
Waar is een lid van het innovatieteam goed in?

  Je hebt goede analytische vermogens en kunt algemene beleidskaders van de school vertalen naar  
concreet beleid voor een sectie, een afdeling of een sector 

 Je kunt zelfstandig en in teamverband werken en staat open voor best practices van collega’s
  Je werkt aan je eigen professionele ontwikkeling, waarbij je je graag wilt ontwikkelen in onderstaande 

competenties 
  Als je de leiding hebt over het innovatieteam heb je meer ervaring in onderstaande competenties. 

Daarnaast ontwikkel je je in het vertalen van beleid in een geïntegreerde en meerjarige aanpak op  
schoolniveau. Daarbij heb je ook gezag bij collega’s waarmee je niet direct samenwerkt en leg je een  
relatie tussen de huidige en toekomstige behoeften en ontwikkelingen in de maatschappij en de school. 

 
Competenties 

Creativiteit 
   Je combineert bestaande oplossingen om tot een voor de sectie, afdeling of sectorspecifieke aanpak  

te komen 
  Je herkent goede ideeën (van anderen) en bouwt hierop voort 
  Je bedenkt nieuwe werkwijzen ter vervanging van een traditionele aanpak en/of benadering 
 
Probleemanalyse 
  Je benoemt de mogelijke gevolgen van een probleem 
  Je brengt ordening aan in complexe informatie 
  Je geeft causale verbanden aan 
  Je legt verbanden en structureert 
 
Strategisch denken 
   Je maakt de visie van de school concreet voor de sectie, afdeling of sector en vertaalt deze in  

een afdelings- of sectorspecifieke doelen en programma’s 
  Je geeft acties op hoofdlijnen aan om de doelen te bereiken 
  Je geeft vanuit de strategie impulsen voor de ontwikkeling van het onderwijs in de afdeling of sector 
 
Visie 
  Je weet te formuleren waar de ontwikkelingen binnen een vakgebied naar toe zouden moeten gaan 
  Je schetst het perspectief dat richting geeft aan het handelen van een sectie, afdeling of sector 
   Je signaleert externe en interne ontwikkelingen die effect hebben op de koers van de sectie,  

afdeling of sector 
  Je weet ontwikkelingen te vertalen naar de visie van de sectie, afdeling of sector 

Motiveren 
  Je enthousiasmeert collega’s voor het bereiken van een resultaat of voor nieuwe ideeën 
  Je krijgt collega’s zover dat ze zich committeren 
  Je weet bij de collega’s de juiste snaar te raken 

Profiel leden innovatieteam


