Winfried Roelofs: ‘We lopen er tegenaan dat de kar
trekkers van de leernetwerken, vaak vakspecialisten,
niet voldoende body hebben om de proceskant aan
te sturen. Vanwege het bovenschoolse karakter van
deze netwerken is dat best complex. Ook is het lastig
om de onderzoeksmatige kant ervan te versterken
en de koppeling te maken met het koersplan, met de
schoolplannen en met de PLG’s op schoolniveau.
Dat zijn echt zaken waarin we aan het zoeken zijn.’

4. Feedbackprocessen stimuleren op alle niveaus in
de organisatie
Als feedbackprocessen goed zijn ingericht, zowel op mede
werkersniveau als op systeemniveau, kun je de feed
back systematisch gebruiken om van te leren en om de
onderwijskwaliteit te verhogen.
Het principe van erkende ongelijkheid draagt bij aan een
cultuur van vertrouwen en leren. Winfried en Carmen geven
zelf het goede voorbeeld door zich kwetsbaar op te stellen en
te laten zien dat ze zelf ook voortdurend aan het leren zijn. Ook
laten ze zien dat je het ook ergens mee oneens mag zijn. Door
bewust aandacht te besteden aan de cultuur, onder andere in de
leergang voor schoolleiders, zorgen ze ervoor dat er vertrouwen
ontstaat, waardoor schoolleiders elkaar feedback kunnen geven.
Met de schoolleiders wordt de dialoog gevoerd over het leren
van en met elkaar. Carmen bereidt dit proces voor met een
externe expert. De procesbegeleiding zorgt voor meer scherpte
en een gezamenlijke taal. Vraag is in hoeverre het gewenste
gedrag ook moet worden beschreven, zodat schoolleiders
elkaar daarop kunnen aanspreken. Winfried is echter geen
voorstander van het streven naar uniformiteit. Hij vindt dat
schoolleiders een bepaalde grondhouding moeten hebben, die
bij een ieder verschillend tot uiting komt. De directeuren- en
beleidsmedewerkersraad zoekt momenteel naar een goede
manier om zodanig feedback aan elkaar te geven, dat mensen
dichtbij zichzelf blijven en tegelijk ruimte laten aan de ander. Dat
is een spannend proces. Het is daarbij onder meer belangrijk dat
Winfried en Carmen elkaar kritische vragen stellen én ervoor
zorgen dat ze kritische vragen krijgen van externen. Ze moeten
voortdurend in- en uitzoomen en schakelen tussen deelnemen
aan en interveniëren in het proces. Ook moeten zij processen
aan elkaar verbinden.

Carmen van Liempt: ‘We hebben vanochtend besproken
wat een ieder nodig heeft of wat je de ander kunt geven
om elkaar vanuit vertrouwen feedback te geven. En bij
jezelf te blijven. Want daar zijn we in het onderwijs niet
zo goed in: we praten liever van ‘wij’ dan ‘ik’. Dat zijn
we aan het leren. Dan stel je je kwetsbaar op en moet
er soms verheldering komen: wat bedoel jij nu eigenlijk?
Het vraagt voorbeeldgedrag, maar ook dat je je positie
inneemt, in mijn geval als hoofd P&O, om af en toe te
prikkelen.’

5. Samenwerken met partners in de (brede) omgeving
Het draagt bij aan de onderwijskwaliteit en aan professiona
lisering als de school samenwerkt met partners om met en
van elkaar te leren. Dit geldt ook op bestuursniveau.
Het bestuur zoekt bewust naar partners waarmee allianties
kunnen worden aangegaan die bijdragen aan de onderwijs
kundige agenda. Ze zoeken naar experts op de voor hen
belangrijke gebieden en organiseren kennisnetwerken rond de
speerpunten, bijvoorbeeld met hogescholen, afhankelijk van de
expertise en de gezamenlijke ambities. KPOA participeert ook in
verschillende onderzoeksprojecten en verkent de mogelijkheid
om zich aan te sluiten bij de Werkplaats Onderwijsonderzoek
Utrecht (WOU).
KPOA hecht veel belang aan internationalisering. De stichting
is erin geslaagd om in het kader van internationalisering een
Erasmus Plus accreditatie te behalen. Dit houdt in dat KPOA
zeven jaar lang jaarlijks tot € 100.000,- aan studiereizen in
Europa kan uitgeven. Dat betekent dat een vijfde van het
personeel elk jaar een buitenlandse ervaring kan opdoen,
zoals job shadowing of een studiereis. KPOA was al partner
bij Erasmusprojecten en heeft dus als partner een aanvraag
gedaan. Deze is toegekend omdat het koersplan aansluit bij de
Europese agenda, met thema’s zoals ‘jonge kind’, ‘inclusie’ en
‘leiderschap’. Dit genereert heel veel energie; elke reis resoneert
nog twee jaar lang door.

Winfried Roelofs: ‘Erasmus Plus is een middel om de
wereld van professionals te vergroten en hun zienswijze
te verbreden. Daardoor wordt hun betrokkenheid groter
en wordt het makkelijker om op een andere manier te
leren en te onderzoeken. Bovendien gaan mensen echt
een commitment met elkaar aan. Als je samen op reis
bent en gedurende 5 of 6 dagen 24 uur per dag bij elkaar
zit, dan gebeurt er iets tussen mensen, waar ze op kunnen
voortbouwen. Zo gaan ze een duurzamere professionele
relatie aan met collega’s van andere scholen.’

2. https://onderzoekscultuur-scholen.platformsamenonderzoeken.nl/#/
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6. Een onderzoekscultuur bevorderen
Evidence-informed werken en een nieuwsgierige, onder
zoekende houding op alle niveaus dragen eraan bij dat er
betere keuzes worden gemaakt bij onderwijsverbetering en
innovaties.
Vorig jaar heeft KPOA het evidence-informed werken een
boost gegeven. Carmen en Winfried hebben met behulp
van de leeromgeving onderzoekscultuur2 de huidige situatie
geanalyseerd en een werkplan gemaakt. Om de onderzoeks
cultuur op bestuursniveau te bevorderen, zetten ze in op
parallelle interventies. De schoolleider speelt in hun visie een
cruciale rol in het bevorderen van een onderzoekscultuur in
scholen, maar krijgt veel ruimte om dat op de eigen school
vorm te geven.
Er is een pilot ‘onderzoeksmatig leiding geven’ uitgevoerd met
drie schoolleiders, Carmen en Winfried en een expert. In vijf
bijeenkomsten zijn de ervaringen van schoolleiders gerelateerd
aan kennis uit onderzoek hierover. Volgend jaar wil KPOA deze
ervaring verbreden en verder uitbreiden, onder andere in de
leergang voor schoolleiders. Verder is er, onder andere ter
bevordering van de onderzoekscultuur, een aanvraag ingediend
voor een opleidingsschool gericht op ALPO studenten.
Het bestuur heeft hiervoor drie scholen geselecteerd.

Carmen van Liempt ‘Het heeft ons geholpen om een
werkplan te maken met de Leeromgeving Onderzoeks
cultuur. Dat gaf sturing om op bestuurlijk niveau te
concretiseren hoe we het gaan aanpakken. Op welk
veranderproces zetten we in? Daar zijn we ook zoekende
in geweest, want we zijn ook wel een organisatie die
geneigd is om eerst te doen en dan te gaan kijken.’

7. (Condities voor) gespreid leiderschap creëren
Gespreid leiderschap, ook op bestuursniveau, zorgt ervoor
dat alle expertise van leraren en schoolleiders wordt benut
en dat het eigenaarschap laag in de organisatie wordt gelegd.
Het bestuur is voortdurend op zoek naar de kwaliteiten van
medewerkers en probeert die te verbinden met kansen die
zich voordoen, zodat medewerkers zich kunnen ontwikkelen.
Winfried en Carmen voeren gesprekken met schoolleiders om
gespreid leiderschap in de scholen te versterken. Ook tijdens
schoolbezoeken worden gesprekken gevoerd over de rol en
positionering van bijvoorbeeld de vakspecialist, de ib’er en
de teamleider. Als meerdere personen leiding nemen, is het
belangrijk dat een ieder over de juiste informatie beschikt
en dat de verschillende rollen elkaar versterken. Het moet
duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en wat er
wordt verwacht van de verschillende rollen/professionals. Dit
geldt bijvoorbeeld ook voor de inrichting van PLG’s. Soms is er
spanning over de vraag of een taak bij de schoolleider hoort of
bij het bestuur. Bij vertrouwen geven hoort ook dat aanpakken

kunnen verschillen. Dat het leiderschap van schoolleiders
sterk kan verschillen illustreert Winfried met een voorbeeld
van twee onderwijskansenscholen: de ene schoolleider is sterk
procesmatig gericht en de ander is heel opbrengstgericht.
Beiden hebben in coronatijd zeer goed, maar op totaal
verschillende manieren, gepresteerd.

Winfried Roelofs: ‘Als het gaat om gespreid leiderschap
is een aantal vragen van belang: wat is de rol van de
vakspecialist, de ib’er, de teamleider en de schoolleider?
Hoe kun je ervoor zorgen dat ieder zijn deel van het
proces goed oppakt en dat verbindt met het proces van
de ander? Een ib’er zit bij ons nooit in de lijn, maar die
heeft wel zicht op de kwaliteit van de basisondersteuning.
En een specialist voor rekenen weet ook iets over vak
didactiek. Hoe ga je daarmee om? Wanneer komen
ze in beeld? Wat is dan hun rol? En wanneer komt de
schooll eider in beeld als het gaat om de verbinding van
processen? Dat soort gesprekken zijn erg belangrijk als je
gespreid leiderschap wilt realiseren.’

8. Voorwaarden creëren in organisatiestructuur en
beleid
Een passende organisatiestructuur en congruent beleid
dragen bij aan optimale voorwaarden voor een lerende
organisatie.

in de werkgroepen. Daarmee zijn de samenhang tussen de
werkgroepen en de relatie met het koersplan geborgd.
Ook versterkt deze aanpak het draagvlak, doordat alle school
leiders en beleidsmedewerkers in meerdere werkgroepen
actief zijn. Hierdoor nemen schoolleiders meer de regie en is er
bijvoorbeeld een schoolleider die participeert in het regionaal
overleg van het partnerschap Samen Opleiden. Winfried en
Carmen coachen de schoolleiders, waar nodig, bijvoorbeeld
op de politieke dimensie, het omgaan met belangen of op
diplomatiek vlak. Schoolleiders laten daarbij verschillende
leiderschapsaanpakken zien en daarmee ook verschillende
opbrengsten.

Winfried Roelofs: ‘In zo’n werkgroep zie je het gespreid
leiderschap op bestuurlijk en op strategisch tactisch
niveau terug. Er is sprake van gelijkwaardigheid en
iedereen voelt zich verantwoordelijk. Ze hebben
bestuurlijk mandaat, dus je voert als schoolleider
bijvoorbeeld het decentraal technisch overleg met de
gemeente over onderwijshuisvesting en over de Lokaal
Educatieve Agenda. Hij maakt afspraken namens het
bestuur, die vervolgens in een bestuurlijk overleg worden
geformaliseerd. Dit vraagt van de bestuurder dat hij
vertrouwen heeft en durft los te laten. Je moet af en
toe wat coachen en sparren, maar het werkt eigenlijk
heel goed. De schoolleiders vinden het ook heel leuk
om daarin te leren. Dat is fijn, want dan kun je dus je
verantwoordelijkheden delen.’

Het zit in het DNA van KPOA dat iedereen lerend is en dat er
wordt gewerkt vanuit een integrale benadering. Medewerkers
die onvoldoende lerend zijn, passen niet in de organisatie en
vertrekken. Bij de werving en selectie en in de kweekvijver voor
teamleiders wordt gestuurd op een bepaald type wendbare
professional. Dat er nu meer ruimte is voor professionele
kwetsbaarheid geeft een extra stimulans aan de leercultuur.
Vanzelfsprekendheden worden steeds ter discussie gesteld, iets
dat soms ook wel frustrerend is voor sommige medewerkers.
Het vraagt van alle medewerkers dat ze verantwoordelijkheid
nemen. Het uitgangspunt dat iedereen zijn kracht heeft, leidt
ertoe dat schoolleiders en stafleden vanzelf naar voren stappen
bij de taken die bij hen passen. Een belangrijke omslag op
KPOA-niveau is dat er van de beleidsmedewerkers een integrale
benadering wordt gevraagd en dat ze dus niet alleen bezig zijn
met hun eigen domein. Hiermee wordt de samenhang tussen de
beleidsdomeinen benadrukt.
KPOA werkt met een directeuren-beleidsmedewerkersraad
(dibera), bestaande uit schoolleiders, beleidsmedewerkers
en de bestuurder. Deze raad heeft een regiegroep met
drie schoolleiders, de bestuurssecretaris en Carmen en
Winfried. Daarnaast zijn er werkgroepen, bijvoorbeeld voor
internationalisering en inductie, waarin schoolleiders en
beleidsmedewerkers samen onderdelen van het beleid nader
uitwerken. De regiegroep geeft sturing aan het collectieve
beleid. Doordat er vanuit de regiegroep linking pins zijn naar alle
werkgroepen, heeft de regiegroep altijd zicht op de ontwikkeling
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Dit portret maakt onderdeel uit van het
dossier Lerende organisatie en is ontwikkeld
door Anje Ros en Linda van den Bergh,
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