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Preambule 
 
Inbedding profiel 
De visie en strategie van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs zijn vastgelegd in Koers 
2023. In Koers is opgenomen dat de vereniging invulling geeft aan haar 
maatschappelijke opdracht door vorming van de leerlingen vanuit de kernwaarden: 
goed onderwijs, goed mens, goed leven en goed handelen. Koers is het kompas voor 
de (ontwikkeling van) leerlingen, ouders, docenten, onderwijsondersteunend personeel 
én de rectoren en directeuren. Nadere uitwerking van de kernwaarden uit Koers is 
opgenomen in o.a. de notitie ‘Zingeving en goed onderwijs’1 en de integriteitscode 
‘Goed handelen’2.  
 
Een rector of directeur wordt in Koers getypeerd als ‘een moreel boegbeeld’ die ‘zelf 
doet wat hij/zij van een ander vraagt, voorleeft wat samenwerking en professionaliteit 
betekent en binnen en buiten de school kennis en ervaringen uitwisselt.’ De rector of 
directeur is als leidinggevende ‘de gids van de school’ die ‘een visie heeft op 
onderwijsontwikkeling en hierin keuzes maakt, collega’s inspireert, vanuit breed 
kwaliteitsdenken zaken bekijkt en hierover verantwoording aflegt en consequenties 
aan verbindt.’ Dit beeld vloeit voort uit het archetype van de OMO rector/directeur. 
 
De typering van de OMO rector en directeur zoals opgenomen in Koers heeft, samen 
met het archetype en de nadere uitwerking van de kernwaarden in genoemde notities, 
haar weerslag op het profiel van de OMO rector of directeur waarin verwachtingen 
t.a.v. de OMO rectoren en directeuren zijn opgenomen. Maar er is meer. Naast Koers 
zijn er in de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen binnen en buiten OMO geweest die 
de rol van de OMO rectoren en directeuren beïnvloeden: 

 Binnen de vereniging wordt met het intensiveringsprogramma Bewegen in 
Balans ingezet op het versterken van innovatiekracht vanuit het benutten van 
samenkracht. Leiderschap is één van de condities die hieraan bijdragen; 

 COVID-19 heeft het onderwijs in de afgelopen tijd sterk beïnvloed. De 
ervaringen vanuit deze tijd zullen ook in de toekomst het onderwijs en 
leiderschap beïnvloeden; 

 Scholen werken in toenemende mate samen met andere scholen en partners 
binnen en buiten de regio. Deze samenwerking beïnvloedt de rol van 
rector/directeur; 

 Er zijn binnen de vereniging veel wisselingen geweest op alle niveaus 
(rectoren/directeuren, raad van bestuur, raad van toezicht). 

 
Ook deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op het profiel van de OMO rectoren en 
directeuren3 en de daarbij behorende verwachtingen. Zo is het in deze notitie 
beschreven profiel uiteindelijk een vertaling van de missie, visie en waarden van de 
OMO organisatie en de sturingsfilosofie van de Raad van Bestuur zoals opgenomen in 
‘Koers 2023’, het intensiveringsprogramma ‘Bewegen in balans’ en de notities 
‘Zingeving en goed onderwijs’ en de integriteitscode ‘Goed handelen’.  
 
Het belang van goed opgeleide OMO rectoren en directeuren is groot; na de docenten 
zijn zij de belangrijkste factor van invloed op de leerprestaties van leerlingen4. De 
Raad van Bestuur voert binnen het Human Development Programma (kortweg: HD-

 
1 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, 2018: Zingeving en goed onderwijs. 
2 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, 2017: Goed handelen. 
3 Het profiel heeft specifiek betrekking op de functies rector/directeur (S15) en algemeen directeur (S16). 
4 Onderwijsraad (2018). Een krachtige rol voor schoolleiders. Den Haag: Onderwijsraad 
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programma) met de OMO rectoren en directeuren het gesprek over hun professionele 
ontwikkeling. 
 
Het archetype 
Het nu bestaande archetype is en blijft richtinggevend voor het gesprek dat de Raad 
van Bestuur binnen het HD-programma voert. Het archetype omvat de kwaliteiten 
waarmee elke rector of directeur toegerust zou moeten zijn en is gedefinieerd in de 
volgende 6 dimensies5:  

 
De ontwikkelingen zoals hierboven geschetst geven echter ook aanleiding om naast 
het archetype enkele specifieke aanvullingen te doen welke tevens richtinggevend 
worden binnen dit gesprek. Tezamen vormt dit het vernieuwd profiel van de OMO 
rectoren en directeuren, welke onderstaand nader wordt toegelicht.  
 
Het aanvullend profiel 
Het profiel van de OMO rectoren en directeuren is in onderstaande figuur 
weergegeven. Vanuit de figuur wordt duidelijk dat ‘Waarden gedreven werken’ de 

 
5 Omdat er geen allesomvattende beschrijving van dé rector gecreëerd kan of moet worden, is gekozen voor 
richtinggevende steekwoorden bij de 6 dimensies, weergegeven in een zogenaamd ‘woordenschilderij’ (zie 
bijlage 1). 
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belangrijkste dimensie voor de OMO rectoren en directeur is en van wederkerige 
invloed op de vier handelingsdimensies ‘Innovatief handelen’, ‘Samenkracht’, 
‘Onderzoekende houding’ en ‘Omgevingssensitiviteit’. De afzonderlijke dimensies, die 
onderling eveneens met elkaar samenhangen, worden onder de figuur nader 
toegelicht. 
 
Waarden gedreven werken 
De OMO rector of directeur laat zich in al zijn of haar handelen leiden door het 
archetype en door de fundamentele waarden ‘goed onderwijs’, ‘goed mens’, ‘goed 
leven’ en ‘goed handelen’. De OMO rector of directeur draagt samen met zijn de 
medewerkers zorg voor een goed en veilig pedagogisch klimaat.  
 
De wijze waarop een OMO rector of directeur dit doet is gericht op vertrouwen, 
gespreide verantwoordelijkheid, ontwikkeling, de wil tot verantwoording en 
risicobeheersing én op basis van zelfreflectie en de continue dialoog.  
 
De OMO rector of directeur heeft hierbij aandacht voor de context van de 
school/scholen en hanteert de katholieke sociale waarden van ‘menselijke 
waardigheid’, ‘algemeen welzijn’, ‘solidariteit’, ‘gerechtigheid’ en ‘subsidiariteit’ als 
basisprincipes voor zijn of haar handelen. 
 
Innovatief handelen 
De OMO rector of directeur omarmt, stimuleert, bevordert en initieert vernieuwend 
denken. De rector/directeur durft in de bestaande omgeving iets te doen wat nooit 
eerder is gedaan en opereert hierbij vanuit de gedachte dat innovatief handelen 
ontstaat door verbinden van interne en externe netwerken en plaatsvindt in co-creatie. 
De rector/directeur houdt daarbij oog voor de balans in de organisatie.  
 
De rector/directeur heeft hierbij een basisinteresse voor innovaties en is vanuit deze 
interesse op de hoogte van de laatste innovaties. Tevens heeft de OMO 
rector/directeur kennis van verandermanagement. 
 
In de dagelijkse praktijk heeft de OMO rector of directeur een exploratieve aard van 
waaruit hij/zij op zoek gaat naar nieuwe manieren van dingen doen of nieuwe mensen 
of dingen om te ontdekken. De rector/directeur blijft daarbij de verbinding maken met 
‘het nu’. De rector/directeur heeft daarbij het vermogen om ook de innovatiekracht 
binnen de school te vergroten en het vermogen om (strategisch) te sturen op 
samenwerking met de buitenwereld. Dit laat hij/zij zien door innovatief handelen te 
stimuleren binnen de eigen school én door zelf dan wel anderen met collega’s buiten 
de school en/of buiten het onderwijs te (laten) ontwikkelen. 
 
Onderzoekende houding 
De OMO rector of directeur heeft een onderzoekende houding en benut data om 
inzichten op te doen. De rector/directeur zet deze inzichten weer in om op feiten 
gebaseerde besluiten te nemen.  
 
De rector/directeur heeft daarbij een visie op databeleid t.b.v. onderwijsontwikkeling 
(bijv. learning analytics) én organisatieontwikkeling (bijv. managementinformatie) en 
beschikt over kennis/vaardigheid ten behoeve van integrale data-analyse.  
 
In de praktijk stimuleert de OMO rector/directeur het data gedreven werken in de 
school en voert actief regie op het databeleid. De rector/directeur is daarbij in staat 
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om vanuit een integrale benadering verbanden te zien tussen verschillende ‘stukjes’ 
informatie, daaruit conclusies te trekken en beslissingen te nemen. 
 
Omgevingssensitiviteit 
De OMO rector of directeur heeft de behoeftes en belangen van anderen in de 
(regionale/lokale) omgeving in kaart, analyseert deze en stemt het eigen handelen 
hierop af. De rector/directeur opereert hierbij vanuit de (maatschappelijke) doelen en 
belangen van school én vereniging en is zich bewust van het feit dat je met je school 
ook waarde toevoegt aan de regio. 
 
De rector/directeur is op de hoogte van de landelijke/regionale/lokale (politieke) 
agenda en de governance van de vereniging. 
 
In de praktijk weet de OMO rector of directeur niet alleen wat er speelt, maar weet 
zich daarbij ook effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden. De 
rector/directeur laat in zijn/haar handelen zien hierbij oog te hebben voor 
verschillende doelen en belangen en zoekt in het samenspel naar een (eind)resultaat 
dat daarmee rekening houdt. 
 
Samenkracht 
De OMO rector of directeur draagt bij aan de bovenschoolse bundeling van ervaring en 
kennis, al dan niet in combinatie met externen. De rector/directeur draagt hierdoor bij 
aan versteviging, saamhorigheid en ontwikkeling van de vereniging OMO. De 
rector/directeur staat open voor alle betrokkenen en het zorg hebben voor elkaar 
(inclusief denken en handelen). 
 
De rector/directeur heeft kennis van de katholieke identiteit en waarden van de 
vereniging en stimuleert vormen van samenwerken die inclusie bevorderen. 
 
In de praktijk legt de rector/directeur vanuit gemeenschappelijke waarden actief 
verbindingen met anderen, initieert nieuwe netwerken of maakt gebruik van bestaande 
netwerken. Binnen de netwerken werkt de OMO rector/directeur proactief samen in het 
ontwikkelen en benutten van good practices. 
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Bijlage: Woordenschilderij 
In het woordenschilderij zijn de 6 dimensies behorende bij het archetype in verschillende kleuren groot weergegeven. De bij de betreffende 
dimensie behorende steekwoorden zijn in dezelfde kleur klein weergegeven. Het woordenschilderij kan tijdens de zelfevaluatie fungeren als 
spiegel voor de rector. Hierbij geldt dat de invulling van de dimensies afhankelijk is van de context, opdracht, strategie en uitdagingen van 
de school. 


