Post-hbo-opleiding

De veranderkrachtige leraar
Erkend door CPION en Registerleraar. De 1-jarige opleiding is gericht
op het competentieprofiel van een Leraar L11 (vergelijkbaar met oude
functieschaal Leraar LB).
Onze visie op de veranderkrachtige leraar
Iedereen is het erover eens; voor de leerling maakt de leraar het verschil. De leraren van een school vormen, samen met
de schoolleiding, het collectief dat het verschil kan maken voor elke leerling en elke professional. Maar hoe vergroot je je
impact?

Onderwijs Maak Je Samen heeft een opleiding ontwikkeld die erop gericht is verandering te bewerkstelligen in jouw kijk
op jezelf, op het werken in de groep en op de samenwerking met je collega’s. Met deze post-hbo-opleiding kun je meer
impact realiseren in kwalitatief goed onderwijs en vergroot je tegelijkertijd jouw carrièreperspectief.

In de eerste module ervaar je, soms met een andere mindset, wat jouw kernwaarden betekenen voor jouw dagelijks
handelen en persoonlijke effectiviteit. Ook ontdek je het effect van wat jij dénkt, zégt en dóet op jezelf en jouw leerlingen
en collega’s. Daarna ga je je volledig richten op het werken in de groep. Hoe kan jouw klassenmanagement nog beter,
hoe kun je je pedagogisch handelen nog verder verfijnen en hoe kan collegiale consultatie daarbij behulpzaam zijn?
In de derde module ga je dieper in op de samenwerking met je collega’s, sta je stil bij hoe jij een kartrekker binnen de
school kunt zijn om veranderingen en verbeteringen door te voeren. Je leert om te gaan met weerstanden en je leert de
basisprincipes over coaching van collega’s.

Naast het oproepen van veranderkrachten bij jezelf, ga je je binnen deze opleiding ook verder verdiepen in de nieuwste
inzichten over veranderkennis binnen een organisatie en leer je onderwijsvernieuwingen begeleiden.
Dit met als doel om een verbetercultuur in jouw organisatie te realiseren. Een beknopt praktijkonderzoek loopt als een
rode draad door de opleiding. Daarmee sluit je de opleiding dan ook af.
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Deze opleiding is bedoeld voor

Dit bieden wij

• Leraren die nóg beter willen worden in het

• Klaar binnen 1 jaar!

vakmanschap van een leraar.
• Leraren die een kartrekkersrol in de school ambiëren
om een verbetercultuur binnen de school te realiseren.
• Leraren die hun onderzoekende houding verder willen
uitbreiden.
• Leraren die een bijdrage willen leveren aan
ontwikkelingen op school.
• Leraren die behoefte tot vernieuwing signaleren en
professionele collegialiteit willen stimuleren.

Kortom: de veranderkrachtige leraar
die van meerwaarde voor de school
wil zijn!

Inhoud en opbouw
De opleiding bestaat uit drie modulen en een
onderzoekslijn, verdeeld over 16 dagdelen.

Inhoudelijke thema’s
Module 1

Zelf: Een blik op jezelf.

Module 2

Taak: Een blik op de klas.

Module 3

Ander: Een blik op de school.
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• Keuze uit 3 locaties: Heerenveen, Helmond of Utrecht.
• Kerndocenten die met twee voeten in de praktijk staan.
• Directe vertaling naar eigen (team)processen en
schoolbeleid.
• Veel ruimte voor uitwisseling middels activerende
werkvormen.
• Voor de lerende, onderzoekende professional: toegang
tot de digitale leeromgeving van OMJS om nieuwe
inzichten met andere studenten delen.

Opbrengsten
Na deze opleiding:

• lever je een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling

• heb je nieuwe inzichten in het persoonlijk functioneren;

van de school en kun je daar voorstellen voor doen;

het werken in de klas; samenwerking met collega’s en

• zet je in teamverband activiteiten uit die een bijdrage

veranderkracht;
• kun je jouw collega’s motiveren, coachen en aansturen;

leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op jouw
school.

• lever je een bijdrage aan vernieuwing van
onderwijsprocessen in de school;

Inhoud opleiding in een notendop
Module 1: Zelf

Module 3: Ander

• Communicatie met jezelf

• Een samen-leer-cultuur realiseren

• Persoonlijke missie en visie

• Enthousiasmerend coachen

• Kwaliteiten en valkuilen

• Sturen van verandering

• Jij als ‘Change-agent’

• Van weerstand naar inzet

Module 2: Taak

De onderzoekslijn

• Actuele didactische inzichten
• Effectief klassenmanagement
• Verfijnd pedagogisch handelen
• Collegiale consultaties
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Locaties
Heerenveen, Utrecht of Helmond

Heerenveen

Utrecht

Helmond

19 september 2019

23 september 2019

30 september 2019

03 oktober 2019

7 oktober 2019

21 oktober 2019

17 oktober 2019

28 oktober 2019

4 november 2019

31 oktober 2019

18 november 2019

18 november 2019

14 november 2019

16 december 2019

16 december 2019

28 november 2019

13 januari 2020

13 januari 2020

19 december 2019

29 januari 2020 (hele dag)

22 januari 2020 (hele dag)

09 januari 2020

3 februari 2020

27 januari 2020

23 januari 2020 (hele dag)

17 februari 2020

17 februari 2020

06 februari 2020

9 maart 2020

2 maart 2020

27 februari 2020

23 maart 2020

16 maart 2020

12 maart 2019

6 april 2020

30 maart 2020

26 maart 2019

11 mei 2020

11 mei 2020

09 april 2020

25 mei 2020

25 mei 2020

11 juni 2020

13 juli 2020

6 juli 2020

Gecertificeerd door

Inschrijven via

De opleiding is gecertificeerd door CPION en Registerleraar. De student

s.omjs.nl/veranderkrachtigeleraar

verkrijgt een door CPION Stichting post-hbo erkend diploma.

Maximaal 16 plaatsen! Vol=vol.
De opleiding is eveneens incompany

Incompany

aan te vragen.

Is er de interesse om meerdere medewerkers binnen jouw organisatie op
te leiden? Wij gaan graag met jou in gesprek om de opleiding op maat en

Kerndocenten

in eigen huis te verzorgen zodat we de opleiding af kunnen stemmen op de
specifieke behoeften en het beleid van de eigen organisatie.

Puck Lamers

“We kunnen SAMEN veel doen om verbeteringen in
iedere groep en organisatie door te voeren die echt
succes hebben.”

puck@onderwijsmaakjesamen.nl
Jenneken van der Mark
jenneken@onderwijsmaakjesamen.nl
Sandra Broers
sandra@onderwijsmaakjesamen.nl
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