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‘Wij’ ben je samen.
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manier, zonder voorafgaande toestemming.
Deze herregistratiemodule is gecertificeerd door het SRPO.
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ONDERWIJS MAAK JE SAMEN
De school draagt bij aan een onvergetelijke (leer-)ervaring

Onderwijs Maak Je Samen ziet leren en ontwikkelen als een

voor haar leerlingen en heeft een belangrijke plek in onze

proces dat je samen doet. Zoals de schoolleider vanuit zijn

maatschappij. Als schoolleider heb je een belangrijke rol bij

rol zal herkennen, kan hij veel zelf, maar niet alleen. We zien

de totstandkoming van een visie op leren, het creëren van

het als een uitdaging èn onze opdracht om bij te dragen aan

voldoende draagkracht hiervoor en de verwezenlijking van deze

duurzame schoolontwikkeling met daarin aandacht voor de

visie in de dagelijkse en toekomstige praktijk. Vanuit visie stuur

persoonlijke ontwikkeling van leraar en schoolleider. Onze

je op onderwijskwaliteit en geef je vorm aan het leren van het

inzichten, achtergronden en expertise vind je terug in ons

team en daarmee het leren van je leerlingen.

diensten- en productenaanbod. Daarnaast verzorgt Onderwijs
Maak Je Samen een geaccrediteerd aanbod voor diverse

Als schoolleider streef je ernaar om iedere dag opnieuw vorm te

herregistratiemodules.
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geven aan kwalitatief hoogstaand onderwijs. Daarvoor dien je
iedere dag opnieuw zelf te leren en te verbeteren. Leren vanuit

In

nieuwsgierigheid, (zelf)reflectie en ondernemingszin dragen

herregistratiemodule ‘Maatschappelijk Ondernemerschap’.

deze

brochure

vind

je

meer

informatie

over

de

daaraan bij.
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ONZE AANPAK
Toonaangevende leiderschapsreeks

Denk hierbij aan de ontwikkeling van een portfolio samen met

De afgelopen jaren heeft Onderwijs Maak Je Samen, veelal

collega’s en leerlingen, het meer loslaten van methoden en

samen met haar partner Stichting De Brink, een toonaangevende

werken met (eigen) leerlijnen. De school heeft een centrale

leiderschapsreeks gepubliceerd. Nationale en internationale

plek in onze maatschappij. De decentralisatie van de afgelopen

inzichten en onderzoek is via deze leiderschapsreeks beschikbaar

jaren, de samenwerking met de kinderopvang en het vormen

voor de Nederlandse schoolleider. Deze inzichten worden in

van organisatievormen zoals kindcentra vragen om een meer

de

van

ondernemende houding van de schoolleider. In onze module

Onderwijs Maak Je Samen door de deelnemers vertaald naar hun

verschillende

gecertificeerde

herregistratiemodules

‘Maatschappelijk Ondernemerschap’ focussen we ons op deze

eigen praktijk.

ondernemende houding en de rol die je kunt nemen in de relatie
met je omgeving.

Schoolontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling
In de modules ten behoeve van de herregistratie in het SRPO

Leermodules

stellen we zowel onze trainers als de deelnemers voor een

Wat in onze aanpak en dus ook de herregistratiemodules

wezenlijke uitdaging. Elke school bevindt zich in een bepaalde

van Onderwijs Maak Je Samen expliciet aan bod komt is het

fase van schoolontwikkeling. Elke fase vraagt om een andere

verbinden van diverse theorieën met de dagelijkse praktijk van de

aanpak, die ook van invloed is op het leiderschap. Tijdens onze

leidinggevende. Daardoor worden inzichten vergroot en kun je tot

herregistratiemodules maken we actief de verbinding tussen

verdieping komen van je eigen kwaliteiten. We gaan daarbij uit

de fase van schoolontwikkeling van jouw organisatie en de

van een basisniveau voor leidinggevenden. Deelnemers houden

persoonlijke ontwikkeling van jou als schoolleider.

hun ontwikkeling bij d.m.v. een persoonlijk ontwikkelboek getiteld
‘leiding geven aan mezelf’.

De Basis op orde
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Verbeteren of innoveren? Beide zijn vormen van veranderen, maar

De informatie uit deze brochure en de data voor de open

welke verandervorm het beste bij de organisatie past waaraan je

inschrijvingen zijn te vinden op onze website:

leiding geeft is afhankelijk van de fase waarin je organisatie zich

s.omjs.nl/maatschappelijk-ondernemerschap

bevindt. Is de basis niet op orde, dan moet de focus liggen op
het verbeteren van de didactische aanpak, de cultuur binnen de

Wil je meer informatie over deze en andere herregistratiemodules,

organisatie of de inrichting van les en lokaal. Wanneer de basis op

neem dan contact op met het secretariaat van Onderwijs Maak

orde is, ontstaat er ruimte om te innoveren.

Je Samen via mail (info@onderwijsmaakjesamen.nl) of per
telefoon 0492-881157.

Van zwak naar
voldoende

Werken aan
de basis
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Van voldoende
naar goed

Zorgen dat
de basis op
orde is

Van goed naar
steengoed

De professie
georganiseerd;
de school/het
team leert

Van steengoed
naar excellent

Verbeteren door
verbinding en
innovatie
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Literatuur – tijdens deze module komt o.a. de volgende

We laten ons daarnaast voor deze module inspireren door

literatuur (deels) aan bod:

de volgende principes, concepten en modellen:

Fullan, M. (2016). Vrijheid in verandering. Leidinggeven; complex

Creemers, M. (2017). Uit: Toekomstbewust leiderschap:

of toch simpel? Uitgeverij OMJS/ Stichting de Brink,
Helmond
Fullan, M. (2016). De verbindende schoolleider, factoren voor
samenhang in aanpak. Uitgeverij OMJS/Stichting de
Brink, Helmond
Harris, Alma e.a. (2017). Toekomstbewust Leiderschap.
Uitgeverij OMJS/Stichting de Brink, Helmond
De Vries, P. E.a. (2012). Ouderbetrokkenheid voor elkaar. CPS,
Amersfoort
Marzano, R. (2009). Wat werkt: leiderschap op school. Research
in actie. Bazalt, Rotterdam
Strikwerda, J. (2004). Goed bestuur voor het onderwijs,
principes voor educational governance.
Symposiumbundel Nederlandse Vereniging voor
Onderwijsrecht, Den Haag.
Zhao, Y. (2014). World Class Learners. Onderwijs voor een

Toekomstbewust leiderschap
Biesta, G. (2015). Uit: Het prachtige risico van onderwijs:
Domeinen
Heijmans en Creemers (2013). Uit: van Eiland naar Wijland,
collegiaal leren in de praktijk: lemniscaat van
kwaliteitsbewustzijn en diverse werkkaarten
Kim, D.: Piramide (gebaseerd op de bijdragen van Daniel Kim
aan de conferentie “Systeemdenken en duurzame
Schoolontwikkeling”)
De Vries, P. (2015). Uit: De samenlevingsgerichte school, www.
wijleren.nl
Rotmans, J. (2015). Uit: Verandering van tijdperk: betekenis
voor het onderwijs, www.janrotmans.nl
Fullan, M. (2014). De Schoolleider. Strategieën die het verschil
maken: H4 regionale samenwerking. Uitgeverij OMJS/
Stichting de Brink, Helmond

ondernemende generatie. Uitgeverij OMJS/Stichting de
Brink, Helmond
Biesta, G., Snoek, M., Harris, A., e.a. (2017). The Dutch Way,
over leren, lesgeven en leiderschap in het Nederlandse
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onderwijs. Uitgeverij OMJS/Stichting De Brink,
Helmond
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Herregistratiemodule | Maatschappelijk Ondernemerschap
Thema: In relatie staan tot de omgeving

EXTERNE KRACHT OF INTERNE KWALITEIT?

ROL VAN DE SCHOOLLEIDER

Scholen hebben een centrale plek in de maatschappij. Binnen

Door de decentralisatie in de afgelopen jaren zijn er nieuwe

de lokale, regionale en landelijke context, hebben we te zorgen

taken ontstaan voor de schoolleider en haar bestuurder(s). In

voor goede kwaliteit van onderwijs (en opvang). Laten we ons

de context van de regionale samenwerking tussen overheden,

daarin leiden door alle externe impulsen of onderzoeken we

andere scholen, kinderopvang organisaties en zorginstellingen

vanuit onze interne kwaliteiten (context en cultuur) hoe wij

vindt op veel fronten afstemming plaats. Welke rol moet je als

willen samenwerken met onze omgeving?

schoolleider nemen in deze verschillende verhoudingen? En in
welk mate is ondernemerschap daarin wenselijk en mogelijk

De maatschappij rondom de school verandert continu. Welke

met het oog op de maatschappelijk functie én de koers van jouw

veranderingen zijn van invloed op de school en welke zijn van

school?

belang? Welke keuzes maken wij voor onze school en welke
vrijheid hebben we daarin binnen ons bestuur of de regionale
6

overheden zoals gemeentes? Binnen alle veranderingen en
van de kwaliteit van de school en de invloed van omgeving en

Kwaliteitsbewust

systemen. Daarbij houden we focus door te handelen vanuit de

WAT EN HOE?

ontwikkelingen van de school, moeten we ons bewust blijven

opdracht en visie van de eigen school.

Ministerie Onderwijs & Cultuur
Gemeente

Onderzoeksinstellingen

Inspectie

Voortgezet
onderwijs

HET-kwaliteit

Bestuur
Schoolleider
IK-kwaliteit

Opdrachtbewust

Universiteiten

WIJ-kwaliteit

Ouders

ZIJ-kwaliteit
Jeugdzorg

Bedrijven
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Omgevingsbewust

Systeembewust

WAAR EN
(MET) WIE?

WAARDOOR?

Leraren
Leerlingen

Andere
scholen

WAAROM? WAARTOE?

Kinderopvang
Wijk/buurt

Verenigingen

Creemers, M. (2017), epiloog ‘Toekomstbewust Leiderschap’
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DEZE MODULE
Deze module biedt inzichten, tools en verdieping als het gaat

De belangrijkste informatie over de module

om het afstemmen met alle relevante partners van de school.

‘Maatschappelijk Ondernemerschap’

Het biedt voorbeelden en taal om een ondernemende houding
te ontwikkelen en om op een juiste wijze te communiceren

Aantal bijeenkomsten:

vanuit de school.

5 bijeenkomst van 1 dag
Studiebelastingsuren:

We nodigen je uit om je ervaringen met je soort- en lotgenoten

140 (waarvan 40 contacturen)

te delen en te verrijken!

Kosten:
€ 1.595,- per module (‘Vrienden van OMJS’ krijgen 10% korting)
Data en inschrijven:
s.omjs.nl/maatschappelijk-ondernemerschap

It takes a village to
raise a child.
- Onbekend
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Maatschappelijk Ondernemerschap

INHOUD
Module 4.1 – Persoonlijk leiderschap en ondernemerschap

en omgeving, door de afstemming met zorg, gemeente,

•

bestuur, samenwerkingsverbanden, inspectie en

Je bent je bewust van jouw persoonlijke kwaliteiten en je
minder sterke kanten in de relatie en communicatie met de
omgeving (ouders, bestuur, externe organisaties).

•

Je bent in staat om jouw schoolontwikkeling te plaatsen

Je kunt aangeven of de basis op orde is binnen jouw

binnen de (regionale) ontwikkelingen van (Integrale)

schoolorganisatie en welke punten in relatie tot de

Kindcentra.

omgeving nog aandacht verdienen.
•

samenwerkingspartners huisvesting te beschrijven.
•

•

Je bent in staat om de school als maatschappelijke

Je bent in staat om een analyse te maken van jouw intern
en extern handelen t.a.v. de inhoud van deze module.

onderneming te zien en weet welk ondernemerschap dit van
•

jou als schoolleider vraagt.

Module 4.4 – Authentiek profileren, maatschappelijk

Je bent in staat om de relatie tussen de school en haar

ondernemerschap

omgeving in kaart te brengen en hier ontwikkelpunten uit te

•

formuleren.
•

Je kunt jouw persoonlijke visie beschrijven t.a.v.

Je weet wat de relatie tussen authentiek profileren en
maatschappelijk verantwoord ondernemen inhoudt.

•

ondernemendheid de relatie tussen school en omgeving.

Je hebt zicht op de stakeholders van de school en hoe
zij zich verhouden tot de organisatie en welke invloed zij
hebben op het imago van de school.

Module 4.2 – In relatie tot de ouders
8

•
•

relatie tussen school en ouders.

deze informatie te analyseren en hier conclusies aan te

Je kunt op basis van de interne analyse persoonlijke en

verbinden.

•

Je bent in staat om de schoolcommunicatie te toetsen aan
de kernwaarden en visie van de school.

•

Je kent de verschillende rollen, rechten en
plichten van ouders binnen een schoolorganisatie

•

•

Je kunt jouw persoonlijke visie beschrijven t.a.v. de relatie
tussen school en ouders.

•

Je weet welke bronnen beschikbaar zijn voor het
verzamelen van informatie over de omgeving, bent in staat

organisatie gerelateerde conclusies trekken.
•

•

Je bent in staat om een interne analyse te maken van de

Je hebt een start gemaakt met het opstellen van een
communicatieplan als onderdeel van het omgevingsplan.

•

Je hebt een visie geformuleerd op maatschappelijk

(medezeggenschapsraad, ouderraad, commissies) en kunt

ondernemerschap op basis van de ingrediënten uit module 1,

hier a.d.h.v. een casus op reflecteren naar de eigen situatie.

2 en 3.

Je weet wat de transitie van oudercontact naar educatief
partnerschap inhoudt en kunt dit vertalen naar de eigen

Module 4.5 – Omgevingsplan

praktijksituatie.

•

Je bent in staat om op basis van de informatie uit de

Je bent in staat om een analyse te maken van jouw intern

voorgaande modules een omgevingsplan te maken. De

en extern handelen t.a.v. de inhoud van deze module.

context en cultuur van de school (basis op orde) zijn hierin
uitgangspunt voor het beschrijven van omgevings- en

Module 4.3 – In relatie tot bestuur, organisaties en
ontwikkelingen
•

•

toekomstbewuste ontwikkelaspecten.
•

door te reflecteren op de omgevingsplannen en dit te

1) verdiepend beschrijven, middels (nieuwe) inzichten en

toetsen aan de hand van relevante en actuele onderzoeken

reflectie.

en ontwikkelingen.

Je kunt persoonlijke en organisatie gerelateerde conclusies

•

trekken naar aanleiding van deze verdieping.
•

kinderopvang, gemeente, bestuur)
Je versterkt jouw visie t.a.v. de relatie tussen school

O ND ERWI JS MAAK JE SA M EN

Je hebt jouw visie op maatschappelijk ondernemerschap
binnen de eigen school verkend met het team en verwerkt

Je kent de verschillende rollen van organisaties in officiële
gremia (onderwijsinspectie, samenwerkingsverband,

•

Je kunt een kritische vriend zijn voor de overige deelnemers

Je kunt de relatie met de omgeving (relatieroos module

in een communicatieplan.
•

Je bent in staat om de inhoud van deze module te
verduurzamen binnen de eigen organisatie (team, bestuur).
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Praktische informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE
Certificering
De module ‘Maatschappelijk Ondernemerschap’ is gecertificeerd
door het Schoolleidersregister PO binnen het thema ‘In relatie
staan tot de omgeving’. Met het volgen van drie leermodules
in vier jaar voldoe je als schoolleider aan de eisen voor
herregistratie. Het volgen en afronden van één module (vijf
bijeenkomsten) levert de deelnemers een deelcertificaat op in
het kader van (her)registratie door het Schoolleidersregister PO.
Kosten
De kosten per module bedragen € 1.595,-. Dit bedrag is inclusief
werkmateriaal, lunches en een exemplaar van het notitieboek
‘Leiding geven aan mezelf’. Daarnaast ontvang je bij aanmelding
de uitgave ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’ (CPS) en een voucher ter
waarde van € 75 voor aanschaf van bijbehorende literatuur in
onze webwinkel.’
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ENTHOUSIAST, EN DAN?
Wil je aan de slag met je herregistratie en voel je je aangesproken door de inhoud van de in deze brochure beschreven
herregistratiemodule? Bezoek s.omjs.nl/maatschappelijk-ondernemerschap voor meer informatie en schrijf je in. Heb je
aanvullende vragen, bijvoorbeeld over het incompany organiseren van de herregistratie modules van Onderwijs Maak Je Samen,
neem dan contact op met ons secretariaat via info@onderwijsmaakjesamen.nl of bel ons op 0492-881157.
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In relatie staan tot de omgeving: module 4

MAATSCHAPPELIJK
ondernemerschap
Onze trainers:
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Hans van Leeuwen

Job Christians

Erik Boeschoten

Hanneke Dekker

Rolf Boertien

Michel van de Ven

Andy Hargreaves

Pasi Sahlberg

Onze inspirato re n:

Michael Fullan
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Alma Harris
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Hoe de wind waait,
daar heb je geen
invloed op. Hoe je
de zeilen zet bepaal
je helemaal zelf.
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- onbekend
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www.onderwijsmaakjesamen.nl

